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СТАТИИ
Econ Lit – B20
КЪСНИЯТ НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ
И ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА
Проф. д-р ик. н. Атанас Леонидов
В редица свои лекции и доклади лорд Търнър си задава въпроса дал
модерните финанси не са станали индустрия за „извличане на рента“,
което е икономическият термин за „паразитиране“. Под „ренти“
икономистите имат предвид печалби, извлечени от ролята на „спирачка“
или „пиявица“, а не вследствие на реален икономически принос.
Чарлс Фъргюсън, „Хищническа нация“
В стопанската литература понятието „неолиберализъм“ се употребява еднозначно. Това води до опростяване на неговото съдържание. Ние смятаме, че
има основания да бъдат разграничени два периода в развитието на неолиберализма – ранен и късен. Два главни аргумента дават основание за такова разграничение. Първият е свързан с промените в икономическата и социалната политика на буржоазната класа, а вторият – с настъпилите съществени изменения в
структурата на финансовия капитал и финансовата олигархия в англосаксонския свят – в САЩ и Великобритания, в последните десетилетия, предшестващи
глобалната финансова и икономическа криза.
Ранният неолиберализъм се появява на историческата сцена в края на 20-те
години на ХХ век. Като ново явление на социално-икономическата мисъл той
възниква като следствие от катастрофалните последици на световната икономическа криза през 1929 - 1932 г. Това налага да се осъществи преустройство в
буржоазната политическа икономия. Освен в появата на кейнсианството, то
намира израз и в доразвитие на либералните възгледи за стопанския живот.
В ранния неолиберализъм се запазва приемствеността с класическия либерализъм по линията на отстояването на вътрешната устойчивост на пазарната
икономика и за ефективността на ценовата информация и на механизма на цените. Заедно с това, обаче, предвид на новите стопански реалности, се налага
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преосмислянето на някои основни принципи на класическия либерализъм. Отнася се преди всичко за ревизиране на принципа laissez-faire и на „невидимата
ръка“ на пазара. Ревизиран е също и постулатът за автоматичното функциониране на конкуренцията.1
Началото на късния неолиберализъм е ознаменувано с идването на власт на
консервативното правителство на Маргарет Тачър във Великобритания (1979 г.)
и на администрацията на Роналд Рейгън в САЩ (1980 г.).
За разлика от ранния неолиберализъм, осъществяващ мерки на социален
реформизъм, късният неолиберализъм поставя ударението върху действия,
наложени от стремежа към класов реванш за отнемане на социални придобивки,
извоювани от хората на наемния труд при използване на методи на насилие.
Това е линия, очертана особено след краха на комунистическата система в Съветския съюз, както и в Източна и Централна Европа.2
Голямомащабните приватизации, проведени през 1984 г. във Великобритания от правителството на Маргарет Тачър преминаха под знака на създаване на
образ на „народен капитализъм“ чрез насърчаване на граждани да придобиват
акции. Типични за консервативното правителство, обаче, са неговите силови
методи, насочени срещу ВВС, университетите и местните власти. Главната
мишена са профсъюзите, особено Националния съюз на минните работници,
ръководен от Артър Кардил.
Въпреки заиграването с либералната реторика на народния капитализъм,
управлението на Маргарет Тачър остана в историята с бруталното прекършване
на стачката на миньорите, ръководена от Артър Кардил. По повод навършването на 30-та годишнина от нея, по материали на чужди медии вестник „Сега“
отрази събитието по следния начин: „Драматичната едногодишна стачка на
британските миньори остави след себе си жертви, опустошени биографии и
дълбоко разцепление в обществото“.
Под заглавието „Margaret Thatcher – Freedom fighter“ (борец за свобода),
британското списание The Economist от 13 април 2013 г. посвети специален мате1

2

„На мястото на автоматичната хармония на „невидимата ръка“, ордолиберализмът поставя
видимата ръка на държавата, която упражнява постоянен контрол за устройството на конкурентния ред“ (Handwoerterbuch der Wirtschsftswissenschaft. 1980, S. 45.).
За избягване на недоразумения, смятаме за необходимо да обърнем внимание на обстоятелството, че в САЩ представителите на реформистките течения разглеждат себе
си като икономисти с либерални възгледи. От друга страна, не само в САЩ, но и в
Западна Европа, въпреки, че икономисти отстояват по същество консервативни схващания в защита на съществуващото социално и икономическо статукво, претендират,
че са продължители на икономическия либерализъм от епохата на капитализма на св ободната конкуренция.
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риал за нейната роля в политиката. В него се посочват някои успехи – намаляването на темпа на инфлацията от 27% през 1975 г. до 2,4% през 1986 г., намаляването на броя на загубените работни дни поради стачките от 29 млн. до 2 млн. през
1986 г., намаляването на най-високата ставка на данъците от 83 до 40%.
В статията, обаче, не са пропуснати и някои отрицателни страни от найдългото й управление в Обединеното кралство – авторитарният стил и методи в
собствената й партия. По-нататък се подчертава: „Нейните реформи посяха
семената на сегашната икономическа криза. Без тачъризма големият взрив не би
се случил. Финансовите услуги не биха достигнали такъв голям дял от британската икономика и страната не би се борила с бремето на индивидуалния дълг,
причинен от прекомерното вземане на заеми и държавен дълг, причинен от
нуждата от осъществяване на операции за недопускане на несъстоятелност на
банки… Поради кризата махалото се люлее опасно далеч настрана от принципите които г-жа Тачър споделяше. В повечето богати страни делът на държавния сектор в икономиката упорито се увеличи“. (Margaret Thatcher – Freedom
fighter. 2013, р.3/3).
Политиката на Федералния резерв в плен на пазарния фундаментализъм:
неконвенционалната позиция на Нуриел Рубини
При управлението на Федералния резерв на САЩ, осъществявано от Алан
Грийнспан, „на въоръжение“ е взета концепцията, фетиширизаща неограничената способност на пазарите да се саморегулират, коригирайки и отстранявайки
бързо възникващи неравновесия. От това неолиберално кредо логически следва
изводът за необходимостта от минимизиране ролята и функциите на държавата
и на нейните органи или дори за пълната им ненамеса в стопанския живот.
Именно на основата на хипотезата за ефективния пазар тези несъстоятелни
възгледи са доведени до абсурд, което става очевидно при срива на финансовите пазари и колапса на банковата система в САЩ.
Налице е стремеж кризата на глобалната финансова система да се обяснява понякога опростено като последица от действието на отделни фактори, разглеждани
откъснато от общия им системен контекст.3 Свидетели сме на опити кризата да бъде

3

Неслучайно такъв подход е обект на критика в литературата. В доклад на UNCTAD от
2009 г., посветен на глобалната икономическа криза, основателно се подчертава, че
причините за тази криза несъмнено са по-комплексни, отколкото някои опростенчески
обяснения, наблягащи на провал на правителството. В този контекст по-нататък в същия доклад се посочва, че „нито прекомерна ликвидност, нито глобален излишък от
спестявания могат да обяснят краха на финансовата система, като резултат от експа нзивна монетарна политика в САЩ“ (UNCTAD, 2009, p. XI).
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обяснявана с алчността на отделни финансисти и банкери, с безогледния им мотив
към лично обогатяване. Подобен стремеж сам по себе си не може да се отрича, той
реално съществува. Но това, което е порочно в такъв подход, е, че не се търси каквато и да е връзка с присъщите закони на капиталистическата обществена система.
Стимулът към по-висока печалба е определящ за поведението на стопанските субекти, но той е закономерно обусловен от буржоазните икономически отношения. Игнорирането на този основополагащ фактор води до повърхностно интерпретиране на
глобалната финансова криза като изцяло субективно психологично явление.
Колапсът на глобалната финансова система е закономерен резултат от настъпили дългосрочни промени от институционален и структурен характер в
икономиката на САЩ, преди всичко, но и в други развити капиталистически
страни в течение на около три десетилетия. Една от тези промени намери израз
в премахването на институционални ограничения, въведени след Голямата
депресия от 30-те години на миналия век като противодействие на силни сътресения на финансовите пазари. Бяха въведени забрани за банките да осъществяват неограничено едновременно и търговски, и финансови операции, както и
ограничения в движението на капиталовите потоци. Но, както ще видим, ключов фактор за кризата е прекомерното разширяване на финансовия сектор.
Накрая, но не и по важност, трябва да посочим обстоятелството, че колапсът на глобалната финансова система е логично следствие и от вкоренилата се в
американското общество през последните десетилетия визия за неограничения
свободен пазар с приписването му на способността автоматично да се саморегулира и да осигурява стабилно развитие на национално и глобално равнище.
Премахването на ограниченията за движението на капиталовите потоци
след 80-те години и последвалото нарастване на неустойчивостта на финансовите пазари, увенчано от техния срив в края на първото десетилетие на новия
век, напълно се вписва в идеологията на крайния пазарен фундаментализъм със
сляпата му вяра в ефективността на дерегулираните финансови пазари.
Квинтесенция на съдържанието на тази идеология, отстоявана от представители на Чикагската школа е взета „на въоръжение“ от управлението на Федералния резерв на САЩ.
Именно тази несъстоятелна догма, проповядваща апология и фетишизиране на пазарните сили, беше издигната в ранг на непоклатима мъдрост в американското общество през последните десетилетия. От това крайно неолиберално
кредо беше създадена хипотезата за ефективния пазар (по-нататък използваме
абревиатурата EМН). В нейната силна версия тя некритично беше използвана
като нещо, съответстващо на здравия разум в политиката на Федералния резерв,
ръководена от Алън Грийнспан.
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Знаменателен е фактът, че на фона на появилите се редица признаци за
назряващата финансова катастрофа, въпреки отправяните предупреждения,
включително от гуверньора на Централната банка Г. Гремлих, никакви мерки не
последваха за предотвратяване на колапса на банковата система на страната. На
водещата роля на А. Грийнспан в практическото претворяване на късния неолиберален фундаментализъм в политиката на Федералния резерв е отделено специално място в книгата на известния американски изследовател Нуриел Рубини.
„Пазарите знаят най-добре и Алън Грийнспан, навярно най-очевидният адвокат на разбирането финансовата система да бъде оставена да се регулира
сама, твърдеше, че пазарите биха оправяли нещата и предупреждавайки през
1997 г., че когато се отнася за финансовите иновации, „ние трябва да бъдем
напълно предпазливи в прокарване на законодателство или създаване на регулации, които ненужно да спъват пазарното развитие““. И по-нататък, „Грийнспан дори защити появата на отпускането на високорискови заеми, твърдейки
през 2005 г., че заемодателите понастоящем са способни напълно ефективно да
оценяват риска, определян от индивидуалните ползватели“ (Roubini, 2010, с.
33). Във връзка с това той отбелязва, че „тези забележки изглеждат смешни“ и
продължава: „В действителност финансовите иновации направиха неуместен
въпроса дали заемодателите са проявявали загриженост за оценяване на риска:
по-скоро те са се стремили да отпускат заеми и да ги държат в счетоводните си
книги; банки и други финансови институции, като правеха заеми, независимо от
кредитоспособността на ползвателите им“ (пак там). След това продължаваха да
насочват заемите към Уолстрийт, където те бяха превръщани в по-комплексни и
езотерични ценни книжа и продавани по света на доверчиви инвеститори, неспособни да оценят риска на първоначалните заеми. „Секюритизация беше името на играта, и банките и други фирми на Уолстрийт налагаха тежки такси,
докато прехвърляха риска върху неразумни инвеститори“ (пак там).
Според Рубини, различните рейтингови агенции – Fitch, Moody’s и
Standard&Poor’s биха могли да предотвратят това да се случи. Но те не са го
направили, защото също са получавали големи хонорари от секюритизацията.
Вместо да критикуват тази уютна връзка, Грийнспан и другите доброразположени лидери на финансовата иновация я благославяха (пак там).
Към Грийнспан основателно са отправени и обвинения за две други сериозни прегрешения. Първото е свързано с факта, че вместо да противодейства на
разпространението на секюритизацията, на нея беше дадена зелена улица. Това
доведе до наводняването не само на финансовия сектор на САЩ, но и на глобалната икономика с високорискови активи.
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От гледна точка на Рубини, второто прегрешение има отношение към провеждането на политика на евтини пари от Федералния резерв, причинило рязко
понижение на лихвения процент, по който се отпускат заеми на финансовата
система. От началото на 2001 до средата на 2003 г. лихвата на Централната
банка на САЩ е намалена с 5,5%. Впоследствие лихвените проценти са запазени за дълъг период на ниско равнище. Това е фактор за засилване на неустойчивостта на кредитния и жилищния бум. Независимо от обстоятелството, че през
2004 - 2006 г. дългосрочните лихвени проценти и фиксираните ипотечни лихви
едва се задвижват, това не води до осезателно затягане на паричната политика.
Обобщавайки последиците от многото източници на пари зад граница, Рубини
отбелязва: „През миналото десетилетие в Китай, Япония и Германия бяха акумулирани мащабни резерви от спестявания, бяха обратно дадени назаем на САЩ за
финансиране на бюджетните дефицити и за прекомерно взимане на заеми от домакинствата, както и от корпорациите. В действителност Китай даде назаем на Америка въжето, което те използваха да се обесят сами“ (пак там, с. 33-34).
Очевидно е, че разбиранията на Грийнспан не отговарят на реалното функциониране на пазарите, особено на финансовите. Корените на това разбиране се намират във фикцията за ЕМН с произтичащите от това несъстоятелни изводи, изразяващи се в препоръки за пълното абдикиране на Федералния резерв от намеса.
Хипотезата за ефективния пазар – генезис, същност
и основни форми или версии
Предвид на ключовото значение на посочената хипотеза с формулираните в
съответствие с нея препоръки по отношение на политиката на Федералния резерв,
се налага по-подробно да бъде анализирана теоретичната й същност и съдържание.
Във финансовата теория хипотезата за ефективния пазар се свързва с твърдението, че финансовите пазари са информационно ефективни. Това означава, че
не е възможно устойчиво или постоянно да се постигат резултати, превишаващи
средните пазарни резултати. Съществуват три форми или версии на разглежданата хипотеза: „слаба“, „полусилна“ и „силна“. Слабата EMH твърди, че цените на
търгуемите активи (напр. акции, облигации или имоти) вече отразяват цялата
минала налична публична информация. Полусилната ЕМН се свързва с твърдението, че цените отразяват цялата публична налична информация така, че и цените мигновено се променят, за да отразяват новата публична информация. Съответно, силната ЕМН допълнително твърди, че цените мигновено отразяват дори
скритата или вътрешната (insider) информация. Има данни за или против слабата
или полусилната ЕМН, докато съществуват мощни доказателства против силната
ЕМН. Валидността на хипотезата е поставена под въпрос от критици, които об-
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виняват вярата в рационалните пазари за много от последиците от текущата глобална финансова криза (вж. Wikipedia, the Free Encyclopedia).
Хипотезата за ефективния пазар за пръв път е формулирана от френския
математик Луи Башьолие в неговата дисертация „Теорията на спекулацията“
(1900 г.). През 50-те години същата хипотеза придобива известност сред академичните среди благодарение на проф. Южен Фама от Бизнесшколата при Чикагския университет също в неговата дисертационна работа, издадена през 1965
г. в Journal of Business и получила широка популярност по-късно; тя се превръща в част от неокласическия мейнстрийм. Според Рубини, „към 70-те години
хипотезата за ефективния пазар стана общоприета мъдрост, проповядвана от
академичните проповедници към Чикагския университет и другаде“ (Roubini,
2010, с. 41). От неговата книга става ясно, че най-острият й критик е Робърт
Шилър от университета в Йеил, автор на „Ирационалното изобилие“. Според
него, цените на акциите показват далеч по-голяма волатилност, отколкото ЕМН
може да обясни.
В първоначалния й вид в хипотезата за ефективния пазар е застъпена идеята, че цените на които и да са купувани и продавани активи – запаси, ценни
книжа (облигации и акции), имущества – точно отразяват цялата разполагаема
информация за тях. Според нея, цените могат да се променят дори по един
драстичен начин, но промените представляват просто рационална реакция на
новопостъпилата информация. За разлика от родината на Башьолие (Франция),
където идеите му не се радват на значителен интерес сред академичната общност, интересът към тях е значително по-голям в САЩ.
Като има предвид ЕМН, Рубини отбелязва: „би трябвало последиците от
Великата депресия да сложат край на този вид глупост, но следвоенните академични департаменти по икономика и финанси са вдъхнали нов живот на старата
заблуда“ (Roubini, 2010, с. 40-41). Според него, много от кредита към нея се
дължи на икономическия департамент при Чикагския университет. Южен Фама
и други симпатизиращи на икономическите политики на laissez-faire започнаха
да конструират математически модели, целящи да докажат, че пазарите са напълно рационални и ефективни. (Roubini, 2010, с. 40-41).
Заедно с това се допуска, че различни неизвестни фактори могат да влияят на
динамиката на цените. По такъв начин се признава, че не е възможно да се предвижда в каква посока цените ще се променят. Чрез тази модификация хипотезата
придобива по-приемлив вид. Но въпреки това твърдото й ядро се запазва, тъй като
остават валидни нейните основополагащи характеристики – пазарите са ефективни,
в цените на различните активи се съдържа цялата достъпна информация, няма
условия за реализиране на свръхпечалби от стопанските агенти.
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Две са базисните предпоставки, на които почива ЕМН: традиционното неокласическо допускане, че икономическите субекти максимизират полезността,
както и допускането, че те са в състояние да формират рационални очаквания,
като основа за предвиждане на цените на активите. Реално погледнато, обаче,
втората предпоставка има определящо значение за същността и съдържанието
на разглежданата хипотеза.
От привържениците на разглежданата хипотеза не се твърди, че стопанските
агенти са в състояние винаги съвсем точно да предвиждат цените на финансовите
активи. Приема се, че те могат да допускат известни грешки, но основополагащо
значение има тезата им, че пазарите винаги точно предвиждат цените на активите.
Недостатъците на рационалните очаквания са обект на критика от западни
икономисти. Наред с отбелязване на положителните им страни се посочват и
техните слабости.4
Реалността показва, че приложена на практика, ЕМН предизвика изключително негативни последици за финансовата система на САЩ. Неслучайно хипотезата е в опуса на критики от изследователи, анализиращи политиката на бизнеса. Още след финансовия крах от 1987 г., Робърт Шилер нарича тази хипотеза
„най-забележителната грешка в историята на икономическата теория“, а според
Роджър Лоувънстейн „той би могъл да каже най-вредната грешка“.5
Джъстин Фокс, кълъмнист от „Time“ признава, че „онези, които истински
вярват в ефективността на пазара, страдаха от затваряне на очите си от една
„тунелна визия“.
Прилагането на равновесния подход, както в рамките на новата класическа
макроикономия, така и от гледна точка на ЕМН, има за последица и в двата случая
неглижирането на принципа за дискрецията, т.е. за необходимостта от активното
използване на мерките на икономическата политика на правителствата, оценявани
като нещо, лишено от реален смисъл. Резултатът от това е принизяване на въздействието на антикризисните и антицикличните мерки, както и на тези за стимулирането на стопанския растеж. Същевременно трябва да държим сметка и за обстоя4

5

Известните американски макроикономисти Рудигер Дормбуш и Стенли Фишер обръщат внимание, че „равновесният подход е най-спорният момент на концепцията за
рационалните очаквания и той не се съгласува с бавната реакция на икономиката на
политическите мероприятия“ (Дормбуш, Фишер, 1997, с. 677).
Според последния автор, обратната страна на Великата депресия е, че тя би могла да
прониже сърцето на академичната панацея пенкилер (цяр за всичко), известна като
хипотезата за ефективния пазар. Тази теория поддържа, че пазарите на акции и облигации са почти съвършени – дори през такива мании (дот-ком мании) – и че цените на
борсите точно отразяват наличната информация относно публично търгуваните ценни
книжа. (Fox, 2009).

Статии

13

телството, че ЕМН е адресирана към функционирането на финансовите пазари,
които се характеризират с най-голяма непредвидимост и нестабилност, което може
да предизвика големи сривове, които могат да засегнат цялата икономика.
Практиката показва, че тази хипотеза, особено при прилагането й в нейната
строга версия, може да генерира крайно негативни последици. Неслучайно тя се
намира във фокуса на критики от изследователи, анализатори, политици и бизнесмени.
Алтернативи на концепциите на икономистите,
които вярват в силата на пазарите
В литературата съществуват две алтернативни схващания за способността
на стопанските агенти точно да определят цените на финансовите активи. Отнася се за два вида подходи – подход на поведенческия икономикс и на школата
на бихейвиористичната психология. Най-известният привърженик на първия
подход е Даниел Канеман. Той изразява скептично отношение към разбирането,
че инвеститорите могат да вземат връх на пазара. Противници на хипотезата за
ефективния пазар от позицията на бихейвиористичните финанси привеждат
нови аргументи срещу основателността на тази хипотеза. Базирайки се на наличието на обратна връзка при функционирането на финансовите пазари, тези
привърженици подчертават, че това в много по-голяма степен засилва нестабилността на финансовата система. Те подчертават, че по такъв начин се създават благоприятни условия за пораждане на спекулативни балони.
Във връзка с това Н. Рубини достига до много важно заключение: „Цялото
това внимание към ирационално икономическо поведение създаде по-малко
ласкав портрет за начина, по който пазарите функционират – или не функционират. Изследването на Шилер и на други подсказва, че капитализмът не е
някаква саморегулираща се система…; а по-скоро, това е една система, предразположена към ирационално прахосване и неоснователен песимизъм. Тя е, с
други думи, крайно нестабилна.“ (Roubini, 2010, с. 43).6
И в двете им разновидности – на поведенческия икономикс и на бихейвиористичните финанси – те се базират на концепцията на Джон Мейнард Кейнс,
6

В този контекст се подчертава значението на друг съществен момент: „Тази идея е еднакво
нова и много стара. Дълго преди бихейвиористичния икономикс мнозина мислители на
ХІХ век забелязаха, че при цялата си забележителна способност да генерира богатства,
капитализмът е предразположен към забележителни бумове и спадове. При все, че тези
мислители са рядко четени днес, те са важни, защото идеите им показват ясно погрешните
линии, които още разделят нашето разбиране на кризите и последиците им.“ (Roubini,
2010, с. 43). Имат се предвид изследванията на Джон Стюарт Мил, Уилям Стенли Джевънс, Джон Мейнард Кейнс, Хайман Мински, Ървин Фишер и дори Карл Маркс.
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който въвежда понятието „казино-икономика“ и набляга на ролята на стадните
импулси като фактор за нестабилност на финансовата система.
На примера на краха на хедж-фонда, който формира през 1998 г., Лоувънстейн стига до извод, че „се получава така, че във финансовите пазари екстремни
събития наистина се случват“. Той основателно добавя, че „противно на рейтинговите агенции, които приемат, че високорискови ипотеки биха имали случайно блуждаещо поведение… голям брой хора не биха се оказали в несъстоятелност по едно и също време“.
В литературата като пример за това, че в течение на 20 години са се случили големи колебания на фондовите пазари, се сочат поне „три такива статистически невъзможни събития, които се случиха само в течение на 20 години, през
които хипотезата за ефективните пазари е господстваща финансова доктрина.
Това са сривът на фондовия пазар от 1987 г; катастрофата на облигационния и
валутния пазар от 1994 г. и арбитражът с лихвени проценти през 1998 г., когато
Русия спря обслужването на дълга си и хедж-фондът „Дългосрочно управление
на капитала“ впечатляващо се срина.“ (Калецки, 2013, с. 240).
Промени от макроикономически характер и в рамките
на финансовия сектор
Благодарение на подходи, които имат място и в бихейвиористичния икономикс и финанси се разкриват редица фактори за неоснователността на тезата
за способността на финансовите пазари да се саморегулират. Подходите и аргументите, които се използват, обаче, се ограничават в рамките на човешката
психология. Извън анализа са останали фактори, свързани с настъпили дълбоки
промени в две основни сфери: силното увеличаване на дела на финансовия
сектор в развитите западни икономики, както и появата на нови инструменти,
създаващи високорискови активи. Отнася се за дълбоки структурни промени от
макроикономически характер, както и за дълбоки промени в самия финансов
сектор. И двата вида промени обуславят съществено влошаване на средата за
нормалното функциониране на финансовите пазари, за увеличаване на възможността за големи сривове и сътресения.
Още в средата на 80-те години Джеймс Тобин в своя лекция обръща внимание, че финансовата сфера, която е най-развита в САЩ, следвана от Великобритания, е придобила мащаби, които са от естество да създадат проблеми за
стопанската ефективност на двете страни (Tobin, 1984). В друго изследване
също се поставя въпросът при новите условия на глобалната криза дали размерът на финансовия сектор е твърде голям. На този въпрос се дава утвърдителен
отговор, като се посочва, че това ще има негативен ефект върху икономическия
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растеж тогава, когато кредитът на частния сектор надхвърля 110% от БВП.
Подчертава се също, че напредналите страни, които сега изпитват последиците
от глобалната криза, са се намирали на този праг (Arcand, Berkes and Panizza.
2011, р. 1/5).
Мартин Волф обръща внимание на обстоятелството, че делът на публичния и частния дълг спрямо БВП в САЩ е достигнал 358% през третото тримесечие на 2008 г. Това е най-високият дълг в историята на САЩ. Предишният
пик от 300% е бил достигнат през 1933 г. по време на Голямата депресия (Wolf,
2009, р. 1/4). Според него, „нещо решително нездраво започна да се развива:
вместо да бъдат слуга, финансите се превърнаха в господар на икономиката“.
Причините за сегашната световна финансова криза не могат да бъдат правилно осветени, ако не се отчита ролята на новата информационна революция и
на новите процеси в глобализиращия се свят. Благодарение на тези ключови
фактори в развитието на световната икономика бяха създадени далеч попроизводителни финансови и организационни технологии, които широко се
използват в повечето напреднали страни. При наложилата се тенденция към
хипертрофирано развитие на финансовата сфера, на все по-голямото й откъсване от реалните сектори на икономиката, финансовите инвестиции се превърнаха
в далеч по-атрактивни от реалните инвестиции като източник за реализиране на
печалби. В резултат производството и икономическият растеж са поставени поназад от финансовата сфера.
Като изследват световната финансова криза от гледна точка на икономическата стратегия на сегашната администрация на САЩ, руските икономисти В. С.
Васильев и Е. А. Роговский анализират редица нови закономерности в процеса на
възпроизводството и движението на капитала. По конкретно като подчертават, че
прирастът на капитала, получил възможност да се натрупва при откъсването от
производствената сфера, се осигурява виртуално, при откъсване от реалните
ресурси, те правят важен извод: „широкото разпространение на финансовите
технологии, осигуряващо нарастване на капитала при откъсване от развитието на
реалния сектор на икономиката, доведе до това, че в последните 20 години финансовата сфера се превърна във водещ сектор на американската икономика, а
след нея – и на световната икономика“ (Васильев, Роговский, 2009, с. 23).
Тази тенденция, обаче, не трябва да се абсолютизира, не следва да се разбира като невъзможност да се постигат значителни темпове на растеж. Още помалко има основание да се очаква неизбежна продължителна стагнация на производството в развитите страни и в световното стопанство. Хипертрофираното
развитие на финансовия сектор може да генерира увеличаване на разрива между
възможностите за потенциален растеж и непълното им реално осигуряване,
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както и на негативното въздействие на финансовата сфера за осигуряване на
устойчиво развитие.
Прекомерната експанзия на финансовата сфера в икономиката се съпътства
с появата на ред иновации от реда на хедж-фондовете, високорисковите деривати, секюритизацията на дълговете, спекулативните пирамиди – явления, определени в американската литература като финансово инженерство. Създаваните
нови инструменти бяха ключов фактор за засилване на рисковете и несигурността във финансовата система, изиграха ролята на мощен катализатор за
избухването на глобалния катаклизъм в началото на новото хилядолетие.
С разширяването на елементите си финансовата система увеличи потенциала си да генерира повече отрицателни ефекти в посока към генериране на поголям системен риск и неопределеност, на по-голяма нестабилност на финансовите пазари и на икономиката като цяло.
Късният неолиберализъм – прогрес или регрес
в икономическата теория и практика на Запада
За разлика от ранния неолиберализъм, идеологията на късния неолиберализъм, чиято идейна основа е пазарният фундаментализъм, вместо да въоръжи
политиката на Федералния резерв с правилна основа, съществено допринесе за
разразяването на глобалната финансова криза с нейните тежки социалноикономически последици.
Доразвитието на икономическата теория по времето на ранния неолиберализъм бе съществен фактор за стопанските успехи, постигнати от ФРГ след
Втората световна война, за немското икономическо чудо на модела на социалното пазарно стопанство.
Финалното заключение от направеното от нас изследване е, че пазарният
фундаментализъм на късния неолиберализъм не е прогрес, а бележи регрес в
развитието на икономическата теория и практика на развитите западни страни.
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LATE NEOLIBERALISM AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Prof. Dr Ec. Sc. Atanas Leonidov
Abstract
The analysis is based on the introduction of the notion of "late neoliberalism" as contrasted with the practice established in the literature to unequivocally use the concept "neoliberalism". There are given arguments in favour of the differentiated approach chosen by
us. The content of the ideology of late neoliberalism is connected with the changes that have
taken place since the end of the 1970s in the structure of Anglo-Saxon capitalism, as well as
those in the economic and social policy of the USA and Great Britain under Thatcherism
and Reaganomics. There is emphasized the central place of the Efficient Market Hypothesis
(EMH) and is revealed its untenability against the background of the global financial crisis.
Keywords: late neoliberalism, market fundamentalism, efficient market hypothesis
(EMN), global financial crisis.
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РАЗВИТИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО И ДОХОДИТЕ
НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОД
Проф. д-р ик.н. Николинка Сълова
Въведение
Потреблението на населението е изключително важен фактор на макросредата в страната. Потреблението осигурява задоволяване на основните потребности и възпроизводството на населението и на работната сила и заедно с инвестициите и износа е основен стимул и предпоставка за развитие на производството и за нарастване на брутния вътрешен продукт. Освен това е важен фактор на жизненото равнище на населението. Потреблението на населението зависи от доходите.
Целта на тази статия е да се изследва развитието на потреблението и доходите на населението в България след 1989 г., или през последните 24-25 години.
Предмет на изследването са промените в потреблението и доходите на населението, а обект на изследването е България.
Потреблението и доходите на населението могат да се проследяват по публикувани статистически данни главно в следните насоки:
1. Потреблението в натура по основни продукти на човек от населението. При
сравнително ниски доходи, основно е потреблението на хранителни продукти.
2. Потребителските доходи и разходи на 1 лице от домакинствата (по статистиката на домакинските бюджети) в т.ч. и разходите за храна.
3. Структурата на крайното използване на брутния вътрешен продукт, в
т.ч. и за крайно потребление.
4. Основните промени в населението – по брой, структура по възраст, заети
лица, статус на заетостта и др.
1. Потребление на населението в България
Едни от най-важните показатели за жизненото равнище на населението са
свързани с неговото потребление. В България се проявява, макар и по-слабо,
общата световна тенденция, че с повишаването на жизненото равнище и на
доходите на населението, с по-бързи темпове се повишава потреблението на
нехранителни стоки, а с по-бавни темпове – потреблението на хранителни про-
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дукти, поради което тяхното относително тегло в общия обем на продажбите
намалява (от 37% през 1986 г. на 33,8% през 2013 г.).
У нас потреблението (и продажбите) на хранителни продукти заема висок
дял, поради сравнително ниските доходи на населението. При това основно е
пазарното потребление, но не е малък делът и на потреблението от личните
стопанства (средно около 20%), като по-голям дял заема в селата. Храненето е
от първостепенно значение за живота и затова първо се задоволяват нуждите от
първа необходимост, а след това се степенуват и задоволяват останалите потребности. Във връзка с това, при изследването на потреблението на населението
у нас е важно да се анализира потреблението на хранителни продукти в натура,
с което се елиминира влиянието на инфлацията.
Данните от табл. 1 показват годишното потребление в натурални показатели на някои основни хранителни продукти на човек от населението в България.
От данните в табл. 1 се вижда, че в началото на прехода за всички продукти има спад в потреблението на населението, който след това се изразява посилно и продължава и до сега, макар че след 2000 г. има известно подобрение.
През 2013 г., в сравнение с 1987 г., или за 25 г. потреблението на всички продукти е снижено и през 2013 г. представлява средно между 40 и 80%. Или за над
20 г. не можем да достигнем потреблението на 1 лице от населението преди
прехода. Най-силно е намалено потреблението на мляко и млечни продукти и
през 2013 г. представлява 33% от потреблението през 1987.
Таблица 1
Годишно потребление на някои хранителни продукти
на човек от населението в България1
Продукти
1987
Година
1. Хляб и хлебни
изделия, кг.
2. Месо и месни
произведения, кг.
3. Риба и рибни
продукти, кг.

1

1990

1995

2000 2005

.

170,2

155,5 136,7 121,2

73,3

54,5

38,2

34,7

8,3

2,6

3,5

3,4

2010

2012

2013

2013
в%
към
1987

117,1

110,4

107

.

37,6

45,8

46,3

46,6

64

4,2

5,3

5,4

6,7

81

Стат. годишник 2000. НСИ, С, с. 112. Стат. справочник 2001. НСИ, С., с. 75; 2007, с. 88;
2013, с. 107; 2014, с. 107.
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4. Растителни хранителни масла, л.
5. Мляко и млечни
продукти, кг.
6. Яйца, бр.
7. Захар,захарни и
сладкарски изделия
8. Зеленчуци,
зел.консерви, туршии, кг.
в т.ч. зеленчуци
9. Плодове и плодови консерви, кг.
в т.ч. плодове

23,1

17,0

14,2

13,3

14,8

14,1

13,6

13,8

60

196,0

136,1

74,0

63,3

57,9

65,4

64,5

64,6

33

263,0
35,7

166,0
16,7

141,0 129,0 136,0
14,5 14,6 15,9

137,0
16,0

137,0
15,0

143
15,6

54
44

115,0

98,2

85,8

.

.

83,2

92,9

93,8

82

.
110,0

61,1
74,2

59,0
68,6

58,4
.

59,9
.

69,1
58,9

70,4
57,6

73,1
61,0

.
55

.

32,2

47,2

35,2

36,2

43,5

46,0

50,3

.

През 2013 г. потреблението на 1 лице у нас за редица продукти е по-ниско
и от физиологичните норми на потребление, като например, при млякото –
нормата е 116 кг., а потребяваме 65 кг., при рибата – 10,8 кг., а потребяваме 7,
при яйцата – 180 броя, а потребяваме 143, при зеленчуците – 84 кг., а потребяваме 73, при плодовете – 109,2 кг., а потребяваме 50 и др. При това физиологичните норми формират в голяма степен рационалния и здравословен начин на
хранене.
Особено голямо е намалението на потреблението на населението у нас през
първото десетилетие на прехода (1990 - 2000 г.).
Потребените калории среднодневно на 1 лице у нас през 1980 г. са 3593 и
съответстват на потреблението в страните от Западна Европа и САЩ по обем
(макар, че са получени от по-неблагоприятна структура в храненето). През
първото десетилетие на прехода потребените калории средно на ден на едно
лице спадат и през 2000 г. са едва 2404, което е недостатъчно за развитието на
човека, като за някои категории от населението, те са още по-ниски и са под
2000 (вж. табл. 2).
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Таблица 2
Калорийно съдържание на потребените хранителни продукти средно
на лице по децилни групи в България2
Децилни групи
Общо
І група
Х група

1980 г.
3593
.

1990 г.
3554
.

1995 г.
2572
1877

2000 г.
2404
1847

.

.

3532

3089

През първото десетилетие на прехода се намалиха много доходите и покупателната способност на населението. Само за периода 1995 - 2000 г. индексът
на потребителските цени е 3447 (вж. табл. 3) и реалните доходи на населението
1990 - 2000 г. намаляват със 73% (вж. табл. 4). Вижда се, че след въвеждането
на валутния борд през 1997 г. голямата инфлация е овладяна и след 1997 г.
реалните доходи започват слабо да нарастват.
Таблица 3
Средногодишни индекси на потребителските цени в България 3
1995 г. = 100
Предшестващата година = 100

1996 г.
221,6
221,6

1997 г.
2567,0
1158,4

1998 г.
1999 г.
3046,4
3124,8
118,7
102,6

2000 г.
3447,1
110,3

Таблица 4
Индекси на реалните доходи по години през първото десетилетие
на прехода 1990 – 2000 г. в България4
Години
1990
1991
1992
1993
1994
1995
2
3
4

Социални тенденции 2000, НСИ, С., 2002., с. 47.
Статистически справочник 2001. НСИ, С., с. 77.
Социални тенденции 2000. НСИ, С., 2002, с. 37.

Индекс
100,0
51,6
52,1
44,8
37,9
34,6
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1996
1997
1998
1999
2000

23,9
20,7
27,8
28,4
27,0

Делът на крайното потребление в БВП нараства до 2008 г., в т.ч. и индивидуалното потребление, което се дължи до голяма степен на отрицателното външнотърговско салдо (табл. 5).
Таблица 5
Структура на крайното използване на БВП в България

5

(в %)
Показатели 1989 г. 1996 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
БВП
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Крайно
70,7 88,5 87,1 88,2 83,0 79,4 79,0 78,1 79,9 81,3
потребление
2. Бруто
33,1
8,4 18,3 28,0 37,5 29,7 22,9 21,9 23,8 21,1
капиталообразуване
а) на осно26,1 13,6 15,7 24,2 33,6 28,9 22,8 21,5 21,4 20,7
вен капитал
б) физ.изм.
7,0
-5,2
2,6
3,8
3,9
0,5
0,1
0,4
2,4
0,4
на запасите
3. Външно-3,8
3,1
-5,4 -16,2 -20,5
-8,8
-1,9
0
-3,7
-3,0
търговско
салдо (износ минус
внос)

През 2009 - 2013 г. много намалява отрицателното външнотърговско салдо,
което в нормални условия е добре, защото намалява трупането на външнотърговски дългове, но това се отразява отрицателно на крайното потребление, а
също и най-вече на брутокапиталообразуването в основен капитал.
Наложително е да нарасне износът и да се осигурява положително салдо между износа и вноса на стоки и услуги. Това е основа за по-високи темпове на растеж,
което следва да се подпомогне и от по-бързото развитие на вътрешното потребление. Наложително е да нарасне делът на натрупването, но крайното потребление е
5

Изчислено по Стат. справочник, НСИ, С., 2014, с. 126; 2013, с. 127; 2012, с. 143; 2010, с.
127; 2007, с. 218; 1998, с. 179; 2008, с. 217.
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много ниско и не може да се задържа така или да се снижава, за да нарастват инвестициите. В същото време натрупването трябва да нарасне абсолютно и относително, особено капиталните вложения в основен капитал. Преди въвеждането на
валутния борд (1997 г.), когато БВП непрекъснато и значително намалява (1989 1996 г.), потреблението абсолютно намалява под 50%, в сравнение с 1989 г., но в
БВП относително нарасна. При това положение не може да нарасне брутното капиталообразуване, защото от малкото производство следва да се осигури крайнониското потребление, което макар и абсолютно да е много ниско, то относителният му
дял се повишава до близо 90% от БВП. Не можеше още да се свива потреблението,
за да се инвестира. Наложителен е икономически растеж и то значителен, за да се
повиши потреблението абсолютно, но относително да се намали в БВП, а да се
увеличи и абсолютно и относително бруто капиталообразуването и то в основен
капитал. Без това е невъзможно да се върви напред.
2. Доходи на населението в България
Потреблението на населението е тясно свързано с доходите.
Доходите на 1 лице у нас нарастват бавно и изостават чувствително, тъй
като в домакинствата има неработещи и пенсионери (вж. табл. 6).
Таблица 6
Доходи и разходи на 1 лице от домакинствата в България6
Показа2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
тели
1. Дохо1664 2579 2851 3347 3748 3867 3812 3937 4541 5094
ди, лв.
2. Разхо1450 2250 2580 3088 3521 3668 3481 3672 4293 4745
ди, лв.
3. Потре- 84,9% 86,3% 86,1% 85,1% 85,2% 85,7% 85,7% 84,0% 83,6% 83,3%
бителски
разходи в
% от разходите,
в т.ч. за
храна, в
% от разходите

6

44,1% 38,6% 37,6% 37,5% 36,6% 36,5% 37,2% 36,2% 33,4% 33,2%

Статистически справочник. НСИ, С., 2013, 2014, с. 102-107, с. 103-105; 2010, с. 103-105;
2007, с. 84-87; 2004, с. 77-80; 2008, с. 82-85. Стат. годишник 2012, с. 122, 127, 132.

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

24

4. Влогове, лв.
5. Покупка на
валута,
лв.
6. Изплатени дългове и
дадени
заеми,
лв.

34

66

95

107

133

167

78

46

65

75

1

0

0

1

0

0

0

0

0

.

32

87

108

123

124

166

125

132

170

205

Голям дял в разходите на човек от населението у нас заемат разходите за
храна – от 33 до 44%, което е израз на голяма бедност, а средно в ЕС са около
13%. Влоговете на населението нарастват, но за влог се отделят между 2-3% от
годишните доходи7. Основен източник на доход на домакинствата е работната
заплата (50-53%), следвана от пенсиите (близо 30%), доходите от самостоятелна
заетост (7-8%), предприемачески доход, от социалната сфера и др.
От изследването се изводът, че икономическото развитие у нас е бавно и
трябва по-ускорено да нарастват доходите и потреблението на населението.
Освен това, проблем е, че БВП на 1 лице у нас нараства доста по-бързо от доходите на 1 лице, което е свързано и с разпределението на продукта между труда и
капитала, в полза на капитала. По това заслужава не само да се помисли, но и да
се предприемат действия с оглед на промяна, тъй като има повишаване на производителността на труда чрез БВП на 1 лице, но няма съответно повишаване
на доходите.
Данните от таблица 7 показват, че през периода 2009 - 2013 г. индексите на
БВП на човек от населението в България, в сравнение със средното за ЕС-27
(28) е 44 до 47%, като в същото време индексите на разходите на БВП за крайно
потребление на човек от населението у нас са по-ниски от средното за ЕС-27
(28) и са 42 до 45% и само за 2012 г. са 50%. Данните показват още, че преди
приемането на България в ЕС през 2005 г. състоянието е било в полза на потреблението.

7

Изчислено по табл. 9.
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Таблица 7
България и ЕС-27 по БВП на 1 лице от населението 8
Показатели
2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Индекси на физическия обем на
реалния БВП на човек от населени- 34
44
44
44
47
47
ето в България към ЕС-27(28)=100
2. Индекси на физическия обем на
разходите на БВП за крайно пот37,9
45
42
42
45
50
ребление на човек от населението в
България към ЕС-27(28)=100

Спестяванията на населението (вж. табл. 8) като абсолютен размер се увеличават от 19 689,6 млн. лв. през 1990 г. на 2 419 199 млн.лв. през 1998 г., или
123 пъти, и на 3580,1 млн.лв.(деноминирани) през 2000 г. и над 36 млрд.лв. през
2013 г., но през 1990 г. представляват 52% от разполагаемия годишен доход на
населението, а след това спадат на около 10% от него. При това по-голямата
част от влоговете са малки по размер. През първото десетилетие на прехода
влоговете намаляват със 70% (вж. табл. 9).
Таблица 8
Депозити на населението в България към 31.ХІІ.9
Показатели
1. Общо депозити на населението в млн.лв
в т.ч.
- в левове %
- във валута %

2000 г.
2012 г. 2013 г.
(деноминирани)
19 689 384 799
3580,10 33 432 36 408,1

1990 г.

1995 г.

77%
23%

37%
63%

55%
45%

55%
45%

Това се дължи основно на инфлацията, но също и на използването на голяма част от спестяванията за лично потребление. След въвеждането през 1997 г.
на валутния борд, започна да се възвръща доверието на населението към банковата система и към българския лев и депозитите на населението отново се увеличиха.
8

9

Статистически справочник 2014, с. 218-299. НСИ. С., 2013. с. 296-298; 2012, с. 314-316;
2008, с. 285-287.
Изчислено по данни от Статистически справочник 2014 и 2013. НСИ, С., с. 139; 2001, с.
97. Статистически годишник 2000, с. 2008.
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Таблица 9
Индекси на общата сума на влоговете на населението в България
(изчислени с индекс на потребителските цени при база 1995=100)
през първото десетилетие на прехода10
Години
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Предходна година=100

1995=100
100,0
40,4
21,8
23,3
26,2
29,0

100,0
40,4
54,0
106,8
112,2
110,8

Социалното неравенство е чувствително. Разликата между доходите на
най-бедните 20% от домакинствата у нас и доходите на най-богатите 20% от
домакинствата е около 6-7 пъти (при препоръчително около 3 пъти), а е много
повече при 10% от най-бедните и най-богатите домакинства11, или поляризацията е голяма. При влошеното потребление, ниските доходи и безработицата, е
застрашено здравето, трудоспособността и възпроизводството на населението,
както и получаването на необходимото образование.
Основен фактор и гаранция за повишаване на доходите и на потреблението
на населението е икономическият растеж. Необходими са високи темпове на
икономически растеж, за да се подобри потреблението, да се повиши жизненото
равнище, да се осигури технологично обновление и преструктуриране на икономиката, да се връщат дълговете.
3. Изменение на населението в България
Населението и неговото изменение – по брой, структура, миграция и др. е
важен фактор във връзка с потреблението у нас (вж. табл. 10).
За периода 1989 - 2013 г., или за последните 25 години, населението на България намалява с 1521,3 хил. броя, или около 1,5 млн. души от миграция в чужбина и
от намалена раждаемост, при това смъртността е по-висока от раждаемостта. Намалява и гъстотата на населението на 1 кв.км. от 78 на 65,3 броя в годините на преход12.
Тъй като раждаемостта намалява, то намалява системно и относителният дял на
населението под трудоспособна възраст – от 22,1% през 1989 г. на 14,6% през 2013 г.,
10
11
12

Социални тенденции 2000. НСИ, С, 2002, с. 44.
Статистически справочник 2013. НСИ, С., с. 157.
Пак там (като табл. 13).
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а се увеличава делът на населението във и над трудоспособна възраст. Естественият
прираст на населението е отрицателен през годините на прехода. Раждаемостта
намалява от 13,1 на хиляда през 1988 г. на 8,1 през 2000 г. и 9,2 през 2013 г., като през
последните няколко години слабо нараства. Смъртността нараства от 12,0 на хиляда
през 1988 г. на 14,1 през 2000 г. и 14,4 през 2013 г.13 Смъртността е по-висока от
раждаемостта. При това 73% от населението живее в градовете и 27% в селата. Жените са 51% от населението и на 1000 мъже се падат 1056 жени.
Таблица 10
Населението в България – общо и по структура
Години
1989
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013

Хил. броя,
към 31.ХІІ
8767,0
8669,0
8385,0
8149,0
7718,7
7504,9
7327,2
7284,6
7245,7

14

Структура в % по възраст
под
в
над
трудоспособна трудоспособна трудоспособна
22,1
55,4
22,5
21,6
55,5
22,9
19,1
56,6
24,3,
16,8
58,3
24,9
14,8
62,4
22,8
14,6
62,7
22,7
14,3
61,7
24,0
14,4
61,8
23,8
14,6
61,7
23,7

Населението оказва влияние върху цялостното социално-икономическо
развитие на страната. Младите поколения намаляват и тенденцията към застаряване на населението продължава. Средната възраст на населението през 1960
г. е 32,4 години, през 1990 г. е 37,5 години, през 2000 г. е 39,9 г., а през 2012 г. е
42,8 години и 43,0 през 2013 г.15
Средната продължителност на живота в България, която е важен показател
за жизненото равнище, през първите години на преход намалява, но впоследствие се възстановява и нараства (вж. табл. 11). Средната продължителност на
живота в страната през периода 1989 - 1991 г. е 71,22 години (в т.ч. за мъжете
68,02, а за жените 74,66), през 1995 - 1997 г. – 70,5 (в т.ч. за мъжете 67,1, а за
жените 74,3) като през 1997 - 1999 се повишава, а през 2013 г. вече е по-висока
от началото на прехода.
13
14

15

Статистически справочник 2013. НСИ, С., с. 22-25; 2014, с. 19-25.
Взето или изчислено по Статистически годишник 2000. НСИ, С., с. 47, 53; Статистически
справочник 2001. НСИ, С., с. 8-11; 2013, с. 19-21; 2008, с.10-13; 2014, с. 19-24.
Пак там.
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Таблица 11
Средна продължителност на живота в България16
Години
1989 - 1991
1996 - 1997
1997 - 1999
2012
2013

Мъже
68,20
67,10
67,64
70,60
71,00

Жени
74,66
74,30
74,67
77,60
78,00

общо
71,22
70,50
71,01
74,10
74,50

Прогнозата е населението на страната да продължи да намалява и да застарява, като се увеличи относителният дял на лицата в над трудоспособна възраст.
От трудовата заетост на населението и безработицата зависят доходите и
потреблението на населението, жизненото равнище и в голяма степен удовлетворението от живота. Коефициентът на заетост (броят на заетите лица към броя
на населението между 15 и 64 години) се колебае и след 2008 г. намалява и
общо взето е нисък (през 1996 г. е 44,7%, през 2000 г. – 39,7%, през 2008 г. –
64%, през 2012 г. – 58,8%, през 2013 г. – 59,5%, при средно за ЕС-27 през 2012
г. е 72,5%). Коефициентът на безработица също се колебае и общо взето е висок
(през 1990 г. е 1,6%, през 2000 г. – 19,5%, през 2008 г. – 5,6%, през 2012 г. –
12,3% при средно за ЕС-27 през 2012 г. 4,3%). Коефициентът на икономическа
активност (заети и безработни към населението между 15 и 64 години) през
1996 г. е 51,8%, през 2000 г. – 47,5%, през 2008 г. – 67,8%, през 2012 г. –
67,1%,17 или този коефициент е сравнително нисък.
Важен е статусът на заетите лица (вж. табл. 12).

16

17

Статистически справочник 2014 и 2013. НСИ, С., с.24; 2001, с. 8-9; Статистически годишник 2000-НСИ, С., с. 49.
Социални тенденции 2000. НСИ, С., 2002, с. 12-13; Статистически справочник 2013, с. 37,
41, 49, 278-279; 2014, с.41.
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Таблица 12
Заети лица в България към м.ХІІ.2000 г., 2012 г. и 2013 г.
по статус на заетостта18
Статут на заетостта
Общо
1. Работодатели
2. Самостоятелно заети
лица
3. Наети лица

Общо в хил. броя
Структура в %
2000 г. 2012 г.
2013 г.
2000 г. 2012 г. 2013 г.
2735,5
2934,0
2934,9
100
100
100
67,7
104,5
115,1
2,5
3,6
3,9
259,5
210,9
221,6
9,5
7,2
7,5
2364,4

2594,0

2578,6

86,4

88,4

87,9

а) в обществения сектор

1277,0

721,5

719,3

46,7

24,6

24,5

б) в частния сектор

1087,4

1872,5

1859,3

9,7

63,8

63,4

4. Неплатени семейни
работници
5. Други

30,6

24,5

19,6

1,1

0,8

0,7

13,3

0,1

-

0,5

-

-

Данните от таблица 12 показват, че за периода 2000 - 2013 г. се увеличава
броят на работодателите, намаляват самостоятелно заетите лица, намаляват
неплатените семейни работници, увеличават се значително наетите лица в частния сектор и техният относителен дял нараства от 40% на 64%, като за сметка
на това чувствително намалява броят на заетите лица в обществения сектор (от
47% на 25%). Тези промени са на фона на увеличение на броя на заетите лица за
периода общо със 7,3%, или близо 200 хил. броя.
Ресурси, които могат да се използват за повишаване на доходите и
потреблението на населението и на инвестициите:
Първо, увеличаване на държавния (публичния) дълг чрез вземане на нови
кредити. Без средства няма развитие. Европейската комисия допуска публичен
дълг до 60% от БВП, а нашият е 18% при общо за ЕС в края на 2012 г. 86,2%.
Втори сме, след Естония, по нисък държавен дълг. Може този дълг да се увеличи примерно до 30%, което всъщност стана през 2015 г., а и повече.
Кредитите, ако се използват целесъобразно, могат да осигурят догонващо
ускорено икономическо развитие и по-високи темпове на растеж на БВП – общо
и на 1 лице от населението, а чрез това – както по-високи доходи и потребление
на населението, така и по-големи инвестиции.

18

Изчислено по Социални тенденции 2000. НСИ, С., 2002, с.12-13; Статистически справочник 2013. НСИ, С., с. 41.; 2014, с. 41.
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Второ, повишаване на бюджетния дефицит. ЕС допуска до 3% бюджетен
дефицит, а при нас, по решение на Народното събрание се допуска до 2%; фактически средното за ЕС е 3,6%, а при нас е 1,3%. Следва да се промени постановката до 2% и да се придържаме към изискването на ЕС – до 3%.
Трето, по-успешно да се използват преразпределителни механизми, чрез
които бедните да се освободят от някои тежести и те да се поемат от побогатите. Това изисква и данъчна реформа: плоският данък да се замени с умерено прогресивен и семейно облагане с необлагаем минимум и за физически
лица и за печалбата на малки фирми, нулево облагане на реинвестираната печалба, диференциране на ДДС, балансиран подход към труда и капитала – сега
производителността на труда нараства около 2 пъти по-бързо от нарастването
на доходите и др.
Четвърто, по-добро управление и реформи – в митниците, в НАП, в администрацията, в съдебната система; да не се приватизират важни за обществото
обекти, използване на природните ресурси, вместо отдаването им на концесия,
голяма подкрепа на науката, държавното образование и здравеопазване, намаляване на подоходното неравенство, иновационна политика на основата на
национална икономическа стратегия до 2030 г., усвояване на фондовете от ЕС и
привличане на чуждестранни инвестиции, осигуряване на устойчива бизнессреда и други.
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DEVELOPMENT OF CONSUMPTION AND THE INCOME
OF THE POPULATION IN BULGARIA IN THE YEARS OF TRANSITION
Prof. Dr Ec. Sc. Nikolinka Salova
Abstract
There are studied the changes in consumption and income of the population and also the
changes in the population in Bulgaria in the years of transition after 1989, or a period of
around 25 years. There are made suggestions for policies and resources for better development
in the future.
Keywords: consumption, income, population, resources.
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Econ Lit – G22, L83
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ
ЗА БЕЗОПАСЕН ТУРИЗЪМ
Доц. д-р Стоян Киров
Въведение
Безопасният туризъм трябва да е приоритет на всеки туроператор. Това означава да се подбере такава застрахователна защита на пътниците, която да
гарантира качеството на туристическата услуга. Застраховките трябва да бъдат
сключени при адекватно покритие, да имат подходящи лимити на отговорност,
да са лесни за администриране и др. За съжаление туроператорите в България
рядко извършват диагностика на пътническите рискове и препоръчват на своите
клиенти традиционни застраховки при минимални лимити на отговорност. Това
не позволява да се реализира най-адекватната застрахователна защита за пътниците. Вина в това отношение имат и местните застрахователи, които тромаво
реагират на динамичния туристически пазар и не предоставят гъвкави условия
по своите туристически застраховки, вкл. удобства при усвояването на застрахователните обезщетения.
Обект на тази статия са пътническите рискове, представляващи заплаха за
безопасното пътуване на туристите по време на организирани екскурзии в чужбина, а неин предмет - застрахователните решения, които вземат туроператорите, за да ги управляват ефективно. Разбира се, част от решенията се вземат от
самите пътници, но на практика, поради липсата на компетентност и опит от
тяхна страха, застраховките се сключват след консултации с туроператорите.
Целта на разработката е да се дадат някои насоки и правила за качествено застраховане на пътническите рискове. Предлагат се практически съвети за защита
на здравните рискове по време на пътуване, професионалната отговорност на
туроператорите, компенсирането на кражбите на багажи, покриването на разходите за прекратяване на екскурзии и др.
1. Застраховаеми пътнически рискове и тяхното картографиране
Пътниците са изложени на множество рискове по време на своите екскурзии. За да се определи кои от тях са подходящи за застраховане, е необходимо
да се извърши идентификация и картографиране. В зависимост от източниците
и степента на своето проявление, пътническите рискове могат да се класифици-
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рат в следните групи: климатични рискове, финансови рискове, организационни
рискове, здравни рискове, политически рискове и рискове на околната среда.1
Посочената класификация има две основни предимства. Детайлният й разрез я
прави по-адаптивна към обхвата на туристическите застраховки и начина, по
който се задават клаузите в тях. Освен това, идентификацията на пътническите
рискове по този начин дава възможност да се вземат по-адекватни застрахователни решения, съобразни с честотата и тежест на вредите от събитията.
Климатичните рискове са случайни събития, които не са пряко следствие
от дейността на туроператорите и възникват независимо от волята на пътниците. Техни първопричини са природните бедствия като наводнения, земетресения, вулканични изригвания и др. Те могат да възпрепятстват провеждането на
екскурзиите, да прекратят престоя в хотела или да влошат качеството на почивката. Климатичните рискове рядко се проявяват, но предизвикват сериозни
вреди на пътниците.
Финансовите рискове са следствие от промяната в цените на туристическите услуги, валутните курсове, платежоспособността на туроператора, отмяната на предплатени пътувания, загубата на пари и банкови карти, ненавременните преводи, измамните сделки с местни лица и др. Като цяло всички тези рискове са провокирани от фактори на външната среда. Силата и честотата на финансовите рискове зависят от валутата и начина, по който се разплащат пътниците,
финансовите възможности на туроператора и т.н.
Организационните рискове са свързани с обичайните дейности на туроператорите и ангажираните лица с реализацията на туристическата услуга. Те
пряко зависят от качеството на управление и организацията на бизнеса. Подходящи примери за организационни рискове са некачественото обслужване, неудобния транспорт по време на пътуването, объркването на резервации, неадекватните решения на отговорните лица и др. Като правило всеки туроператор се
стреми бързо да овладява тези рискове и да не ги допуска в своята дейност.
Това обяснява малката честота на подобни събития за големите, реномирани и
конкурентоспособни фирми.
Здравните рискове са особено неприятни за пътуващите. Възникването им
винаги е свързано с вредоносен резултат, като някои от тях имат летален изход.
Всички пътници са изложени на риск от заболяване, натравяне от консумацията
1

Представената класификация е модифицирана версия на тази, дадена от Taleski, P. and
Tashkov, N. Insurance in tourism industry. XI International Conference “Service sector in terms
of changing environment”, University “St. Kliment Ohridski”, Ohrid, October 2011, p. 2. Авторите използват класификация, състояща се от четири групи пътнически рискове: естествени, технологични, биологични и политически.
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на опасни храни и напитки, инвалидизиране от злополука, заразяване е вируси и
бактерии и др. Тези рискове са прогнозируеми и подходящи за застраховане.
Единственият проблем тук е свързан с т.нар. здравен туризъм, който от застрахователна гледна точка е опасен и неприемлив. Последните социологически
проучвания на екскурзиантите сочат, че здравните рискове са сред найголемите им страхове по време на пътуване. Повече от 70% от американските
туристи посочват здравните рискове като основен фактор, който аргументира
решението им да сключат пътнически застраховки.2
Политическите рискове настъпват в резултат на външни, трудно прогнозируеми събития. Сред тези събития са тероризма, бунтовете, стачките, вземането на заложници и др. Промените във визовия режим на дадена страна също е
политически риск. Като правило тези рискове засягат всички пътници и водят
до значими вреди с необратим характер. Независимо, че те имат малка честота
на проявление, трудно се застраховат, като за целта са необходими държавни
гаранции.
Рисковете на околната среда са непредотвратими рискове, които възникват под въздействието на външни фактори, подобно на климатичните рискове.
Разликата е в това, че тук има човешка намеса. Тази група включва загубата на
лични вещи и документи, забавата на багаж, кражбите, джебчийството, неуредената инфраструктура, липсата на комуникации и др. Тези рискове рядко нанасят големи по размер вреди за пътниците и за тяхно щастие възникват рядко.
Тук голямо значение имат превантивните мерки.
Освен разпознаването на пътническите рискове по вид, те трябва да бъдат
определени по своя интензитет и сила на въздействие. Това налага да се изчислят честотата и тежестта на вредите от тяхната реализация. Въз основа на това
рисковете могат да бъдат картографирани. Картографирането на риска разполага възникващите пътнически рискове в матрица. Тя трябва да осигурява ясна,
лесна и разбираема визуализация, от която да личи значимостта на рисковете за
пътниците и начина, по който те се проявяват, развиват и трансформират. Всяка
матрица има уникално съдържание, което зависи от спецификата на туристическата дестинация. Причините за това се крият в индивидуалните стойности на
честотата и тежестта на вредите за отделните дестинации. Така например, честотата на риска от кражба на пари и документи е различна за екскурзии в Турция и Чехия. На фигура 1 са представени шест примерни пътнически риска, в
зависимост от тяхната честота и тежестта на вредите.
2

Richards, D. What tour operators and adventure travelers need to know about travel “risk mitigation” insurance. //Adventure travel trade association, http://www.adventuretravel.biz, 2006. p. 1.
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Фиг. 1. 3х3 матрица на пътническите рискове за екскурзия в Чехия
Обикновено картографирането на риска се използва, за да се определи кои
рискове са заплаха за пътуването и кои от тях трябва да бъдат застраховани.
Като правило застраховането е най-подходящо за събития, които настъпват
рядко, но предизвикват значими (големи) вреди с материален и нематериален
характер. Препоръчително е картографирането на риска да се извършва периодично. Така се осигурява допълнителна информация за развитието на рисковете. Динамизирането на процеса помага да се преоцени застрахователната програма на туроператорите и да се предложи по-адекватна защита за техните клиенти.
2. Застрахователен трансфер на пътническите рискове
Картографирането на пътническите рискове е само подготвителният етап
от застрахователния процес. Оттук нататък туроператорите трябва да преценят
за кои рискове и с какъв интензитет да предложат застрахователна защита на
своите клиенти. Техните застрахователни решения трябва да са комплексни, а
не да се основават на подхода за управление „риск по риск”. Така сключването
на дадена застраховка няма да бъде изолирано действие, а ще е обвързано с
всички рискове. Застрахователните решения се нуждаят от йерархия и подчиненост. Това означава пътническите рискове да бъдат подредени по важност,
а средствата за тяхното застраховане да се инвестират с приоритет. Приоритетите трябва да бъдат изградени въз основа на рисковия толеранс на пътниците.
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В крайна сметка екскурзиантите задават ценови диапазон на туристическата
услуга, от което пък зависи обхвата на застрахователната защита.
Качеството на застрахователните решения зависи от спазването на два
принципа.3 Първият гласи, че тежестта на вредите е много по-важна от
тяхната честота. Това означава да се застраховат тези рискове, които пътниците не могат да самофинансират. Очевидно застраховането е функция на невъзможността на пътниците да посрещат големи загуби, когато са на път. В този
смисъл не трябва да се задава въпросът „Може ли пътникът да си позволи застраховката?”, а „Може ли пътникът да си позволи да бъде без застраховка?”.
Истина е, че застраховките оскъпяват туристическите услуги и малко хора могат да си позволят пълно застраховане срещу всички рискове. Това, обаче, може
да се преодолее с помощта на франшизите, които дават възможност на пътниците да задържат малките суми за своя сметка и да освободят средства за застраховане на повече възможни рискове.
Вторият принцип е свързан с аргументираното купуване на застраховки.
Прехвърлянето на пътническите рискове не е особено евтин метод за управление
на риска и трябва да се използва само тогава когато е абсолютно необходимо.
Няма логика да се застрахова загубата на багаж при условие, че в него няма нищо
ценно и всички необходими вещи могат да бъдат закупени за минимална сума в
чужбина. Непосредственото следствие от този принцип е препоръката за въздържане от т.нар. „допълнителни покрития”. Винаги следва да се покрият всички
основни пътнически рискове и едва тогава да се мисли за разширяване на застрахователната защита срещу съпътстващи рискове. Това е така, защото допълнителните покрития отклоняват средствата на пътниците и ги лишават от възможността да закупят застраховки срещу големите (значимите за тях) рискове.
Широко разпространена практика е туроператорите да вземат своите застрахователни решения само въз основа на първия принцип. Съществуват, обаче,
ситуации, при които е желателно да се застраховат рискове, които нямат голяма
тежест на вредите. Това са случаите, свързани с ползването на административни
и правни услуги в чужбина, които със съдействието на застрахователите са
много по-достъпни и качествени. Възникналата вреда може и да не е особено
голяма, но в комбинация с разходите за нейното възстановяване да се окаже
неприемлива. Освен това, при определени обстоятелства застраховането води
до икономии, въпреки, че застрахователната премия надхвърля очакваната
стойност на вредата. Ако един пътник няма застраховка, той ще трябва да носи
3

Vaughan, E., Th. Vaughan. Fundamentals of insurance. 9-th ed. John Wiley and Sons, Inc. 2003,
pp.59-60.
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със себе си много пари или да разполага с голяма наличност по своите банкови
карти, за да самофинансира потенциалните вреди. Това, от своя страна, е свързано с появата на други рискове (кражби, загубвания и др.) или допълнителни
разходи по обслужване на банковите продукти (лихви, такси и др.). Ето защо
при вземането на застрахователни решения е необходимо да се отчитат още
двата фактора: разходите по ликвидация на щетите и алтернативните разходи
за задържането на риска.
Данъчното третиране на застрахователните премии и изплатените обезщетения също оказва влияние върху застрахователните решения. Това означава, че
туроператорите трябва да отчитат данъчния ефект от покупката на дадена застраховка върху бюджета на пътниците. Обикновено пътниците в ролята им на физически лица ползват облекчения по отношение на своите подоходни данъци. В
България данъчните облекчения се отнасят само за личните застраховки „Живот”
и здравните застраховки.4 Всякакви други застраховки се правят от обложените
доходи на пътниците без право на последващо приспадане на платените премии.
В този смисъл за някои застрахователни продукти съществуват допълнителни
финансови стимули и могат по-лесно да се предлагат на пътниците.
За обезщетенията, изплащани по рисковите застраховки без спестовен елемент (към които видове принадлежат туристическите застраховки), има особени
данъчни облекчения. Съгласно действащото законодателство в България такива
доходи не се облагат и то изцяло. Това е така, защото те имат компенсационно
предназначение и са необходими в пълен размер на увредените лица. Тук е
важно да се спомене, че ако даден пътнически риск не се застрахова, пътниците
ще трябва да самофинансират вредите от нетния си доход. В другия случай те
ще платят застрахователна премия от нетния си доход (с изключение на застраховките по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ), но ще получат в пъти по-голямо застрахователно обезщетение, което не подлежи на облагане. 5
Подценяването на застрахователната защита на пътниците от туроператорите може да доведе до криза в доверието. Проблемът е, че застрахователните решения
се вземат най-вече въз основа на честотата и тежестта на вредите за клиентите, без да
се отчитат загубите с потенциален и косвен характер за туристическия бизнес. Така
например, ако даден туроператор не застрахова своите клиенти срещу определен
4
5

Чл. 19, ал. 1 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица. //ДВ, №95, 2006.
От гледна точка на туроператорите, проблемът с дължимите от тях компенсации за виновно поведение е корено различен. Изплатените от тях суми на потърпевшите пътниците е
начин да се отложи дължимият данък върху печалбата за следващата година. Това е така,
защото изплатените компенсации се отчитат като разход и пряко намаляват облагаемия
финансов резултат.
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пътнически риск, това може да се отрази негативно на имиджа му, защото предлаганата от него услуга е била незащитена и той не е управлявал адекватно риска. В този
смисъл трябва да се държи сметка не само за преките вреди на пътниците, но и за
възможното намаление на приходите от влошения имидж. За да се намали чрез застраховането силата на негативната връзка между туристическия бизнес и възникващите вреди на пътниците, трябва да се отчитат следните факти:6
Медиите са изключително чувствителни и шумно отразяват сигналите,
подадени от недоволни екскурзианти (особено, когато са засегнати животът и здравето им), което вреди на туристическия бизнес.
Негативните нагласи на клиентите, че не са достатъчно добре защитени
(вкл. чрез застраховки), са почти толкова опасни за туристическия бизнес, колкото са реалните вреди от събитията.
Слуховете за липсата на сигурност в предлаганата туристическа услуга
възпрепятстват развитието на туристическия бизнес много повече, отколкото разочарованието на преките участници в рисковите ситуации.
Изложените по-горе принципни постановки подчертават необходимостта
от адекватни, цялостни и йерархично обвързани застрахователни решения. В
интерес на туроператорите е да разберат, че е много по-изгодно да се управлява
риска преди да е възникнало вредоносното събитие, отколкото да се справят с
кризата, след като е настъпил пътническият риск.
3. Продуктов дизайн на туристическите застраховки
На пазара се предлагат различни застраховки, които в по-голяма или помалка степен са подходящи за индивидуални и групови екскурзии. Пет от тях,
обаче, заслужават специално внимание, като се има предвид, че най-добре управляват пътническите рискове и са създадени, за да обслужват нуждите на
туроператорите и техните клиенти:
1) Застраховка за непредвидени търговски разходи;
2) Застраховка „Професионална отговорност”;
3) Застраховка „Злополука на пътниците”;
4) Пътническа застраховка;
5) Застраховка „Медицински разноски”.
Застраховката за непредвидени търговски разходи е създадена, за да компенсира вредите, произтичащи от финансови транзакции. Обичайна практика е
туроператорите да задължават своите клиенти да направят авансови плащания за
осигуряване на пътуването и организиране на настаняването им по хотели. Заст6

The Southern Africa Tourism Insurance Directive. // SATSA, April 2014, p. 4-5.
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раховката може да защити тези средства, в случай, че туроператорът изпадне в
принудителна несъстоятелност. Важно е да се отбележи, че застраховката няма да
обезщети клиентите на компании, които доброволно са напуснали туристическия
бизнес или са осъществявали дейността си в противоречие на закона.
Застраховката „Професионална отговорност” е предназначена за туроператорите и техните агенти, които организират и промотират културен туризъм. Тя
компенсира пътниците за вреди от непрофесионално обслужване, подвеждаща
информация, неадекватно консултиране, неплатежоспособност на туроператора7 и
др. Средата, в която оперират туроператорите, е твърде динамична, напрегната и
стресова. Клиентите искат бързи, изгодни, атрактивни и комплексни оферти, генерирането на които крие опасности от грешки и пропуски. През последните години
се забелязва значително нарастване на предявените искове за грешки и пропуски. В
този смисъл застраховката „Професионална отговорност” може да отговори на
потребностите на пътниците и да смекчи негативните ефекти за туроператорите.
Проблемът при застраховката „Професионална отговорност” е, че обезщетението се изплаща въз основа на извънсъдебно споразумение между страните
или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу туроператора. Доказването на виновното поведение по съдебен ред обаче е трудна, разходоемка
и емоционално изтощителна работа за потърпевшите лица. Това понякога обезкуражава пътниците и намалява предимствата на застрахователната защита. В
някои страни застраховката „Професионална отговорност” е задължителна и е
условие за извършване на туристически бизнес. 8
За да се осигури безопасно пътуване, е препоръчително туроператорите да
сключат застраховка „Злополука” на своите клиенти. В случая се извършва
застраховане за чужда сметка, защото туроператорът заплаща за застрахователната услуга, а пътниците се възползват от нея. Класическите случаи, които
покрива застраховката, са смърт, трайно намалена работоспособност и загубена
трудоспособност, възникнали по време на пътуването. Размерът на обезщетенията е в зависимост от степента на загубена трудоспособност. Не са изолирани
случаите, при които застраховката се предлага с допълнително покритие,

7

8

Класическото разбиране е, че застрахователят възстановява суми на пътниците при доказана неплатежоспособност на туроператора. Подобно тълкуване ограничава застрахователната защита и не дава големи гаранции на туристите. Много често туроператорите
просто напускат бизнеса, без да е открито производство по тяхната несъстоятелност. Това
дава възможност на застрахователите да отказват някои обезщетения.
В България тази застраховка има наименованието „Отговорност на туроператора”. Тя е регламентирана в Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка
"Отговорност на туроператора", приета с ПМС №306 от 21.12.2013 г. // ДВ, №2, 2014.
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включващо временната неработоспособност и други рискове. Препоръчително е
застрахователната сума по застраховка „Злополука” да бъде адаптирана спрямо
персоналните нужди на всеки клиент, което означава да се проучат предварително застраховките, които имат пътниците, сключени по друг повод.
Пътническата застраховка е продукт, който се отнася за физически лица,
които участват в индивидуални или групови пътувания. Обикновено застраховката се купува заедно с туристическия пакет и се предлага с посредничеството
на туроператора. Най-често срещаните покрития в пътническите застраховки са:
„Отмяна на пътуване”. Покритието компенсира пътниците, в случай
че се откажат от организирана екскурзия поради основателна причина.
Компенсацията е в размер на санкцията, която туроператорите налагат
при отмяна на пътуването.
„Преждевременно прекратяване на пътуването”. Всяка екскурзия
може да бъде прекратена преждевременно поради акутно заболяване,
професионален ангажимент и др. В този случай туристите губят всички
платени суми, дори и за неизползваната част от екскурзията. Покритието компенсира точно тези неизразходвани средства.
„Загуба на багаж и кражба на лични вещи”. Тази клауза ще покрие
загубата на багаж и други лични вещи по време на пътуване, които са
били декларирани предварително. Покритието може да бъде разширено
със загубата и кражбата на пари, но това винаги оскъпява значително
застраховката.
Застраховката „Медицински разноски” покрива платените средства за диагностика и лечение на заболявания, възникнали по време на пътуването.
Здравните и стоматологичните рискове са сред най-притеснителните за пътниците, като се има предвид, че те са свързани с болки, дискомфорт по хоспитализацията и същевременно струват много пари.9 Понякога застраховката покрива
разходите за оказване на медицинска помощ на мястото на произшествието и
ако е необходимо за прехвърлянето на пациента в болница с нужната апаратура
и специалисти. Освен това застраховката може да обхваща репатрирането на
контузения пътник или неговите тленни останки в страната на произхода.
За много страни, където няма единна система на осигурителни отношения,
застраховката „Медицински разноски” е задължителна. В тези случаи тя се
9

Стоматологичното лечение рядко се включва в покритието на застраховка „Медицински
разноски”, но дори и да фигурира сред застрахованите рискове, то обикновено е силно ограничено по стойност. Основните причини за това са свързани с нежеланието на пътниците да
ползват профилактична стоматологична помощ в чужбина, вероятността да бъдат заразени с
хепатит В, езиковите бариери и липсата на лично досие за предходни интервенции.
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явява предпоставка за престоя в страната. Такъв е случаят с организираните
екскурзии в Република Куба, например.
4. Проблемни моменти при застраховането на пътническите рискове
Туристическите застраховки притежават редица предимства, но безразборното им сключване чето води до дублиране на покрития. Тъй като някои от видовете застраховки покриват едни и същи рискове, едновременното им сключване
ощетява пътниците. В подобни случаи се реализира надзастраховане, което по
закон е недействително и се трансформира в пълно застраховане, в процеса на
което се губят пари. За да се избегне подобна ситуация, трябва предварително да
се проучват сключените вече застраховки от пътниците. Така ще се предложат
само уникални и абсолютно необходими покрития. Най-често възникващите
дублирания, за които е необходима предварителна информация, са:
- Понякога личните застраховки „Живот” покриват риска „смърт” не само
по време на пътуване в страната, но и в чужбина. Наличието на подобна
застраховка обезсмисля сключването и на застраховка „Медицински
разноски“. Разбира се, съществуват разлики и те са най-вече по отношение на разходите за медицинска евакуация до най-близката болница или
репатрирането на пострадалия пътник до неговата родина.
- Обикновено използването на личен автомобил по време на екскурзия е
свързано със сключването на застраховка „КАСКО”. В клаузите на някой застраховки се предвижда обезщетение и за възникнали вреди на багажа, намиращ се в МПС. Това крие опасност от дублиране на покритието „Загуба на багаж и кражба на лични вещи“ в пътническата застраховка. Тук трябва да се внимава за обхвата и дефинициите на застрахованите рискове в отделните застраховки.
- Повечето лични здравни застраховки покриват направените разходи за
медицинско обслужване по време на пътуване, което прави ненужно
повторното им управление. Дублирането на здравните рискове е често
срещано явление, когато пътниците имат европейска здравноосигурителна карта. Картата, обаче, не замества напълно застраховката „Медицински разноски”, защото не покрива частното здравното обслужване 10
и разходите по репарирането на болния в родната му страна. Освен това,
10

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) не гарантира безплатно медицинско
обслужване и то на всички възможни заболявания. Картата осигурява на своите титуляри
същите цени и условия на лечение, които ползват резидентите на съответната държава.
Тъй като здравноосигурителните системи са различни, услуги, които са безплатни в България, може да са платени в чужбина и обратно.
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някои авиокомпании отказват да качат на борда пострадал пътник със
специфични потребности, който има ЕЗОК, но няма медицинска застраховка.
- Кредитните карти, използвани за разплащания в чужбина, се предлагат
със стандартни застраховки, които много често дублират покритията на
туристическите застраховки. Те могат да осигурят защита срещу определени заболявания, отлагане или изпускане на полет, вреди на наети
автомобили и др. Застраховките, обвързани с кредитните карти, са удобни, но крият много опасности. Тяхна особеност е, че са с ограничено
покритие при минимални застрахователни суми.11 Освен това, те се задействат само при условие че пътническите услуги се закупят със съответната кредитна карта.
Друг момент, който създава проблеми на пътниците, са изключенията в застраховките за съществуващи обстоятелства, при наличието на които застрахователите не носят отговорност. Така например, някои заболявания, диагностицирани
в миналото, крият опасност да се активизират отново. Появата им непосредствено
преди и по време на пътуването може да доведе до отказ от изплащане на застрахователно обезщетение. Интересното е, че пътниците рядко уведомяват своите застрахователи за здравословното си състояние или прикриват съществени факти за
него. Проучване на Sainsbury’s Travel Insurance от 2009 г. установява, че близо 1,3
милиона англичани със здравни проблеми пътуват в чужбина, без да са счели за
необходимо да впишат тези обстоятелства в документацията на своите застраховки.12 Това може да обезсили клаузите на застрахователния договор, поради съществуващите изключения в него. Разбира се, някои застрахователи имат по-либерален
режим към своите клиенти, като уговарят с тях „карантинни периоди”. Ако, например, симптомите на дадено заболяване се обострят в рамките на дълъг период
след последното лечение и това съвпадне със застрахователния период, застрахователите все пак изплащат обезщетение.
Чето пъти в изключенията на застрахователните договори фигурират и обстоятелства, свързани с практикуването на екстремни спортове. Това означава,
че травми от скачане с парашут, гмуркане, състезания с коли, коне и т.н. няма
да задействат обезщетителните клаузи на туристическите застраховки. Внимание заслужават и изключенията по отношение на риска „бременност”. Така
например, ако този риск е извън застрахователното покритие, няма да може да

11

12

Leggat, P., J. Carne, and Ur. Kedjarune. Travel Insurance and health. //Journal of travel medicine, 6, 1999, p. 245.
A guide to travel insurance. Holiday risk? Genetic Alliance, UK, 2010, p. 2.
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се възстанови платената авансово сума от жена, която забременее след резервацията на екскурзията и реши да откаже своето пътуване. Всичко това предполага да се обследва много внимателно раздел „Изключения” на застрахователния
договор, за да не останат пътниците разочаровани.
Разпространена грешка при сключването на пътническите застраховки е неправилният избор на срока на тяхното действие, в т.ч. началният и крайният момент на
застрахователната защита.13 Срокът на действие трябва да бъде подбиран така, че да
покрива цялата екскурзия. Много често застрахователите предлагат стандартизирани
срокове по своите застраховки от три, седем, десет и т.н. дни, които не винаги съвпадат с продължителността на пътуването. Това кара пътниците да правят компромиси,
като оставят без покритие няколко часа или дни в началото, респ. в края на екскурзията. Подобна практика е неприемлива и вредна за застрахованите лица. Препоръчително е застраховките, сключени с клауза „Отмяна на пътуване”, да влизат в сила
достатъчно време преди отпътуването. Така застрахованите лица ще имат правото на
обезщетение за рискове, които са възникнали в последния момент, вкл. и такива по
пътя към аерогарата, пътническия терминал, кея и т.н.
Интерес представляват особеностите на застраховка „Медицински разноски”
за пътуване в чужбина с покритие при медицинска евакуация. Някои застрахователни компании покриват за удобство на пътниците разходите за спешно транспортиране със специализирана техника до определена болница. Тук от значение е дали
застраховката покрива само разходите за отвеждане на болния до най-близкото
здравно заведение или включва неговото евакуиране в родната му страна. Оказва
се, че повечето пътници от САЩ и Европа предпочитат да бъдат лекувани качествено в родната си страна под надзора на личните си лекари, отколкото да се оставят
на грижите на други специалисти с неизвестни медицински стандарти на обслужване.14 Подобни нагласи имат своето логично обяснение, като се има предвид, че
смъртността след хирургична намеса в страните от Латинска Америка е 50% повисока, отколкото е в страните от Западна Европа, и близо 40% по-висока, в сравнение със страните от Източна Европа. Процентите допълнително нарастват, когато съпоставката се направи с качеството на хирургичните услуги в САЩ.15
13

14

15

Anolik, Al., Hawks, J. The Frequent Traveler's Guide: What Smart Travelers and Travel Agents
Know. Naperville, IL, USA: Source Books, 2005, p. 203.
По-голямата част от пътуващите в чужбина американци (92%) искат да имат непосредствен достъп до качествено медицинско обслужване в родната си страна и застрахователно
покритие, което да им позволява да бъдат транспортирани до болница в САЩ. (The Chubb
Insurance Company. March 1, 2005).
Bennett-Guerrero, Е. and others. Comparison of P-POSSUM risk-adjusted mortality rates after
surgery between patients in the USA and the UK. //The British Journal of Surgery, Vol. 90, Issue 12, 2003: 1593-1598.
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Полезно покритие в застраховката „Медицински разноски” е репатрирането на тленните останки на починал пътник по време на екскурзия. Алтернативата да се завърши едно пътуване със смърт е неприемлива за застрахованите
лица и често те я игнорират. Разходите по репатрирането, обаче, са значителни
(понякога повече от £25 000), защото изискват специални условия за транспортиране, издаването на множество документи, кремация и др. ХЗастраховането
на разходите по репатриране със сигурност облекчава близките на починалото
лице и не трябва да се омаловажава.
Независимо, че рисковете за загубен, забавен, повреден или откраднат багаж са едни от най-често срещаните, техните застраховки рядко си струват.
Те почти винаги са за сметка на превозвача или хотелиера. Много често самите
авиокомпании обезщетяват пътниците при проблеми с багажа им, ако за това
имат вина. Към застраховането на багажа трябва да се подхожда разумно, защото неговото покритие е силно лимитирано. Така например, повечето застрахователи не изплащат обезщетения за загубен, откраднат или повреден багаж, в
който се намира компютърна техника, фотоапарати, часовници, бижута и други
подобни ценности. В допълнение на това те държат сметка и за степента на
износване на багажа, като възстановяват вредите само за неупотребяваното
имущество.
Истината е, че рискът от забавяне на багаж води до редица неудобства за
пътниците, които струват пари. Потърпевшите лица трябва да си закупят дрехи,
козметика и други консумативи до пристигане на багажа им. Този риск може да
бъде застрахован, но той е с малка тежест на вредата и е по-подходящ за задържане. Освен това, стандартизираното покритие по тези застраховки е за
незначителни суми (например до 100 щ. д.), а и за да влезе в сила, забавянето на
багажа трябва да е повече от 24 часа.
Повечето застрахователни компании имат сключени договори с чуждестранни асистънс компании. Това са специализирани дружества с кол центрове в
множество страни по света, които подпомагат пътниците при възникване на
проблем в чужбина. Те могат да бъдат използвани за правни въпроси, преводи,
съдействие за отпускане на лекарства с рецепта, замяна на кредитни карти и
други спешни нужди. Асистънс клаузата в застрахователните договори, обаче,
може да се окаже подвеждаща. Трябва да се внимава дали асистънс компанията
подпомага пътниците само с информация или има и финансови ангажименти
към тях (например, да заплаща за определени услуги вместо тях). Финансовият
ангажимент трябва да бъде уговорен изрично в застрахователния договор и
обикновено е свързан с допълнително заплащане. Пътниците трябва да отчитат
и факта, че обикновено служителите на кол центровете само пренасочват пода-
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дените сигнали към специализираните информационни служби в страната на
произшествието. Те самите рядко се намират в съответната страна и нямат
готовност да упътят застрахованите лица за най-подходящата болница, сервиз,
пътна помощ, адвокат и т.н. за качествено обслужване. 16
Заключение
Повечето туроператори в България не провеждат задълбочена диагностика
на пътническите рискове и не се интересуват достатъчно от застрахователното
досие на своите клиенти. Основните причини за това са скъпият процес по
обработка на данните, подценяването на застрахователната защита, подвеждащата информация за застрахователните продукти и много други.
Вземането на застрахователни решения от туроператорите включва картографиране на пътническите рискове, избор на застрахователен продукт, дефиниране на застрахователно покритие и посредничество при сключването на
застраховки. Всички тези етапи трябва да се извършват в условията на пълна
информираност, йерархия на целите, подчиненост на интересите и аргументираност на решенията. Само така пътниците ще получат адекватна и навременна
застрахователна защита.
Най-често срещаните проблеми в туристическото застраховане са свързани
с дублирането на покрития, недекларирането на съществени рискови обстоятелства, неподходящия срок на действие, неуговорената медицинската евакуация и
репатриране, асистънс клаузите в договорите и др. Голяма част от тези проблеми са нерешими от некомпетентните пътници без съдействието на туроператорите. За да си осигурят безопасно пътуване, те се нуждаят от професионалното
консултиране и посредничество.
INSURANCE DECISIONS FOR SAFE TOURISM
Assoc. Prof. Dr Stoyan Kirov
Abstract
Safe tourism must be a priority for each tour operator. This means choosing such insurance protection of travellers that would guarantee the quality of the tourist service. Insurance
policies must be concluded at adequate coverage, they must have appropriate liability limits,
must be easy to administer, etc. Regrettably, tour operators in Bulgaria rarely perform diagnostics of travel risks and recommend conventional insurance policies at minimum liability
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Richards, D. What tour operators and adventure travelers need to know about travel “risk mitigation” insurance. //Adventure travel trade association, http://www.adventuretravel.biz, 2006. p. 3.
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limits to their customers. This prevents the achievement of the most adequate insurance protection for travellers. Part of the blame in this respect goes also to local insurers, which sluggishly react to the dynamic tourist market and do not provide flexible terms in their travel
insurance, including facilities for the absorption of insurance payments. In this context this
article is an attempt at providing some guidelines and rules for the quality management of
travel risks. The study offers practical advice for insuring health risks during travel, the professional liability of tour operators, compensating for the theft of luggage and valuables, the
coverage of the cost of curtailed excursions, etc.
Keywords: travel risks, tourist insurance, insurance decisions, safe tourism.
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Econ Lit – E690
ВЛИЯНИЕ НА СИВАТА ИКОНОМИКА
ВЪРХУ БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ
Ас. Ваня Енчева
Увод
В системата на ефективно действащо разпределение на блага, ефикасната,
ориентирана към устойчивост, икономическа структура трябва да се основава
върху частната собственост, като отдава правата за разпореждане с благата на
частни предприемачи и домакинства. Частната собственост създава необходимия стимул за придобиване на доходи чрез труд и е основата на новаторското
предприемачество. Само икономика, изградена върху частната собственост,
може да гарантира устойчива заетост. Така се проявяват личната отговорност и
личната инициатива, без които са немислими ефективното използване на собствения капитал, образованието, новаторството, растежа и благоденствието. Частната собственост е характерна за обществен ред на конкуренция, в който множество малки и средни предприемачи носят отговорност за дейността си чрез
своето лично имущество. Собствеността предполага социални задължения.
Същевременно употребата ѝ трябва да служи на общото благо. Това гарантира
умерени и устойчиви предприемачески действия и предпазва от стремеж към
едностранчиви и краткосрочни печалби.
Самата устойчивост може да се създаде чрез подходяща данъчна и финансова политика от страна на държавата. Липсата на такава, от своя страна, е
предпоставка за наличие на сива икономика – явление, което в България се
наблюдава над 20 години и което е сериозна предпоставка за невисоката конкурентоспособност на страната.
Затова целта на тази статия е да анализира сивата икономика и отражението ѝ върху приходната част на бюджета. За постигане на тази цел се поставят
следните задачи:
- дефиниране на сивата икономика;
- проследяване на зависимостта между размера на сивата икономика и
приходите в бюджета;
- анализ на възможностите и мерките за елиминиране на проблема сива
икономика.
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Използваните методи за постигане на задачите са: графичен, табличен, метод на сравнението и регресионен анализ.
1. Сивата икономика в България, като бягство от данъка
Съществуват различни дефиниции за сивата икономика. Едно от найпопулярните определения гласи „пазарно производство на стоки и услуги, незаконно или законно, което попада в официалните статистики при изчисляването
на БВП“ (Министерство на финансите. 2011 г., с. 2). Тя може да се определи и
като „частта от легалните бизнес дейности, които остават извън обсега на властите“ (Schneider, 2009, с. 2).
Термините „неформална икономика“ и „сив сектор“ за първи път се появяват в академичната литература и политическите кръгове през 1970 г. Hart (1973)
класифицира неформалната заетост на „легитимни“ и „нелегитимни“ дейности.
Като легитимни се определят тези дейности, които дават своя принос за икономическия растеж, но в по-малък мащаб (напр. надомната работа, домашното
производство, личните услуги и др.), а като нелегитимни или неформални се
определят дейностите, които не са непременно криминални по характер, но са
със съмнителна стойност за националното развитие (напр. просия, джебчийство
и др.).
Според Куманова и Манолов (1996) „сива икономика” или „икономика в
сянка” са само две определения на едно реално социално-икономическо явление, чиито измерения се наблюдават под различна форма и в различна степен в
икономиката на всяка страна.
Общо е мнението (Mantarova, 1999; Дойнов, 2002), че неформалната икономика в България набира сила със започването на процеса на преход и с рухването на плановата икономика. Заедно с това, същите автори посочват, че тя не
e специфичен нов продукт на прехода и нейните културно-исторически корени
трябва да се търсят още в социалистическия период, в така наречената „втора
икономика”, свързана с удовлетворяването на потребността от стоки и услуги,
които официалната икономика не е в състояние да задоволи в необходимата
степен.
Могат да се оформят четири основни фактора (Schneider, 2009, с. 4), влияещи на размера и обхвата на сивата икономика и тласкащи хората към неформална заетост във всяка държава:
- Спестявания – чрез работа извън официалната икономика, участниците
избягват данъци и социални вноски към бюджета, заобикаляйки по този
начин данъчните и трудовите разпоредби. Съществува силна причинноследствена връзка между данъчната ставка на страната и размера на
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нейната икономика в сянка. Тази връзка е особено силно изразена в условията на криза.
- Липсата на „гузна съвест“- сенчестата икономика често се смята за
нормална от обществото. Тази нагласа е широко разпространена в страните, където качеството на държавните институции и националните блага е ниско или доверието към държавата е разклатено.
- Малък риск от разкриване – участието в сивата икономика е нелегално,
но колкото по-нисък е шансът да бъде разкрито и колкото по-малки са
наказанията, толкова повече хора смятат, че рискът си струва. Следователно, за намаляване на дела на сивата икономика е необходимо ясно
законово становище и добро изпълнение на законите.
- Лесно участие – плащанията в брой улесняват навлизането в сенчестата
икономика, защото не могат да бъдат проследени. Именно тези плащания са основната движеща сила в неформалния сектор.
Ако се опитаме да направим една обобщена дефиниция на понятието „сива
икономика“, можем да я възприемем като съвкупност от законово допустими
дейности на бизнеса, които изцяло или частично не се отчитат в националната
статистика и заетите в тях лица съзнателно прикриват част или цялата сума на
дохода си. Тъй като не е обхваната изцяло от националната статистика, тя на
практика „действа в сянка“. Затова няма начин за пълно и категорично измерване на количественото или стойностното изражение на операциите, извършвани
в нея. Могат само да се правят допускания и приблизителни оценки (при спазване на различни ограничения) за размера ѝ на база следите, които тя остава във
формалната икономика.
В рамките на поредица от изследвания по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ се очертават няколко тенденции за обхвата на
сивата икономика у нас в периода 2010 - 2013 г. През 2010 г. обхватът на сивия
сектор в националната икономика е 42,2%, докато през октомври 2012 г. делът
му е намалял с 5,4% и приема стойност 36,8%. Проучване, проведено през м.
септември – октомври 2013 г. сочи, че според работодателите, обхватът на неформалната икономика е 33,6%. Това означава, че в сравнение с 2012 г. неформалният сектор е намалял с 3,2%, а спрямо 2010 г., намалението е с 8,6%. Данните за 2014 г. показват, че нивото на сивите практики продължава да намалява,
като средната оценка за обхвата на неформалната икономика през 2014 г. е
32,3% (Асоциация на индустриалния капитал, 2014, с. 29-31). Може да се предположи, че мерките, които правителството предприема, водят до определен
напредък в борбата със сивата икономика, който, обаче, е все още далеч от
желаното.
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Сред основните фактори, които стимулират сивата икономика, са масовата
безработица, икономическата криза, бедността, данъците, които увеличават
разходите за труд, и силната конкуренция, която се отразява на резултатите на
компаниите.
Секторите, които традиционно имат най-голям дял в сивия спектър на икономиката са инфраструктурното строителство, здравеопазването, туризмът и
млекопреработването. Ако, обаче, говорим изцяло като за сектори в страната, то
задължително трябва да добавим и търговията и различните сектори за услуги.
Най-много сиви практики са възможни при услуга, чийто краен потребител е
отделният индивид, тъй като е възможно да не се предоставя фискален бон или
друг вид отчетност. Основните причини за това са ниският жизнен стандарт на
населението и разрушеното доверие между държавата и нейните граждани.
Именно нарушеното доверие подтиква към скептичност и податливост към сиви
практики. Това явление се проявява дори и при работодателите в бизнеса. Следствието е ниска събираемост на данъците и склонност към корупция.
2. Изследване на зависимостта между сивата икономика
и бюджетните приходи
В тази статия се прави опит за представяне на наличието на сивата икономика чрез използване на косвения метод „потребление на електричество“, въведен през 60-те години на ХХ век (Kaufmann and Kaliberda, 1996). При този подход се предполага, че потреблението на електричество е практически найдобрият единичен индикатор за общата икономическа активност (включваща
както официалната, така и неформалната икономика). По тази логика темповете
на изменение на потреблението на електричество са достатъчно добри показатели за темповете на изменение на общата икономическа активност. Следователно, разликата между темповете на изменение на потреблението на електричество и темповете на изменение на официалната икономика са показателни за
динамиката на неформалния сектор. Методът изчислява прираста на БВП и на
потреблението на електричество и еластичността на БВП в една държава. За
целта се сравняват БВП и крайното енергийно потребление (КЕП) в последните
14 години. Смята се, че потреблението на електричество е индикатор за растеж
на регистриран и нерегистриран БВП. Този метод е условен, тъй като игнорира
потенциални промени в потреблението, дължащи се на технологичния напредък.
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Таблица 1
Динамика на БВП и КЕП в България за периода 2001-2013 г.

Година
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

БВП1
Темп на
(млн. изменение на БВП
(%)2
лв.)
50 268
52 521
55 334
58 964
62 475
66 518
71 112
75 205
71 436
71 904
73 690
74 475
75 745

4,48
5,36
6,56
5,95
6,47
6,91
5,76
-5,01
0,66
2,48
1,07
1,71

Крайно енергийно
потребление
(хил. тон. нефт.
екв.)
8 574
8 601
9 247
9 150
9 512
9 880
9 748
9 552
8 493
8 720
9 050
9 044
8 598

Темп на изменение на
крайно енергийно
потребление в (%)3
0,31
7,51
-1,05
3,96
3,87
-1,34
-2,01
-11,09
2,67
3,78
-0,07
-4,93

Източник: www.nsi.bg

Картината, която се очертава от данните в таблица 1 е представена на фиг.
1. Графиката показва, че през периода 2002 – 2004 г. БВП се повишава с почти
равни годишни темпове. КЕП обаче от 0,31% за 2002 г. прави скок от 7,51%
през 2003 г. Докато през 2004 г. се наблюдава спад на КЕП (до -1,05%), а БВП
бележи ръст (от 6,56% спрямо предходната година). Ако приемем, че БВП отчита създадените продукти, логично възниква въпросът как нарастващото с
почти еднакви годишни темпове производство ще „погълне” толкова много
енергия? Това говори за неотчетена икономическа активност, която е довела до
повишено потребление на енергия.

1
2
3

БВП е по съпоставими цени от 2010 г.
Изчисленията са на автора.
Изчисленията са на автора.
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Фиг. 1. Темп на изменение на БВП и КЕП
в България за периода 2002-2013 г.
През 2005 г. при 3,96% нараснало КЕП е отчетен спад на БВП с 5,95% спрямо
предходната година. Веднага след това, обаче, ръстът в енергийното потребление се
забавя (до 3,87%), а същевременно повишаването на БВП дори надхвърля предходното (6,47% спрямо 2005 г.). Липсата на правопропорционална зависимост между
забавеното потребление на енергия и БВП показва, че съществува неотчетен чрез
БВП ползвател, който забавя своето потребление. Това проличава още по-ясно през
2007 г., когато намаленото потребление на електроенергия не се отразява върху
прираста на БВП. През този период ръстът на енергийното потребление от намаляващ дори става отрицателен (-1,34%). Това отново говори за по-малко влагане на
енергиен ресурс и при равни други условия, би трябвало да доведе до спад на създадените продукти и оттам на БВП. Въпреки това, брутният вътрешен продукт дори
бележи рекорд в нарастване от близо 7% за 2007 г. Ситуацията може да бъде обяснена по следния начин: легалната и отразяваща се върху БВП икономика се разширява.
Енергията, която тя потребява, съответно също нараства. Намалението на КЕП се
дължи на свиване на неформалния бизнес, който освобождава енергийни мощности.
Това предположение се потвърждава и от намалението на сивата икономика през
2007-2008 г. (вж. табл. 2), което ще бъде разгледано по-нататък. Кризисната 2009 г.
предизвика едновременно свиване на сивия сектор, спад в официалната икономика,
рекордно намаление на крайното енергийно потребление (-11,09%) и БВП (-5,01%).
През 2010 г. икономиката постепенно се съживява, потреблението на електроенергия
започва да се повишава, като през 2011 г. годишният темп на нарастване почти се
връща на нивата от 2006 г. Годишният темп на нарастване на БВП, обаче, остава
далеч по-нисък от този през 2006 г., което отново дава индикации за неотчетена
икономическа активност. През 2012 г. се наблюдава едновременно спад в КЕП и
БВП, докато през 2013 г. се възстановяват противоположните тенденции в темповете
им на изменение (КЕП -4,95 и БВП 1,71% спрямо предходната година)
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Трайно установено е наблюдението, че политиките за управление на данъчните приходи в бюджета силно влияят върху практиките на сивия сектор и обратно –
движенията в последния се отразяват в размера на данъчните постъпления. За да се
докаже и моделира тази връзка, в предлагания анализ се използват данни за размера на сивата икономика4 (Schneider, 2015) и динамиката на някои пера от приходната част на отчетите за изпълнението на държавния бюджет. На следващата табл. 2
са представени данните за размера на БВП, общите приходи, данъчните приходи
(ДП) и размера на сивата икономика (СИ) през последните 11 години.
Таблица 2
Динамика на сивата икономика и взаимосвързани
с нея приходни пера за периода 2003-2013 г.
ДанъчБВП5
ни
Годи(млн. прина
лв)
ходи
(млн.
лв.)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

50 268
52 521
55 334
58 964
62 475
66 518
71 112
75 205
71 436
71 904
73 690

11 114
12 779
14 484
16 326
19 324
22 167
20 172
19 014
20 594
21 529
22 370

ДП,
ВеДП, като рижкато коефи- ни
% от цент
инБВП
от
декси
БВП на ДП
22
24
26
28
31
33
28
25
29
30
30

0,2211
0,2433
0,2618
0,2769
0,3093
0,3332
0,2837
0,2528
0,2883
0,2994
0,3036

1,100
1,076
1,058
1,117
1,077
0,851
0,891
1,140
1,039
1,014

Общи
приходи
(млн.
лв.)

14 070
15 855
18 012
20 034
24 063
27 313
25 041
23 933
25 378
27 469
28 977

Общи ВеОб- прихо- рижни
СИ,
щи
ди,
инкато
СИ
при- като декси
коев%
ходи, коена
фиот
като фи- общицент
БВП
% от цент
те
от
БВП
от
приБВП
БВП ходи
28 0,2799
35,9
30 0,3019 1,079 35,3 0,983
33 0,3255 1,078 34,4 0,975
34 0,3398 1,044 34 0,988
39 0,3852 1,134 32,7 0,962
41 0,4106 1,066 32,1 0,982
35 0,3521 0,858 32,5 1,012
32 0,3182 0,904 32,6 1,003
36 0,3553 1,116 32,3 0,991
38 0,3820 1,075 31,9 0,988
39 0,3932 1,029 31,2 0,978

Източник: *Изчисленията са на автора въз основа на данни от НСИ и Докладите по отчетите за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
периода 2003- 2013 г.

4

5

Използват се данни от изследване Шнайдер, където се прави оценка на размера на сивата
икономика на базата на модела MIMIC.
БВП е по съпоставими цени от 2010 г.
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Графиките на фиг. 2. са въз основа на данните от таблицата. Въпреки, че
информацията е за кратък период, от фигурите ясно се вижда, че има зависимост, което е предпоставка за последващото изследване.
1,150
1,100
1,050
1,000
0,950
0,900
0,850
0,800
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Данъчни приходи

2010

2011

2012

2013

Сива икономика

1,150
1,100
1,050
1,000
0,950
0,900
0,850
0,800
2004

2005

2006

2007

Общи приходи

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Сива икономика

Източник: Автора.

Фиг. 2. Темпове на растеж (коефиценти) на сивата икономика в паралел
с данъчните приходи и общите приходи в бюджета за периода 2004-2013 г.
Използва се еднофакторен регресионен анализ с помоща на Excell, като
първо се изследва зависимостта между динамиката на данъчните приходи и
размера на сивата икономика, а впоследствие се проследява и динамиката
между неформалния сектор и общите приходи в бюджета. За целите на анализа
са направени някои допълнителни изчисления (вж. табл. 2). Тъй като редът е
твърде къс, моделът не претендира за пълна точност и коректност, като се има
предвид същността на явлението сива икономика и фактът, че резултатите за
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размера на неформалния сектор са на база друго изследване 6 (Schneider, 2015).
Разглеждат се две хипотези: нулева, според която вариацията в данъчните
приходи не е предизвикана от динамиката на сивата икономика и регресионният модел не е адекватен и алтернативна хипотеза, според която вариацията в данъчните приходи е предизвикана от динамиката на сивата икономика
и моделът е адекватен при равнище на значимост α=0,05. Данните от модела са
показани на фиг. 3.
Regression Statistics
Multiple R
0,772652435
R Square
0,596991786
Adjusted R Square
0,546615759
Standard Error
0,063856301
Observations
10
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
Intercept
X Variable 1

1
8
9
Coefficients Standard Error
6,101589809
1,471519497
-5,136301636
1,492032551

SS
0,048322785
0,032621017
0,080943803
t Stat
4,146455295
-3,442486313

MS
0,048322785
0,004077627

P-value
0,00322464
0,008791543

Lower 95%
2,708259764
-8,576934869

F
Significance F
11,85071201
0,008791543

Upper 95%
Lower 95,0% Upper 95,0%
9,494919853
2,708259764
9,494919853
-1,695668403
-8,576934869
-1,695668403

Източник: Автора.

Фиг. 3. Резултати от еднофакторен регресионен анализ
От получените данни следва, че съществува значителна зависимост между
изследваните параметри (R Square = 0,596991786). Моделът е адекватен (Significance F = 0,008791543 < α = 0,05), тоест отхвърля се нулевата хипотеза и се
приема алтернативната, според която вариацията в данъчните приходи е предизвикана от динамиката на сивата икономика и изследваният параметър е
значим (Р – value = 0,00322464 < α = 0,05). Налице е обратна зависимост (XVariable = - 5,136301636) между сивата икономика и данъчните приходи. Това
означава, че ако се увеличи с 1% темпъта на растеж на сивата икономика, то с
51% ще намалее темпът на растеж на данъчните приходи. Резултатите показват,
че 77% (Multiple R = 0,772652435) от изменението на данъчните приходи е
резултат от динамиката на сивата икономика, а останалите 23% са резултат от
други фактори, които не са включени в изследването.

6

Използват се данни от изследване Шнайдер, където се прави оценка на размера на сивата
икономика на базата на модела MIMIC.
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На фиг. 4 са изведени резултатите от еднофакторния регресионен анализ на
темповете на растеж на сивата икономика и общите приходи в бюджета. Тук
отново се разглеждат две хипотези: нулева, според която вариацията в общите
приходи не е предизвикана от динамиката на сивата икономика и регресионният модел не е адекватен и алтернативна хипотеза, според която вариацията в данъчните приходи е предизвикана от динамиката на сивата икономика
и моделът е адекватен при равнище на значимост α=0,05. Тази анализ е продиктуван от зависимостта, която се наблюдава на фиг. 2.
Regression Statistics
Multiple R
0,835917946
R Square
0,698758813
Adjusted R Square
0,661103664
Standard Error
0,051859521
Observations
10
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
Intercept
X Variable 1

1
8
9
Coefficients Standard Error
6,185823767
1,195062897
-5,21980775
1,211722133

SS
0,049906824
0,021515279
0,071422104
t Stat
5,176149124
-4,307759683

MS
0,049906824
0,00268941

P-value
0,000846736
0,002588477

Lower 95%
3,430003785
-8,014043998

F
Significance F
18,55679349
0,002588477

Upper 95%
Lower 95,0% Upper 95,0%
8,941643749
3,430003785
8,941643749
-2,425571501
-8,014043998
-2,425571501

Източник: Автора.

Фиг. 4. Резултати от еднофакторен регресионен анализ
В резултат на направеното изследване може да се направи извод, че има значителна зависимост между изследваните параметри (R Square = 0,698758813).
Моделът е адекватен (Significance F = 0,002588477 < α = 0,05), тоест отхвърля се
нулевата хипотеза и се приема алтернативната, според която вариацията в общите приходи е следствие от динамиката на сивата икономика и изследвания
параметър е значим (Р – value = 0,000846736 < α = 0,05). Наблюдава се обратна
зависимост (X Variable = - 5,21980775 ) между сивата икономика и общите
приходи. Това означава, че ако темпът на растеж на сивата икономика се увеличи с 1%, то темпът на растеж на общите приходи ще намалее с 52%. Резултатите показват, че около 84% (Multiple R = 0,835917946) от изменението на общите
приходи е резултат от динамиката на сивата икономика, а останалите около
16% са резултат от други фактори, които не са включени в изследването.
Логично възниква въпросът може ли да се очаква със стабилизирането на
икономиката бизнесът да изсветлява? Може, но това не означава, че след като
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кризата отмине, сивият сектор директно ще изчезне (Център за изследване на
демокрацията, 2011). Той ще продължи да функционира, макар и в поограничени мащаби. Необходими са целенасочени действия, адресирани към
конкретните сиви практики и това е най-точният път (например, намаляване
броя на процедурите, дългите срокове за тяхното изпълнение, разходите по
регистрацията и наличието на изисквания, които не отговарят на никаква пазарна логика, намаляване на социално-осигурителната тежест, непрозрачните процедури за подновяване на разрешителни или лицензии за дейността особено в
строителството и благоустройството и др.)
Другият целенасочен път е с информиране на населението за вредите и щетите, които то понася. И точно така се „отключва“ голямата промяна в едно
общество - когато хората повярват, че сивите практики, които години наред са
били възприемани като „необходимото зло, без което не може“, могат да бъдат
ограничени и тяхното редуциране е от полза за цялото общество и за всеки един
от нас (Асоциация на индустриалния капитал в България, 2014, с. 15).
Много важна е степента на ангажираност на правителството. В това отношение най-категоричен е Шнайдер, според когото, ако едно правителство цели
да намали размера на икономиката в сянка, трябва първо и преди всичко да
анализира комплексните взаимоотношения между официалната икономика и
тази в сянка и, което е още по-важно – да оцени последствията от своята собствена политика върху съществуването на сиви практики (Schneider, 2005).
Заключение
Правилното разбиране на динамиката на скритата икономика има съществено
значение за подобряване на управлението на публичния и на частния сектор. Негативните ѝ ефекти са многостранни, затова е важно те да бъдат идентифицирани и
ограничени. В България високото равнище на скритата икономика подкопава икономическото развитие на страната и изисква сериозно политическо внимание.
Потенциалът на данъчната система за постигане на икономически растеж
остава непълноценно използван. Промените в нея трябва да се обмислят изключително внимателно и да се ползват с обществена подкрепа. Увеличаването на
данъците тласка и работника, и работодателя, към сенчестата икономика, тъй
като именно тя позволява увеличаване на доходите чрез избягване на данъчното
облагане и плащането на социални осигуровки.
Данъчните измами и укриването на данъци засягат цялото общество. Няма
страна, която малко или много да не „боледува” от сивата икономика и това да
дава отражение върху размера на данъчните ѝ приходи. Съществуват редица
практики, които действат превантивно на това явление и съответно биха повли-
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яли положително върху приходите на държавния бюджет. От една страна, е
необходимо търсене на по-голяма отговорност от бизнесагентите, комбинирана
със значителни санкции за нарушителите. Така изрядните данъкоплатци ще се
почувстват удовлетворени и „неощетявани“. От друга страна, бизнесът и хората
трябва да бъдат улеснявани в желанието им да бъдат изрядни. Пътят към това е
сътрудничество и координация в администрацията, борба срещу корупцията и
изграждане на по-голямо доверие в държавата.
Очевидно е, че неформалната икономика е сложно социално-икономическо
явление, пронизващо всички икономически сектори и области. То може да бъде
редуцирано само чрез разумни, добре обмислени, последователни и устойчиви,
продължителни във времето, дейности - действия, в които е ангажирана волята
и съзнателните усилия на цялото българско общество.
Необходима е и атмосфера на партньорство между публичния и частния
сектор. С прилагането и спазването на ясни правила и облекчаването на тежките административни процедури, страната ни ще стане по-привлекателно място
за чуждестранни инвеститори. Ще намалят и стимулите за укриване на данъци
от страна на гражданите и фирмите. Само така ще се изгради среда, в която
всеки е отговорен и изпълнява задълженията си, което ще подобри събираемостта на данъците и ще увеличи постъпленията в държавния бюджет.
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THE EFFECT OF THE SHADOW ECONOMY ON BUDGET REVENUE
Assist. Prof. Vanya Encheva
Abstract
The shadow economy reduces budget revenues, which - against the background of the
crisis deficit - additionally harms the fiscal equilibrium. In addition - also against the background of the crisis - the shadow economy increases the costs of the honest business entities,
forcing them to compensate for the actions of the dishonest ones. On that basis it is necessary
to conduct regular analysis of its effect - both on the public sector, and on business. In view of
the limited volume of the present article, the latter will focus on the analysis of the shadow
economy phenomenon and the effect on the revenue portion of the budget.
Keywords: shadow economy, state budget, budget revenue, GDP.
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Econ Lit – М140 + М310
МАРКЕТИНГОВИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО
НА СОЦИАЛНО – ОТГОВОРЕН БРАНДИНГ
Докт. Мария Георгиева
Увод
Стремежът на бизнеса и обществото към устойчиво развитие 1 през ХХІ век
е предпоставка за зараждането и утвърждаването на един нов етап в маркетинговата теория и практика, който Котлър идентифицира като Маркетинг 3.0. и в
контекста на който приоритетно значение се отдава на ценностите. Решаващ
фактор при формиране на потребителския избор и решение за покупка вече не
са само рационалните предимства на продукта, емоционалните и психологическите аспекти на бранда и неговия имидж, а и посланието, което той носи и отстоява. В отговор на така формиралата се тендеция, приложението и значимостта
на социалноотговорния брандинг (СОБ) нараства. Нещо повече, очертава се
тенденция все по-голям брой брандове да се позиционират като „чисти, зелени
и социалноотговорни” (Clegg, 2007). Формирани в резултат на променената
парадигма на традиционния маркетинг, тези брандове отразяват актуалния в
обществото стремеж за социална, икономическа и екологична справедливост и
според специалисти в областта, могат да бъдат дефинирани като „брандовете на
бъдещето” (Nieto, 2009). Това прави тяхната същност и маркетинговите ефекти
на тяхното проявление обект на изследователски интерес.
Нараства броят на научните изследвания, които лансират и потвърждават
тезата, че сред най-значимите ефекти, свързани с приложението на СОБ е влиянието, което той може да оказва върху равнището на потребителската лоялност.
Последната се позиционира като фактор от стратегическо значение за успеха на
бизнесорганизациите. Приоритизирането на лоялността в контекста на съврeменния маркетинг е резултат от процеса на реконцептуализация в маркетинговите активности, изразяващ се в стремеж за надграждане на транзакциите във
взаимоотношения, там, където пазарните условия го позволяват. (Sheth & Parvatiyar, 1995).
1

Устойчиво е това развитие, при което се създава възможност за задоволяване на потребностите на днешното поколение без да се застрашава възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности (World Commission on Environment and Development).
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Целта на тази статия е да систематизира многоаспектното проявление на
маркетинговите ефекти от прилагането на СОБ като диференцира трите основни направления на влияние на СОБ върху потребителската лоялност - чрез
директно/индиректно въздействие върху стойността на бранда; върху равнището на потребителската удовлетвореност и чрез въздействие върху корпоративната репутация и представянето на компанията/бранда.
Същност на социалноотговорния брандинг (СОБ)
В специализираната литература по маркетинг липсва единна дефиниция на
категорията „социалноотговорен брандинг” (Vallaster & Lindgreen & Maon,
2012).2 Някои автори (Станимиров, Жечев, 2013, с. 182)3 го определят като
разновидност на брандинга; други по-общо посочват, че в процеса на СОБ се
създават етични брандове, които „не вредят на общественото благо, а се стремят да допринасят за неговото поддържане” (Fan, 2005).
Фразеологично семантичният анализ на термина показва, че СОБ е процес
на изграждане и управление на брандовете при следване принците на Корпоративната социална отговорност (КСО); той е форма на интегриране на брандинга
с идеологията на КСО. С други думи, в контекста на СОБ, създаването и поддържането на брандовете се осъществява по начин, който промотира и подпомага обществения стремеж за социално, икономическо и екологично устойчиво
развитие. За целта брандовете се обвързват с някоя или няколко от шестте типа
корпоративни социални инициативи, описани от Котлър и Лий: 1) популяризиране на кауза; 2) маркетинг, обвързан с кауза; 3) корпоративен социален маркетинг; 4) корпоративна филантропия; 5) доброволческа дейност за обществото;
6) социално отговорни бизнеспрактики (Котлър, Лий, 2011).
Брандовете, създадени и управлявани с презумцията за социална отговорност, интегрират концепцията за устойчивостта в своята визия и се стремят да я
реализират ефективно. Следователно, те не просто идентифицират продукта и
неговите характеристики, а се превръщат в комуникатори на изповядваните от
компанията ценности, в посланници на значими за социума каузи, които бизнес
организациите отстояват редом до своите корпоративни интереси. Тези брандове могат да бъдат характеризирани като социалноотговорни; брандове от ново
2

3

Същността и ефектите на КСО са изучавани и описани от редица специалисти в областта
на маркетинга и мениджмънта. Проявлението на КСО в брандинга, обаче, се счита за все
още „неизследвана материя”, което до известна степен оправдава липсата на единна, научнообоснована дефиниция за СОБ.
Авторите посочват, че един от типовете брандинг е „брандингът на каузи”, при който се
осъществява съвместяване на бранда със социална кауза и/или КСО.
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поколение, които Котлър нарича „брандове с гражданска позиция”4 (Котлър,
Картаджая и Сетиаван, 2010, с. 34).
Социалноотговорните брандове са в основата на създаването на едно ново
за съвременния маркетинг направление – това на „марковото гражданство”
(Thompson, 2013). То може да се разглежда като част от корпоративното гражданство5 (Веселинова, 2005); като форма на ангажираност към социалните норми и ценности, към природата, държавата, обществото и неговите проблеми, в
процеса на изграждане и управление на брандовете.
С утвърждаването на новата парадигма на традиционния маркетинг, „марковото гражданство” придобива все по-голяма популярност; тенденция, чието
проявление се подсилва и от появата на един нов потребителски сегмент, който
съвременната маркетингова теория и практика характеризира като „изтънчен”6.
„Изтънчените” потребители са нова категория клиенти7; те търсят не просто функционално и емоционално удовлетворение при покупката на продукт или
услуга, а удовлетворение на човешкия дух (Котлър, Картаджая и Сетиаван,
2010). „Изтънчените” клиенти купуват брандове, които кореспондират на тяхната същност, вярвания и ценности; брандове, с които се идентифицират и
чиято покупка може да бъде разглеждана като форма на себеизразяване (Xiaoli
& Kwangjun, 2007; Palazzo & Basu, 2007).8
В този контекст „марковото гражданство” се явява ефективен способ за
удовлетворяване очакванията на сегмента от „изтънчени” потребители, но поважно – за спечелване на тяхната преданост в дългосрочен план. Именно изграждането и поддържането на потребителската лоялност се отличава като един
от най-значимите маркетингови ефекти, свързани с прилагането на СОБ.

4

5

6

7

8

„ Хората копнеят за отговорни марки, които откликват на потребителите и целят да направят света едно по-добро място. Това са марките с гражданска позиция....”.
Корпоративното гражданство представлява система от ценности, насочени към хармонизиране на бизнесинтересите със социалните интереси и към съхраняване на екосистемите.
То означава активно присъствие на компанията не само в пазарното, но и в социалното
пространство.
В чуждоезиковата литература този потребителски сегмент се определя като „sophisticated”.
Липсата на директен и точен превод на чуждицата „софистициран” в българския език дава
основание да бъде използван неин синоним. В този контекст „софистицираните” клиенти
се идентифицират като „изтънчени”.
Отъждествяването на понятията „потребител” и „клиент” в текста е допуснато единствено
с цел избягване на тавтологията.
Тази тенденция е идентична на ситуацията на „продуктов символизъм”, при която потребителите възприемат покупката и употребата на определени продукти и услуги като форма на себеизразяване.
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Маркетингови ефекти от прилагането на СОБ
Илюстрация на маркетинговите ефекти от прилаганете на СОБ е представена на фигура 19:
Корпоративна
репутация

СОБ

Асоциации с
бранда

Представяне
на
компанията/
бранда

Потребителска
удовлетвореност
Възприето
качество

Брандимидж

Стойност
на бранда

Ефекти от
високата
стойност на
бранда

Потребителска
лоялност

Брандидентичност

Фиг. 1. Маркетингови ефекти от прилагането на СОБ
Взаимната връзка с ключово значение за проследяване на обвързаността и
взаимодействията между отделните конструкти от схемата, е тази между СОБ и
стойността на бранда. Изследвания в областта на маркетинга потвърждават, че
прилагането на КСО в брандинга (СОБ) води до повишаване стойността на
бранда – директно или косвено – чрез оказване на благоприятно влияние върху
формирането на бранд асоциации, изграждането на положителен брандимижд и
брандидентичност.
Високата стойност на бранда има съществено значение за доброто пазарно
представяне на компаниите; тя има редица положителни ефекти като един от
най-значимите от тях е свързан с изграждането и поддържането на потребителската лоялност.
9

Фигурата е авторска. Конструирана е на база на направен обзор на широк набор от специализирани литературни източници, предоставящи теоретична и емпирична обосновка на
илюстрираните на фигурата взаимовръзки.
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Освен върху стойността на бранда, СОБ оказва пряко въздействие и върху
конструктите – потребителска удовлетвореност и корпоративна репутация.
Последнатата е предопределяща за представянето на компаниите и поконкретно бранда. В резултат на доброто представяне на бранда и в зависимост
от равнището на потребителската удовлетвореност, се формира и поддържа
потребителскта лоялност.
Сложната комбинация от логичнообосновани и емпиричнопотвърдени взаимни връзки и взаимодействия дава основание да се направи извод, че като
оказва въздействие в три основни направления – върху стойността на бранда,
корпоративната репутация и равнището на потребителска удовлетвореност,
СОБ влияе и върху лоялността на потребителите и именно това е един от найсъществените маркетингови ефекти на неговото приложение.
Направления на влияние на СОБ върху равнището
на потребителската лоялност
Влиянието на СОБ върху потребителската лоялност условно може да бъде
разграничено в три направления:
Първо направление: чрез директно/ индиректно въздействие върху
стойността на бранда
- Редица научни изследвания установяват, че прилагането на СОБ оказва
директно въздействие върху стойността на бранда и води до нейното
увеличение. (Lai & Chiu & Yang & Pai, 2010; Melo & Galan, 2011).
- СОБ създава силни, благоприятни и уникални асоциации за бранда, с
което респективно оказва положително въздействие върху неговия
имидж (Raman & Lim & Nair, 2012; Keller, 1993). Привлекателният
брандимидж, формиран като резултат от проявлението на СОБ, води до
повишаване стойността на бранда (Hsu, 2012; Berry, 2000).
- Важно е да се отбележи, че асоциациите сами по себе си също имат непосредствен ефект върху формирането на стойността на бранда (Crimmins, 1992). Фолкенберг твърди, че изграждането на благоприятни асоциации и формирането на положителни чувства сред целевите потребители води до увеличение на марковата ценност (Folkenberg, 1996). Приносът на асоциациите за повишаването на стойността на бранда може да
бъде разглеждан в следните направления: 1) асоциациите създават основа за диференциране на продукта (диференциацията, с помоща на асоциации, е основа за създаване на конкурентни предимства и бариера за
превключване на клиентите към други брандове); 2) асоциациите създа-
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ват мотиви за покупка (често определени продуктови атрибути или потребителски ползи стават основа на решението за покупка); 3) асоциациите подпомагат клиентите да си спомнят, да обработват, да интерпретират и запомнят важна за съответния бранд информация; 4) асоциациите
създават позитивни нагласи за бранда (това предотвратява появата на
контрааргументи срещу покупката на бранда и гарантира поддържането
на позитивни чувства и по време на потреблението на продукта/услугата) (Станимиров, Жечев, 2013, с. 120-121; Брестничка, 2004, с. 111113).
- СОБ има пряко влияние върху идентичността на бранда и спомага за повишаването на неговата атрактивност (Lundmark & Elsalhy, 2009). Поатрактивната идентичност, от една страна, увеличава шансовете за формиране на по-привлекателен брандимидж, а от друга – резултира в повисока стойност на бранда.
Съвкупното проявление на разгледаните конструкти и доказаните взаиймодействия между тях водят до увеличение на марковата ценност. 10 Високата
стойност на бранда е желана и ценна за компаниите заради редицата положителни ефекти, които тя носи:
- Съществува позитивна връзка между стойността на бранда и пазарния
дял на бранда (Agarwal & Rao, 1996). По-високата стойност резултира в
по-голям пазарен дял за бранда, което води до формирането и на поголям пазарен дял за компанията, поддържаща бранда.
- Съществува позитивна връзка между стойността на бранда и потребителските възприятия относно качеството на бранда (Dodds & Monroe &
Greal, 1991). Въз основа на постановките на индексните модели за измерване на клиентската удовлетвореност (Шведски, Американски и Европейски), може да се твърди, че възприетото качество е консрукт, който оказва пряко влияние върху равнището на потребителска удовлетвореност и има косвен ефект върху лоялността. По правило, възприятието
за високо качество резултира в нарастване на удовлетвореността и лоялността на потребителите.
- Съществува позитивна връзка между стойността на бранда и оценката
на потребителите за брандразширенията (Aaker & Keller, 1990).
10

Понятията „маркова ценност”, „стойност, добавяна от марката”, „стойност на бранда” са
идентични и взаимнозаменяеми. Различно е съдържанието на понятието „марков капитал”
– това е чистата приведена стойност на бъдещите парични потоци, генерирана от брандовете на компаниите, своеобразен излишък над стойността, която имат за клиентите небрандираните продукти.
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- Съществува позитивна връзка между стойността на бранда и ценовата
нечувствителност на потребителите (Erdem & Swait & Louviere, 2002).
- Съществува позитивна връзка между стойността на бранда и устойчивостта на бранда при кризи (Dawar & Pilluta, 2000). Това предопределя и
сравнително по-стабилната пазарна позиция на компаниите, чиято собственост са тези брандове.
- Съществува позитивна връзка между стойността на бранда, от една
страна, и потребителските предпочитания и намерението за покупка на
бранда, от друга (Cobb-Walgren & Ruble & Donthu, 1995). Котлър и Лий,
позовавайки се на резултати от изследване за КСО, проведено в 23 държави, сред 25 000 души, посочват, че 17% от респондентите избягват
брандове и покупка на продукти от компании, за които считат, че не са
социално отговорни (Котлър, Лий, 2011, с. 14).
- Съществува позитивна връзка между стойността на бранда и равнището
на потребителска лоялност (Станимиров, Жечев, 2013, с. 36). Когато
клиентите възприемат стойността на даден бранд като висока, вероятността те да реализират повторна покупка нараства (Kotler, Armstrong,
2008). Икономически обосновано и резонно е да се твърди и обратното:
колкото повече лоялни клиенти има един бранд, толкова повече расте
неговата стойност.
Второ направление: чрез въздействие върху равнището на потребителска удовлетвореност
В специализираната литература по маркетинг са описани ралични подходи,
чрез които СОБ оказва влияние върху потребителската удовлетвореност (Luo &
Bhattacharya, 2006). Според постановката на най-широко застъпеният от тях,
СОБ допринася за създаването на високи равнища на идентификация на клиента с компанията11 (Raman & Lim & Nair, 2012), което дава възможност за попълноценно удовлетворяване на потребителските нужди и желания, а това резултира в увеличение на потребителската удовлетвореност (Bhattacharya & Sen,
2003) и потребителските възприятия за стойността на бранда (Keller, 1993).
С други думи, сегментът на „изтънчените” потребители е толкова поудовлетворен, колкото по-социалноотговорна е компанията в своите действия, в
това число и в процеса на изграждане и управление на своите брандове. В този
случай клиентите са склонни да се идентифицират с компанията и брандовете,
11

„Идентификацията на клиента с компанията” се дефинира като степента, до която потребителите възприемат целите и ценностите на компанията като свои; степента, до която са
склонни да се идентифицират с бизнесорганизацията и нейните действия.
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които тя предлага на пазара, защото СОБ удовлетворява техните очакванията
като им предоставя възможност за себеизразяване (Hsu, 2012).
Така формираното високо равнище на потребителска удовлетвореност оказва
благоприятно въздействие върху равнището на потребителската лоялност. Аргумент в подкрепа на това твърдение е фактът, че потребителската удовлетвореност,
макар и косвен, е един от „най-мощните индикатори за лоялността на клиентите”
(Георгиева, Тонкова и Станимиров, 2008, с. 173). Котлър подчертава, че „ключът
към задържането на потребителите е в тяхната удовлетвореност” (Котлър, 2000, с.
10). Вероятността един клиент да закупи повторно фирмения продукт/бранд се
определя именно от степента на неговата удовлетвореност, получена в резултат на
първоначалния му опит с този продукт/бранд. Младенова конкретизира, че потребителят, който е удовлетворен, ще продължи да купува фирмените продукти; ще
споделя своето задоволство от употребата им с познати; в по-малка степен ще
обръща внимание на конкурентните предложения и ще се интересува от новите
продукти, които компанията предлага на пазара (Младенова, 2000, с. 173).
Обратното твърдение също е верно – колкото по-високо е равнището на
лоялност, толкова по-голяма ще е и удовлетвореността на клиентите. Въпреки
това, обаче, отъждествяването на удовлетворения потребител с лоялен не винаги е резонно. Желев прави уточнение, че има ситуации, при които неудовлетворените клиенти на една компания продължават да бъдат лоялни спрямо нея,
защото или нямат алтернативни предложения, или считат, че алтернативните
доставчици не могат да им предложат нещо по-добро. Както са възможни и
обратни ситуации, при които силно удовлетворени потребители на една компания превключват към други доставчици, тъй като очакват още по-добри параметри на офертите и още по-големи реализирани ползи от покупката на фирмените продукти (Желев, 2000, с. 84).
Освен върху равнището на потребителската лоялност, удовлетвореността
оказва пряко позитивно влияние и върху корпоративната репутация12 (Bontis &
Booker & Serenko, 2007),13 (Jones, 2005), която има решаваща роля за представянето на компанията/бранда.
12

13

Колкото са по-удовлетворени потребителите от продуктите и услугите, предлагани от
компанията, толкова по-благоприятно е усещането, което се формира у тях за бизнесорганизацията.
Джоунс поставя акцент и върху обратната посока на въздействие „корпоративна репутация → потребителска удовлетвореност → стойност на бранда”. Авторът обръща внимание, че удовлетвореността генерира маркова ценност само когато очакванията на всички
стейкхолдъри са изпълнени. Джоунс посочва, че основно за всички стейкхолдъри е очакването за добра корпоративна репутация. Когато тя е налице, потребителите са удовлетворени, а това резултира в увеличение на стойността на бранда.
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Трето направление: чрез въздействие върху корпоративната репутация и представянето на компанията/бранда
Прилагането на КСО в брандинга може да се разглежда като форма на
стратегическа инвестиция, насочена към изграждане и поддържане на корпоративната репутация (McWilliams & Siegel & Wright, 2006). Голям брой научни
изследвания в областта на маркетинга потвърждават позитивното влияние на
КСО върху корпоративната репутация (Garberg & Fombrun, 2006).
Изграждането на благоприятна корпоративна репутация е един от ключовите
фактори за постигане на устойчиво конкурентно превъзходство на организацията
(Sanchez & Sotorrio, 2007) и за реализиране на по-добро представяне на компанията/бранда на пазара. Добрата корпоративна репутация служи като обещание и
гаранция за качеството на предлаганите от компанията продукти и услуги; тя привлича и поддържа по-квалифицирана работна сила, защото кореспондира на повисокото самочувствие на служителите (Roberts & Dowling, 2002). Барнет обръща
внимание на благоприятното влияние, което корпоративната репутация има върху
финансовото представяне на компанията/бранда (Barnett, 2008). От гледна точка на
разходите, добрата репутация създава доверие между компанията и стейкхолдърите, което води до намаление в дела на транзакционните разходи и редуциране на
риска при финансови и пазарни операции. От гледна точка на приходите, добрата
корпоративна репутация създава благоприятен инвестиционен климат, възможности за реализиране на ценови премии и условия за привличане на нови клиенти,
както и поддържане лоялността на настоящите.
В резултат от позитивното въздействие на СОБ върху корпоративната репутация, компаниите/брандовете показват по-добро представяне на пазара, част
от което е свързано и с поддържането на база от лоялни потребители.
Заключение
Макар и относително нова за маркетинговата теория и практика категория,
СОБ придобива все по-широка популярност и приложимост. Сред основните
предпоставки за това са положителните маркетингови ефекти на неговото проявление като цяло, и по-конкретно позитивното влияние, което СОБ има върху
равнището на потребителската лоялност.
Като се има предвид фактът, че лоялността се проявява в повторни покупки, склонност за лични препоръки, както и склонност за обратна връзка с доставчика, може да се посочи, че като оказва влияние върху равнището на потребителската лоялност и в трите коментирани направления, пряко или косвено
СОБ влияе и върху финансовия резултат на компанията, респекивно върху
нейното успешно пазарно представяне.
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Важно е да се подчертае, че представените в тази статия маркетингови
ефекти от прилагането на СОБ имат потенциален характер. Предложената систематизация на тяхното проявление позволява, обаче, да се проектира изследване, с което да се апробира идеята за реалните измерения на тези ефекти в контекста на конкретен бранш.
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MARKETING EFFECTS OF THE APPLICATION
OF SOCIALLY RESPONSIBLE BRANDING
Doctoral student Maria Georgieva
Abstract
"Socially responsible branding" (SRB) is a category that is new for modern marketing,
which is gaining ever greater popularity. Among the main reasons for that there can be mentioned the considerable number of positive marketing effects, which the application of SRB
carries. Maintaining high levels of consumer loyalty is one of these effects. By exerting influence in three main areas - on the value of the brand, on the corporate reputation and the level
of consumer satisfaction, SRB also influences the loyalty of consumers, and the latter is in
turn a factor of strategic importance for the successful market realization of each company.
Keywords: corporate social responsibility (CSR); branding; socially responsible branding (SRB); loyalty; brand value.
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Econ Lit – H630
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФЛАЦИОННО
ИНДЕКСИРАН ДЪЛГ В ПРАКТИКАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ
Докт. Владимир Черналиев
През последните няколко десетилетия пазарът на инфлационно индексирани държавни ценни книжа се развива с бързи темпове. Главен катализатор на
този процес е по-голямата сигурност за кредиторите и гарантираната им защита
от обезценяване на инвеститорския капитал вследствие на инфлационни процеси. От позицията на суверена, инфлационноиндексираният държавен дълг може
да помогне за нарастване и задържане на инвеститорското доверие и същевременно да осигури защита от прекомерно нарастване на дълговата тежест.
Целта на тази разработка е да се определят потенциалните възможности за
издаване на инфлационноиндексиран държавен дълг, както и свързаните с него
ползи и рискове за суверена. Във връзка с това в разработката се прави обзор на
добрите практики при емитирането на инфлационноиндексирани ДЦК. Логиката на изследването изисква да бъдат оценени ползите и рискове за българската
държава и нейните кредитори в условията на издаване на подобен вид дълг.
Понятието „инфлационноиндексиран държавен дълг“ може да се дефинира
като: държавни ценни книжа, плащанията по които са обвързани с точно
определен ценови индекс – най-често индекса на потребителските цени (ИПЦ) 1.
Взаимната връзка между доходността по ДЦК и националната инфлация осигурява на кредиторите и суверена защита от неочаквани промени в лихвените
равнища, следствие от динамиката на ценовото равнище (У. Креймър, 2013).
Тук е мястото да се отбележи, че рисковете и ползите, породени от емисия
на инфлационно индексираниинструменти не се изчерпват единствено с коректността на очакванията и прогнозите, свързани с националната паричната единица (инфлация, дефлация, девалвация). Важен момент е също така способността на националната икономика да генерира бюджетни излишъци (А. Мисале и
Е. Бачиочи, 2005). В продължение на тази хипотеза, може да се постулира, че
акумулацията на средства в хазната ще помогне за реимбурсиране на средства
1

Всяка страна избира показателя, към които да индексира държавният си дълг. В САЩ
държавните ценни книжа се обвързват с Индекса на потребителските цени, във Великобритания – с Индекса на цените на дребно, а във Франция – с Индекса на потребителските
цени, от който са изключени тютюневите изделия.
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по дълга, ако инфлационната индексация е съобразена с макроикономическите
особености на суверена. От тези позиции, включването на допълнителни променливи, с чиято помощ да бъде оценена способността на емитента да изплати
задълженията си в бъдещ период, е напълно логично и препоръчително.
Капацитетът на икономиката да генерира средства за погасяване на държавните задълженията не може да бъде изразен единствено с нарастването или
спада на промишленото производството или да бъде обвързан единствено с
динамиката на заетостта. С цел прецизиране на анализа е по-приемливо да се
използва реалният темп на растеж на БВП на страната, защото индустриалното
производството и заетостта не са единствените фактори, определящи размера на
бюджетните постъпления. В подкрепа на това твърдение може да се отбележи,
че производството в сферата на услугите на една страна също може да представлява акумулиращ средства фактор. Следвайки тази логика може да бъдат
изведени основните параметри на инфлационноиндексирания държавен дълг:
доходност по ДЦК (номинален лихвен процент);
национална инфлация;
темп на растеж на БВП.
Предимствата на инфлационноиндексираните държавни ценни книги за
икономическите агенти се свързват с основните характеристики, които този тип
дълг притежава:
защита от амортизация на инвеститорския капитал;
поддържане на ценова стабилност;
намаляване на разходите по обслужване на дълга.
Индексираният държавен дълг гарантира възвръщаемост на инвеститорския капитал, като към номиналния лихвен процент се прибавя акумулираната
инфлация за периода до изплащане на дълга. Това означава, че държавата се
задължава да изплати договорената лихва по заетите средства и да прибави
стойността на инфлацията, независимо от нейния размер. Следователно, инвеститорският капитал не се обезценява и получава договорната си доходност.
Сред изследователите на проблематиката (М. Кумър и Ву Джейжун, 2010; С.
Винбергер и А. Франс, 2012; Г. Росини и П. Зангиери, 2009) е широко прието,
че чрез обвързването на дълга с националната инфлация, стимулите на правителството да обезцени своята валута са минимизирани. Тази хипотеза е валидна, защото при индексация на дълга, един инфлационноиндуциран процес
ще увеличи общата сума на плащанията по държавния дълг. В продължение на
тази логика, Дж. Гарсия и А. Ван Рикстел (2007) отбелязват, че издаването на
обвързани с инфлацията ДЦК, служи като инструмент за насърчаване на ценовата стабилност. От позициите на практиката, подобна перспектива е добре
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приета от институционални инвеститори като пенсионни фондове, защото те
могат да осигурят покритие на своите дългосрочни пасиви, които са инфлационно чувствителни.
Инфлационноиндексираните ценни книжа са важен инструмент на правителствения дългов мениджмънт. Те могат да служат за възстановяване и задържане на инвеститорското доверие, което има особено значение при определянето на бъдещите разходи по дълга. Ако доверието липсва и/или кредиторите
очакват инфлация на националния пазар, това ще доведе до изискване за поголяма рискова премия по ДЦК или до по-висок от очаквания лихвен процент
на първичния пазар. При инфлационната индексация на дълга, рискът от значително нарастване на рисковата премия се минимизира. Следователно, индексираните ценни книжа могат да намалят очакваните разходи по обслужването
на дълга.
Изложените по-горе ползи за кредиторите и суверена от емитирането и закупуването на обвързан спрямо инфлацията държавен дълг позволяват обобщение на най-важните предимства за икономическите агенти:
1. Инвеститори: възвръщаемостта на инвеститорския капитал е гарантирана, а амортизацията му е минимизирана. Последното е валидно за
всяка икономическа обстановка, различна от суверен дефолт.
2. Държава: с помощта на инфлационноиндексирани ДЦК се ограничават
правителствените стимули за намаляване на дълговата тежест чрез
прибягване към инфлация и на тази база се осигурява задържане и
нарастване на инвеститорския интерес. Доверието на кредиторите в
емитента намалява разходите по обслужване на дълга, което се дължи на
по-ниския номинален лихвен процент по индексираните ДЦК.
Обвързаният спрямо националната инфлация държавен дълг притежава
значителни предимства, както е отбелязано по-горе, но предполага и рискове за
емитента и неговите кредитори. Най-важните рискове за икономическите агенти се състоят в:
възможност за дефлация;
колебания в лихвения процент;
нисък темп на растеж на БВП.
Дефлационните процеси в суверенната икономика намаляват очакваната
възвръщаемост на инвеститорския капитал. Очакванията за подобни процеси
могат да провокират бъдещите държатели на подобни финансови инструменти
да поискат по-висока лихва по суверенните ценни книжа (обратна конверсия).
Колебанията в лихвените проценти, вследствие на изпълняваните от държавата фискална и парична политика, могат да доведат до извънредно високи
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разходи за суверена. Провеждането на рестриктивна фискална политика неминуемо се свързва с повишаване на лихвените равнища. Следователно, ако държавата се стреми чрез данъчното облагане да акумулира достатъчно средства за
изплащането на своя дълг, това ще доведе до нарастване на лихвените проценти
и намаляване на инфлацията. В продължение на гореизложената логика следва
да се отбележи, че инвеститорите ще изискат компенсация за амортизацията на
капитала си, което може да тласне държавата към неизпълнение по дълговите
си ангажименти.
Потенциалният риск за суверена и неговите кредитори се свързва и с реализацията на по-нисък от очаквания реален темп на растеж на БВП, което ще
доведе до по-малко акумулирани средства в държавния бюджет от планираните.
В подобна икономическа обстановка суверенът може да изпадне в дефолт, а
инвеститорите да не получат очакваната доходност на капитала си.
Основните недостатъци на инфлационноиндексирания държавен дълг за
кредиторите и суверена са:
1. Инвеститори: От позициите на стопанската практика е невъзможно
кредиторите да бъдат защитени от държавен дефолт. Следователно,
точността на прогнозите за основните макроикономически променливи,
от които зависи акумулацията на средства и способността на емитента
да изплати в бъдеще лихвите и главницата по инфлационно индексирания дълг е основният риск за инвеститорите.
2. Държава: Реализация на по-нисък темп на растеж на БВП от очаквания,
е основен риск за суверена. Лихвените плащания и/или реимбурсирането на дълга може да бъдат непосилни за държавния бюджет, ако
не са акумулирани достатъчно средства. Емитирането на инфлационноиндексирани ценни книжа изисква прецизна оценка на пазарните
рискове, инвеститорските очаквания и на макроикономическата среда.
Тези фактори в голяма степен определят разходите по бъдещия дълг.
В стопанската история се срещат много случаи, които илюстрират ползите
и рисковете, породени от инфлационноиндексирания дълг. Ако делът на тези
ценни книги не бъде съобразен с икономическите особености на странатаемитент, то суверен дефолт е почти неизбежен. Един от най-ярките примери за
рискована и не добре планирана инфлационна индексация на държавен дълг е
извършена по време на Мексиканската криза от 1994 - 1995 г. (Д. Ледерман и
др., 2005) В този период част от ДЦК, деноминирани в щатски долари, са индексирани спрямо националната инфлация, а паричната единица на Мексико е
неочаквано девалвирана.
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Страните, които използват инфлационноиндексирани ценни книжа, могат
да се обединят в три основни групи (Дж. Гарсия и А. Ван Рикстел, 2007):
Страни, които чрез инфлационната индексация се опитват да овладеят
националната си инфлация: Чили през 1956 г., Бразилия през 1964 г.,
Колумбия през 1967 г. и Аржентина през 1973 г.
Страни, които чрез издаването на инфлационноиндексиран дълг се стремят да увеличат инвеститорското доверие към себе си и декларират
опитите на страната за намаляване на очакваната национална инфлация:
Великобритания през 1981 г., Австралия през 1985 г., Швеция през 1994
г. и Нова Зеландия през 1995 г.
Страни, използващи инфлационната индексация на ДЦК като защита от
проявленията на дългосрочна инфлация, която ще повлияе върху благосъстоянието на населението (в повечето случаи проблемът се анализира
в контекста на пенсионната система): Канада през 1991 г., САЩ през
1997 г. и Франция през 1998 г.
Световен дял на страните, използващи инфлационно индексиран
държавен дълг

Други
Испания
Швеция
Новазеландия
Австралия
Дания
Япония
Германия
Канада
Италия
Франция
Великобритания
САЩ

0,2%
0,5%
0,9%
1,2%
1,3%
1,4%
1,9%
2,5%
2,8%
5,8%
8,5%
26,3%
46,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Източник: Standard Life Investments „Global Index Linked Bond Fund“, May 2015.
Забележка: Данните са актуални към м. май 2015 г.

Фиг. 1.
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Особен интерес представляват практиките при управлението на обвързани
с инфлацията суверенни ценни книжа на държави като САЩ, Великобритания,
Франция и Германия (фиг. 1), които са емитенти на най-големия дял индексирани ДЦК. Тези страни са образец за това, как е възможно да се преодолеят
недостатъците и да бъдат извлечени максимум ползи от обвързания спрямо
инфлацията държавен дълг. Ключов момент при постигането на този резултат е
прецизната оценка и прогноза за макроикономическата обстановка, инвеститорското доверие и пазарните очаквания.
Логиката на този анализ изисква да се посочат и някои основни ползи и
рискове за Р. България и нейните кредитори от използването на инфлационноиндексирани ценни книжа.
Матуритетна структура в световен мащаб на
инфлационноиндексираните ценни книжа

над 20

22,5%

Години

15-20

6,7%

10-15

11,8%

5-10

37,9%

0-5
0,0%

21,1%
5,0%
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15,0%
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Дял
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Източник: Standard Life Investments „Global Index Linked Bond Fund“, May 2015.
Забележка: Данните са актуални към м. Май 2015 г.

Фиг. 2.
В стопанската практика е установено, че инфлационно индексираните ценни книжа са най-често дългосрочни с матуритет до 10 години (фиг. 2).
За по-точен анализ на евентуалното емитиране на индексирани ценни книжа от страна на Р. България, в конкретиката на стопанската ù конюнктура, е
приемливо да се използват някои от похватите на статистиката. Във връзка с
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това, А. Мисале и Е. Бачиочи (2005) разработват „сигнализиращи“ показатели 2,
които да бъдат използвани от икономическите агенти при сделки с инфлационноиндексирани ДЦК.
Основният показател за оценка на ползите и рисковете, носени в конкретна
макроикономическа среда е ковариацията между реалния растеж на БВП и инфлацията, измерена чрез ИПЦ. С други думи, оценява се взаимната връзка между
капацитета на икономиката да генерира бюджетни излишъци и разходите (инфлацията), респективно доходността, по инфлационноиндексирания държавен
дълг. Претеглянето на предимствата и недостатъците за кредиторите и суверена
са резултат от ковариация между двете макроикономически променливи:
Covar (R. GDP, PCI inflation)
От позициите на теорията и практиката3, ковариацията може да приема положителна, отрицателна или нулева стойност, а тежестта на ползите и рисковете
се оценява спрямо размера на ковариацията.
При положителни стойности на ковариацията между реален растеж на БВП
и инфлация, измерена чрез ИПЦ, се приема, че ще бъдат правени по-малки
лихвени плащания по инфлационноиндексирания държавен дълг. Следователно
индексацията изпълнява защитна роля срещу проявленията на неочаквана инфлация в националната икономика, което при равни други условия, предпазва
емитента от нарастване на дълговата тежест 4. В този контекст, „високият реален
икономически растеж облекчава външнодълговото натоварване на суверена“
2

3

4

В литературата се разглеждат няколко фактора, определящи успешното емитиране на
индексирани ДЦК, които представляват компилация от променливи. Пример за такива
променливи са: индекс-фактор, номинален купон, цена на обратно изкупуване, натрупана
лихва за периода, цена на сетълмента и т.н. Ковариацията между реален растеж на БВП и
инфлация, измерена чрез ХИПЦ е един от малкото показатели, дискутирани в литературата, които оценява възможността на националната икономиката да акумулира средства за
безпроблемно погасяване на лихвените плащания по индексирания дълг.
А. Мисале и Е. Бачиочи провеждат редица емпирични изследвания за страни като Белгия,
Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Испания, Швеция, Великобритания и САЩ. От резултатите на своите проучвания, авторите определят границите на ковариацията между реален БВП и инфлацията, измерена чрез ИПЦ. От позициите на статистика Covar (R. GDP, PCI inflation) приема граници [-1;1], чрез които се изразява взаимната
връзка между променливите. Благоприятни граници на ковариацията са (-0,3;0,3), които
могат да се тълкуват като наличието на слаба връзка между икономически растеж и инфлация. Казано с други думи, икономическият растеж няма да е вследствие на инфлационни
процеси в националната икономика.
Това твърдение е валидно за издаване на инфлационно индексиран дълг във валута, различна от националната. Необходимо е да се отбележи, че промяна във валутния курс, вследствие
на обезценяване на суверенната разплащателна единица ще увеличи дълговата тежест.
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(Минасян, Г., 2007). Необходимо е да се отбележи, че при положителна ковариация икономиката ще бъде в състояние да генерира бюджетни излишъци, които
да улеснят изплащането на лихвата и главницата по дълга.
Отрицателните стойности на ковариацията се възприемат като превес на рисковете от емитирането на подобен дълг спрямо ползите, които икономическите
агенти биха извлекли. Резултат под нулата ще означава, че икономиката не е в
състояние да генерира излишъци. Следователно увеличението на дълговата тежест
вследствие на инфлационни процеси, може да тласне суверена към неизпълнение
на дълговите ангажименти. При подобни стойности на ковариацията издаването и
покупката на инфлационноиндексирани ДЦК е икономически неоправдано.
А. Мисале и Е. Бачиочи (2005) разглеждат и възможността за проявление
на ползи за икономическите агенти при нулева стойност на ковариацията. Според авторите е напълно възможно инфлационната индексация да осигури защита срещу неочаквана инфлация при Covar (R. GDP, PCI inflation) = 0. В подкрепа на това твърдение, следва да се отбележи, че индексацията спрямо ИПЦ,
може да предпази от прекомерното нарастване на съотношението Дълг/БВП при
реализация на по-нисък от очаквания реален растеж на БВП.
Логично продължение на тази разработка е да се приложи подходът на А.
Мисале и Е. Бачиочи за българската икономика. Разглежданият период е осемгодишен. Изборът на подобен времеви прозорец е предопределен от:
1. За целите на изследването се използват два симетрични времеви отрязъка, което улеснява анализа на данните.
2. Извършват се изчисления и анализ за периода 2011 – 2014 г., което може
да се нарече „основа“ или „предпоставка“ в това изследване.
3. Извършват се изчисления и анализ на периода 2015 - 2018 г., който се
основата на официални прогнози за макроикономическите показатели за
нашата страна.
Таблица 1
Реален растеж на БВП и инфлация, измерена чрез ХИПЦ
за Р. България
Година
2011
2012
2013
2014

Реален растеж
на БВП %
2.00
0.50
1.10
1.70

Инфлация,
Covar (R.GDP,
измерена чрез
PCI)
ХИПЦ %
4.20
2.40
0.000004125
0.40
-1.60

Var(PCI)

0.0006276
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2015*
2016*
2017*
2018*

1.40
1.70
2.30
2.10
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-0.60
1.80
1.90
2.00

0.0000307

0.0001569

Източник: МФ, собствени изчисления
5
Забележка: *Макроикономическа прогноза

Наличните данни и прогнози (табл. 1) за макроикономическите показатели
за нашата страна могат да бъдат обобщени, както следва:
1. За периода 2011 - 2014 г. реалният растеж на БВП не проявява ясна
тенденция. Прави впечатление обстоятелството, че отрязъкът от време
се характеризира с намаляваща инфлация, а през 2014 г. се регистрира
дефлация. Ковариацията между реален растеж на БВП и инфлация е с
положителен знак и изразява слаба връзка между променливите.
2. За периода 2015 - 2018 г. се очаква реален растеж на БВП и нарастваща
инфлация. Следва да се отбележи, че в този времеви отрязък ковариацията между реален растеж на БВП и инфлация е с положителен знак
и изразява слаба връзка между променливите.
Въз основа на направените обобщения може да се посочат някои по-важни
ползи и рискове за икономическите агенти от емитирането на инфлационноиндексиран държавен дълг:
1. В този анализ времевият отрязък 2011 - 2014 г. се разглежда като
период, предхождащ евентуално издаване на индексирани ценни книги
от страна на българското правителство. Характерното за този период е,
че той оказва влияние върху действията на суверена и неговите кредитори в бъдещ период. Стойността на ковариацията и свързаните с нея
променливи може да се интерпретират по следния начин:
От страна на кредитора: несигурност относно възвръщаемостта на
капитала. Липсата на категорична тенденция в динамиката на растежа
на БВП поставя под съмнение способността на националната икономика
да акумулира необходимите средства за изплащане на лихвите по
държавния дълг. В противовес на тази логика, положителната ковариация между реален растеж на БВП и инфлация ще бъде показателна за
кредиторите в бъдещ период, когато оценяват риска за инвестициите си.
Казано с други думи, искания за по-висока номинална лихва по
индексирания дълг ще бъдат неоснователни.
5

За подробности вж. http://www.minfin.bg/bg/page/866
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От страна на суверена: може да се отбележи, че растежът на БВП ще
бъде достатъчен да компенсира националната инфлация. Съществува
опасност в държавния бюджет да не се акумулират достатъчно средства
за лихвените плащания по индексирания дълг, което ще се дължи на
липсата на определена динамика в реалния растеж на БВП. Следвайки
тази логика, суверенът трябва да търси допълнителен ресурс за реимбурсиране на дълга си. Следователно, има опасност съотношението
Дълг/БВП да нарасне.
Налага се заключението, че инвеститорският капитал може да не получи договорната си доходност, което ще се дължи на затруднения на емитента да акумулира
средства за това. Необходимо е да се отбележи, че възможността за суверен дефолт
не може да бъде изключена, но предвид ниската стойност на ковариацията за този
период, той ще е частичен. Независимо от посоченото, разглежданият период (2011
- 2014 г.) се характеризира с положителна ковариация между растеж на БВП и
инфлация. В този ред на мисли, стойност над нулата (в границите (0; 0,3)) ще окаже
благоприятно влияние върху решенията на икономическите агенти през следващия
времеви период. Като се има предвид посоченото, логично е инвеститорският
интерес към индексирани ДЦК, издадени от българското правителство, да нарасне.
Последното предполага по-ниска номинална лихва по тези дългови инструменти,
респективно по-малки разходи, свързани с обслужването на дълга.
2. Времевият период 2015 - 2018 г. се разглежда в условностите на
макроикономическата прогноза за българската икономика. Наличните
данни позволяват да се изведат следните по-важни ползи и рискове:
От страна на кредитора: очакваната динамика при растежа на БВП, в
съчетание с растяща инфлация за периода няма да има за резултат
непредвидено увеличение на лихвените плащания, дължащи се на
инвеститорски искания за обезпечение на капитала. Изводът се подкрепя и от положителната ковариация между растеж на БВП и инфлация за периода.
От страна на суверена: положителната ковариация дава основание на
правителството да емитира инфлационноиндексиран държавен дълг в
следващия четиригодишен период. Препоръката почива на хипотезата,
че растежът на БВП и инфлацията за периода ще се движат в близки до
очакваните граници. В този случай, суверенът няма да има затруднения
с акумулацията на средства за покриване на лихвените плащания по
индексирания държавен дълг.
Налага се заключението, че периодът 2015 - 2018 г. е подходящ за емитиране на инфлационноиндексиран държавен дълг от Р. България. Този извод се
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основава на направения анализ на предходния (2011 - 2014 г.) и бъдещия (2015 2018 г.) времеви отрязъци. Направените тестове показват, че при реализация на
само един процент реален растеж на БВП през всяка година (от четиригодишния прогнозен период) и движение на инфлацията около очакваната, ковариацията е равна на нула. Следователно, ако реализираният растеж на БВП бъде
под очаквания, икономиката ще притежава необходимия капацитет да акумулира средства за лихвените плащания по индексирания дълг. Същевременно индексация в този времеви отрязък ще ограничи влиянието на инфлацията върху
съотношението Дълг/БВП, т.е. евентуално обезценяване на националната парична единица няма да натовари суверена с допълнителна дългова тежест.
Резултатите от изследването аргументират извода, че през времевият отрязък 2015 - 2018 г. българското правителство може да издаде инфлационноиндексиран държавен дълг, без това да е проводник на процеси, подпомагащи нарастването на съотношението Дълг/БВП вследствие на инфлационни процеси.
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POSSIBILITIES FOR USING INFLATION INDEXED DEBT
IN THE PRACTICE OF REPUBLIC OF BULGARIA
Doctoral student Vladimir Chernaliev
Abstract
The interest in the inflation indexed national debt has risen in the past few decades. This
is due to a number of advantages which this type of debt instrument possesses as compared to
conventional securities. The advantages and the risks accompanying the indexation of GSs for
the economic agents are significant and depend on the accuracy of macroeconomic forecasts.
The aim of this study is to determine the possibilities for using inflation indexed national debt
in the practice of Republic of Bulgaria.
Keywords: national debt, indexation, GDP, inflation, covariance.
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Econ Lit – G100
ИНСТИТУЦИОНАЛНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА
БЪЛГАРСКИЯ ФОНДОВ ПАЗАР
Докт. Красимира Найденова
Въведение
Ликвидността на фондовия пазар е резултатен показател на множество
фактори, които в широк аспект влияят на сигурността на инвеститорите. Сигурността, от своя страна, е многопластова категория и включва защитата на правата на собственост, предвидимостта и привлекателността на инвестиционната,
монетарната и фискалната среда, стабилността на макроикономическите индикатори. Тези условия се осигуряват от институционалната национална макрорамка, а нивото им е резултат от постигнатата ефективност 1 на работата й. Специфичен аспект на инвестиционната несигурност е защитата на правата на
собственост. Тя се постига чрез правораздаването и надзорните институции, от
една страна, и при по-широко тълкуване – и от пазарната инфраструктура. Извън строгата юридическа терминология, значението на правата на собственост,
що се отнася до инвестиционното поведение на субектите, се проявява в осигурената им от институциите защита от експроприация поради опортюнистично
поведение или неблагоприятен избор. Институциите осигуряват защитата на
акционерите чрез съдържанието на правните норми, регулациите на надзорните
институции и правилата на пазарната инфраструктура (номинална защита) и
чрез степента, до която се прилагат правилата за всички (реална защита). В този
смисъл институционалната ефективност при защитата на правата на собственост се проявява при определянето на правилата и при прилагането им.
Изследването на институционалната ефективност е актуално поради влиянието, което институциите упражняват върху инвестиционния процес общо и
по-конкретно върху ликвидността на фондовия пазар. Ежедневните им действия
формират нивото на доверие у акционерите, а те съответно реагират като пренасочват фондове към или извън националния фондов пазар.
1

Терминът „институционална ефективност” се употребява с цел да се представи степента,
до която институционалните мероприятия и политики успяват да подобрят инвестиционната среда в широк контекст и ликвидността на фондовия пазар – в тесен контекст. Това е
успехът, с който институциите създават и налагат правилата, както и степента, до която
действията им са полезни за пазарната ликвидност.
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Обект на това изследване са институциите, ангажирани с формирането и
налагането на правилата на българския фондов пазар и на необходимата за
инвестиционния процес инфраструктура. Предмет на изследването е работата
на тези институции, степента, до която те постигат възложените им цели да
осигурят инвестиционна сигурност. Целта на изследването е да установи институционалните слабости, които, според пазарните участници, предопределят
ниската пазарна ликвидност. Задачите на изследването са да се открият конкретните оценки за различните аспекти на институционалния ефект, съответно
различното влияние върху ликвидността на фондовия пазар.
Поради пряката връзка между ликвидността на фондовия пазар, която е изключително ниска2 и ефективността, с която институциите управляват инвестиционния процес, ще се изследва следната Хипотеза: Ефективността на институциите, осигуряващи защитата на инвеститорите на българския фондов
пазар, е ниска.
1. Ефективност на институциите при защитата
на правата на инвеститорите
Институциите на правната и регулаторната система трябва да гарантират
на акционерите равнопоставеност в инвестиционния процес, а именно достъп
до обективна информация относно активите, равни възможности за реализиране
на печалби и еднакви права при управлението на компаниите и разпределянето
на печалбите. Допълнително институциите на пазарната инфраструктура трябва
да гарантират сигурност и равнопоставеност на търговския процес, на сетълмента и съхраняването на активите. Високата институционална ефективност
гарантира защитата на акционерите, а ниската създава условия за неравнопоставеност и съответно опасност от експроприация. Именно защитата на инвеститорите е фактор за висока пазарна ликвидност, което поставя осигуряването й
като важно условие за функционирането на националния фондов пазар.
В материята, изследваща качеството на инвестиционната среда в националната икономика, терминът “експроприация” се употребява в смисъл на ощетяване на инвеститорите, на отнемането на възможността им да получат същата
печалба от инвестициите си като мажоритарните акционери или управляващите
компанията. Опортюнистичното поведение е термин, описващ действията на
мажоритарните акционери или управляващите компанията, с които те сключват
сделки със свързани лица в ущърб на миноритарните акционери, не полагат
2

Различните показатели за ликвидност на българския фондов пазар са от 5 до 50 пъти пониски от средните за ЕС.
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дължимата грижа при управлението на компанията или злоупотребяват с вътрешна информация (информирана търговия). Неблагоприятният избор се дължи
на информационната асиметрия – когато дружеството, обект на инвестиции, не
разкрива важната информация относно дейността и перспективите си, акционерите не могат да оценят истинското качество на актива. В резултат те притежават надценени акции или не притежават активите, които ще донесат печалби.
Нивото на инвестиционната несигурност в тесния аспект на защитата от
експроприация зависи от правилата в инвестиционния процес и степента, до
която те се спазват, съответно е следствие от институционалната ефективност.
Значението на институциите за икономическото поведение на стопанските
агенти изобщо и за инвестиционното им поведение, по-конкретно се дължи на
две основни техни функции (Седларски, 2008). Първата е свързана с правилата
за поведение и степента, до която агентите ги спазват, като ефективността им в
този смисъл пряко определя доверието, прозрачността и сигурността на инвеститорите. Втората функция е свързана с транзакционните разходи за субектите
на търговските договори и по-конкретно с инвестициите, които също пряко
влияят на нивото на ликвидност. Институционалната матрица дефинира множеството на социалните и икономическите (включително инвестиционните)
възможности за членовете на обществото (North, 2005), а според Knack и Keefer
(1995) точно тя детерминира количеството и качеството на инвестициите. Пократко е определението на North (1990) – правилата на играта в едно общество
влияят върху стопанските резултати.
Качеството на правната система (правни норми и ефективно правораздаване) оформя икономическите резултати поради подкрепата, която правната система оказва на пазарноостановените икономически дейности (Armour, Deakin,
Sarkar, Siems, Singh, 2008), важна част от които е фондовият пазар. Пазарната
ликвидност е пряко следствие от пазарната базираност на националната финансова система, тъй като отразява инвестиционните традиции и приетите от инвестиционната общност източници на външен капитал, в случая собствен. La
Porta, Lopez de Silanes, Shleifer и Vishny (1997) доказват, че външното финансиране със собствен капитал се детерминира от разликите в правните норми и
прилагането им. Делът от капитализацията на фондовия пазар, държан от миноритарни акционери, и броят на първичните публични предлагания корелира
положително със степента, до която има респект от закона, с качеството на
прилагането на закона и правната защита на миноритарните акционери. Опортюнистичното поведение на мениджърите и контролиращите акционери за
сметка на инвеститорите е по-ограничено тогава, когато правната защита на
инвеститорите е сериозна и прилагането на законите е навременно и разходно-
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ефективно. Факторът “правни норми и правоприлагане” в крайна сметка води
до сигурна или несигурна инвестиционна среда, създава или не доверие в пазара, а оттам генерално определя пазарната ликвидност като готовност за инвестиране или неглижиране на пазара на собствен капитал от страна на инвеститорите и емитентите – чуждестранни или национални. Действието му е фундаментално и многоаспектно. Резултатният показател е нивото на доверие във фондовия пазар, а то е основна детерминанта на ликвидността и несигурността. Спад
на доверието провокира „замръзване” на пазарите.
Основна функция на институциите е най-общо да намалят транзакционните разходи (Williamson, 1985) (следствие от съчетаването на неопределеността и
комплексността на средата с ограничената рационалност на индивидите), а на
фондовия пазар това се постига чрез стандартите за прозрачност и недопускане
на опортюнистично поведение. Тези цели на регулациите се преследват чрез
мониторинг от органите за надзор, чрез процесите на лицензиране и разрешителните режими, а в случай на установени нарушения – чрез публично регулаторно преследване. Според Prentice (2006), регулиращите институции на фондовия пазар имат за цел да постигнат ефективност на пазарите, по-висока от ефективността без правителствената намеса. Прието е схващането, че алтернативите
(частни договори, саморегулиране, конкуренция между регулаторите, ограничения поради репутацията, частно съдебно преследване) са явно недостатъчни,
поради изключително високата „печалба” от опортюнистично поведение.
Правилата, отнасящи се до търговията с акции, се уреждат генерално в законите за ценните книжа, публичните дружества и пазарите на финансови инструменти, както и в подзаконовата нормативна база, а детайлните изисквания са
разписани в борсовите правила за листване и търговия, както и в правилника на
депозитарната институция. Институциите, които прилагат правилата са съответно съдилищата, органите за надзор на търговията с ценни книжа, фондовите
борси и депозитарите. В България тези институции са съответно съдът, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централният депозитар,
съответно значимостта им в инвестиционния процес е огромна (формират и
налагат правилата). Тъй като България принадлежи към континенталната традиция на гражданското право, правните норми се съставят от законодателен
орган, а именно Народното събрание.
2. Оценка на ангажираните в процеса институции
Това изследване е направено въз основа на анкета, резултатите от която
демонстрират по какъв начин участниците в инвестиционния процес възприемат
качеството на системата, осигуряваща спазването на правилата, съответно защи-
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тата на акционерите в публичните компании. Анкетата е проведена сред 19
активни участници на капиталовия пазар в България3 и включва мненията на
брокери на ценни книжа (6), изпълнителни директори на публични дружества (4),
на управляващи дружества (2), на инвестиционни посредници (1), инвестиционни
консултанти (3), един директор за връзки с инвеститорите и двама пряко
ангажирани юристи. Освен като професионалисти, повечето от участниците в
анкетата са и индивидуални инвеститори на българския фондов пазар, а някои от
тях са и представители на институционални инвеститори.
Въпросите в анкетата (таблица 1) се отнасят до съдебната система и Комисията за финансов надзор като органи, които налагат спазването на правилата от
нормативните актове и до Българска фондова борса – София АД и Централен
депозитар АД, като институции, заети с осигуряването на важна част от инвестиционната инфраструктура и равнопоставеното листване, търгуване, прехвърляне и съхраняване на собствеността върху активите.
Оценката за правосъдието и Комисията за финансов надзор е незадоволителна
– 84% от анкетираните могат да споменат случаи, в които правилата, според тях, не
са приложени. На въпросите дали са били обект на неравнопоставено отношение,
процентът на положителните отговори е изключително висок (68%) що се отнася
до Комисията за финансов надзор и по-нисък, относно правосъдната система, но
важно уточнение тук е процентът от казусите, стигнали до съдебно тълкуване. При
допълнителния въпрос дали случаите им са разглеждани в съда, 9 от анкетираните
отговарят отрицателно. Равносметката е, че едва трима от 10 приемат съдебните
решения по инвестиционни или регулаторни спорове, отнесени до съда, като
справедливи. Високите проценти на положителни отговори на първите три въпроса
поставят двете най-важни институции, гарантиращи доверието на българския
фондов пазар в положение, при което доверието в тях не е на необходимото ниво.
Оценката за ефективността на институциите, осигуряващи спазването на
правилата, се проявява и при налагането на стандарти в работата на акционерните дружества, привличащи капитал. Отговорите на въпроси 4 и 5 разкриват недоверие, че инвеститорите ще бъдат защитени. Над 68% споменават
случаи, в които миноритарните акционери не са защитени чрез основния
инструмент за това – търговото предложение, а близо 95% считат, че в
публичните компании се извършват неправомерни сделки със свързани лица.
3

Участниците в анкетата са представители на 4 инвестиционни посредника (от общо 57), на
4 управляващи дружества (от общо 30) и на 7 публични дружества (от регистрирани 444
емисии). Юристите, обслужващи пазарни агенти имат най-пълна представа относно тежестта на регулациите и правоприлагането, което определя мястото им в анкетата.
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Ниското доверие в тези два инструмента за защита (търговото предложение и
одобрението на сделките със свързани лица) определя и ниското доверие на
инвестиционната общност, че правилата ще бъдат спазени, съответно акционерите няма да бъдат жертва на експроприация.
Важно за реалното спазване на правилата е да не се допуска злоупотреба с
вътрешна информация. Процентът на регистриралите такива сделки (въпрос 6) е
обнадеждаващ – само около една трета от анкетираните, като един от
участниците дори споменава случай, в който има наказан за подобно поведение.
Освен доверието, че няма да бъдат ощетени, инвеститорите се нуждаят и от
гаранции, че ще имат навременен достъп до важната за компаниите информация. Нивото, до което емитентите предоставят на инвестиционната общност
ценовочувствителната информация и моментите, в които го правят, формират
нивото на прозрачност, а то е важна детерминанта на пазарната ликвидност.
Отговорите на въпроси 24 и 25 поставят твърде ниска оценка на двете найважни функции на институциите, ангажирани със спазването на правилата.
Само един от анкетираните е убеден, че ценовочувствителната информация е
достъпна за инвеститорите. Едва една четвърт от участниците в анкетата вярват
на информацията, разкривана в проспектите. Най-висок е процентът на участниците, които в твърде ниска степен са убедени, че имат достъп до важната за
активите информация. Процентът на убедените в средна степен е около една
трета и за двата въпроса.
Таблица 1
Резултати от анкетно проучване сред участници
на българския фондов пазар

1

2
3

Въпроси

% да

% не

не мога да
преценя
%

Можете ли да споменете случаи, в които правораздавателните органи или КФН не са приложили закона така, както считате че трябва?

84,21%

15,79%

0,00%

36,84%

63,16%

0,00%

68,42%

31,58%

0,00%

Били ли сте обект на неравнопоставено третиране от правораздаването в инвестиционната си
дейност?
Били ли сте обект на неравнопоставено третиране отКФН в инвестиционната си дейност?
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4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

Можете ли да споменете случаи, в които не е
извърш ено дължимо търгово предложение или
е извършено на силно занижена цена?
Извършват ли се необявени или неправомерни
сделки със свързани лица в публичните компании?
Били ли сте свидетел на злоупотреба с вътрешна
информация и високи печалби от инсайдърски
сделки?
Можете ли да споменете случаи, в които злоупотребата с вътрешна информация е била наказана?
Имате ли доверие, че няма да бъдете експроприиран в дружество с концентрирана собственост?
Можете ли да споменете дружество, в което
мажоритарният акционер реално държи под
50%?
Бихте ли се разделили с контрола в публично
дружество за да привлечете външен капитал?
Бихте ли казали, че броят на инвестиционните
посредници намалява поради високите изисквания и разходи?
Бихте ли казали, че емитентите не се листват
поради високите изисквания и разходи?
Считате ли, че БФБ София АД и ЦД АД са
изградили достатъчна пазарна инфраструктура?
Бихте ли казали, че действията на БНБ спрямо
КТБ АД от последните 6 месеца привличат
инвеститори на българския фондов пазар?
Считате ли, че правилата на българския регулиран пазар за листване и търговия се прилагат
еднакво за всички?
Считате ли, че търговската борсова система не
позволява манипулирането на цените на борсовите сделки?
Считате ли, че наличието на маркет-мейкъри би
повишило пазарната ликвидност?
Възможно ли е маркет-мейкърите да работят
ефективно на пазар с висока концентрация на
собственост?
Считате ли, че разкриването на посредницитестрани по сделките е важно за прозрачността?
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68,42%

31,58%

0,00%

94,74%

5,26%

0,00%

36,84%

63,16%

0,00%

5,26%

94,74%

0,00%

10,53%

68,42%

21,05%

36,84%

63,16%

0,00%

68,42%

26,32%

5,26%

84,21%

10,53%

5,26%

68,42%

21,05%

10,53%

36,84%

42,11%

21,05%

0,00%

89,47%

10,53%

31,58%

52,63%

15,79%

36,84%

36,84%

26,32%

52,63%

10,53%

36,84%

31,58%

47,37%

21,05%

68,42%

21,05%

10,53%
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Считате ли, че съществуващата уредба и инфраструктура на репо сделките е достатъчна?
Считате ли, че съществуващата уредба и инф21 раструктура на късите продажби е достатъчна?
Правили ли сте къси продажби, вкл. за чужда
22 сметка през последните 2 месеца на българския
фондов пазар?
Познавате ли случай, в който инвестиционен
23 посредник в България да е бил поемател за
собствена сметка на емисия ценни книжа?
20

36,84%

31,58%

31,58%

15,79%

57,89%

26,32%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

висока
степен %
До каква степен вярвате на информацията от
24 финансовите отчети и проспектите?
До каква степен сте убеден, че емитентите раз25
криват ценово чувствителна информация?

средна
ниска
степен % степен %

26,32%

31,58%

42,11%

5,26%

36,84%

57,89%

Концентрацията на собственост е важна характеристика на българския
фондов пазар. Счита се, че това явление разкрива слабости на правната система
да гарантира опазването на собствеността на инвеститорите, поради което миноритарните акционери отбягват семейните компании, а мажоритарните предпочитат да се финансират по начин, изключващ публичните емисии на акции
(La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, Vishny, 1997). Повечето публични компании
в България се управляват от мажоритарния си акционер или от свързано лице, а
над 60% от анкетираните не могат да споменат дружество, в което собствеността да е реално фрагментирана. Основният проблем на концентрацията на акционерната собственост е доверието, че миноритарните акционери няма да бъдат
ощетени. За съжаление, очакващите да не бъдат жертва на подобно опортюнистично поведение са едва 10% (въпрос 8). За голямата част от участниците в
анкетата концентрацията на собствеността е заплаха и те не проявяват достатъчно доверие при инвестициите си в подобни компании. Интересен в случая е
отговорът на въпроса дали участниците в анкетата биха се разделили с контрола
си в компанията с цел да привлекат външен капитал. Над 68% отговарят положително, което означава, че е възможно българските мажоритарни акционери
да преосмислят стратегията си, ако пазарните условия се променят. Участниците в анкетата считат, че маркет мейкърите биха повишили ликвидността по
позициите, в които собствеността не е фрагментирана, но не оценяват високо
възможностите те да правят това на пазар с концентрирана собственост.
Регулационният процес изисква, както налагането на необходимите изисквания и правила, така и компетентна преценка относно адекватността на нор-
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мите и разходите на поднадзорните лица. Свръхнадзорът също е регулаторен
провал, а на възникващите пазари подобна тенденция води до нарастване на
транзакционните разходи (достигане на забранително високи нива, предотвратяващи сключването на сделка) (Седларски, 2008) и съответно понижаване
на ликвидността и до важния дефект на двустранното ограничаване на достъпа
(North, Wallis, Weingast, 2006), при който емитентите предпочитат непубличното финансиране, а инвеститорите избягват листваните активи поради
високите разходи. Въпросите относно високите изисквания и разходи като
причина за намаление на броя на инвестиционните посредници (въпрос 11) и
делистването и нелистването на емитентите (въпрос 12) разкриват съгласие от
страна на анкетираните, че подобна тенденция се наблюдава и на българския
фондов пазар. По-голямата част от участниците в анкетата считат, че високите
изисквания и разходи са проблем и на емитентите (над 68%), и на инвестиционните посредници (над 84%). Практиката доказва явлението, като за
периода 2008 г. - 2014 г. броят на листваните емисии намалява с над 20%, а този
на инвестиционните посредници – с над една трета.
Регулираният пазар на ценни книжа като институция, чрез репутацията си е
фактор относно пазарната ликвидност, а пазарната ликвидност е важна негова
характеристика и го определя качествено. Репутацията на пазара се формира на
база на институционалните му качества – правила и прилагането им, ефективност
на търговския процес, ефективност на процеса на разкриване на информация. В
голяма степен репутацията на фондовия пазар отразява и репутацията на търгуващите там финансови институции и репутацията на компаниите-емитенти, чиито книжа са листвани на него. Стандартите на фондовата борса (борсовите правила за листване, разкриване на информация и търговските правила) и готовността
да се прилагат (спрямо търговци, инвеститори и емитенти) правят от регулираните пазари важен институционален фактор. Търговският процес на фондовия пазар
трябва да води до справедлива цена и да не позволява манипулирането й. Оценката на анкетираните относно правилата на българския фондов пазар разкрива
недоверие (въпрос 15) – половината анкетирани не считат, че правилата се прилагат еднакво за всички. Дискриминацията в инвестиционния процес е важен канал
за нарастването на несигурността, съответно за намаляването на убедеността, че
правата на собственост са защитени. По-обнадеждаващи резултати показва равният брой на убедените, че правилата за търговия не допускат манипулация на
цените на сделките и на неубедените в това. На следващия въпрос – относно
важността на разкриването на информация за страните по борсовите сделки,
равновесието отново е нарушено и повечето от анкетираните считат, че тази
информация е важна и трябва да бъде налична.
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Пазарните възможности за бързи покупки и продажби намаляват систематичния риск, докато възможността само за покупки води до балони и съответно
несиметрично развитие на пазара (Endo, Rheeр, 2006), отклонение от фундаменталната стойност, последвано от колапс и бавно възстановяване. На развитите
пазари тези инвестиционни възможности се предоставят чрез системите за репо
покупки и къси продажби. Оценката на участниците в анкетата относно възможностите за подобна търговия в България разкриват сериозните проблеми на
асиметричния инвестиционен процес на националния фондов пазар. Докато
оценката за наличната инфраструктура, осигуряваща маржин покупките е балансирана (въпрос 20), то оценката относно възможностите за къси продажби е
доминиращо отрицателна (въпрос 21). Най-категоричен е отговорът на въпрос
22 – никой от участвалите в анкетата не е извършвал къси продажби в България.
Липсата на възможности за симетричен инвестиционен процес е сериозна заплаха за правата на собственост, тъй като поставя инвеститорите в български
ценни книжа в неравнопоставено положение с тези, инвестиращи в чуждестранни активи. От друга страна, несиметричният пазар поставя допълнителни
рискове пред инвеститорите, което също е елемент на дискриминация.
Вторият единодушен отговор е на въпрос 23 – никой от участвалите не
може да спомене случай, в който инвестиционен посредник е поел емисия ценни книжа за своя сметка. Подобна категоричност разкрива факта, че инвестиционното банкиране е напълно неразработена територия, а емитентите в България
не разполагат с основния инструмент на привличане на капитал.
Институционалната ефективност е важен фактор за инвестиционния процес, тъй като показва степента, до която правилата се спазват и инвеститорите
са защитени. Привличането им е функция на успеха, с който институциите
формират и налагат нормите, защото по този начин те детерминират несигурността. Институционалната неефективност провокира отлив на инвестиции, тъй
като собствеността не е защитена. В този аспект въпрос 14 оставя извън съмнение връзката между степента, до която надзорните институции (в случая БНБ)
прилагат правилата и привлекателността на националния фондов пазар за чуждестранния и националния капитал. Когато институциите не осъществяват качествен надзор, не реагират на проблемите в инвестиционната среда и не действат
решително, националният фондов пазар не е привлекателен. Когато действията
са спорни и решенията не са обективни, несигурността нараства, а това води до
намаление на капитала, предназначен за фондовия пазар.
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Заключение
Основният извод, който се налага при прегледа на резултатите от анкетата,
е, че инвеститорите не са доволни от работата на институциите на българския
фондов пазар. Те не изразяват категорично впечатление, че правилата се спазват, че не се прилага дискриминация, че необходимата инфраструктура е достъпна. От друга страна, технологиите за надзор се приемат за разходнонеефективни, което повишава транзакционните разходи. Централният депозитар и
фондовата борса продължават да не успяват да предложат адекватна инфраструктура, което сваля доверието в пазара и го прави асиметричен, съответно
податлив на изкривяване, сривове и бавно възстановяване.
Неодобрението е основният резултат от анкетата. Неприлагането на нормите за всички от страна на правораздаването и надзорния орган нарушава
защитата на правата на собственост, защото създава дискриминация, поради
която лицата с опортюнистично поведение експроприират безнаказано. Ниското
ниво на доверие в системата, осигуряваща прозрачност, поражда условия за
злоупотреби. Липсващата пазарна инфраструктура създава очаквания за надценени активи, съответно пресъхване на ликвидността в периоди на висок риск.
Резултатите от анкетата доказват хипотезата, а именно, че ефективността
на институциите, ангажирани с формирането и налагането на правилата, осигуряващи опазването на правата на собственост, е ниска. Възприемането на инвестиционната среда като рискова, поради недостатъчната защита и възможности за инвеститорите, води до ниска пазарна ликвидност и ниски цени на активите, съответно ниска пазарна ефективност.
За да се преодолеят слабостите, трябва да се повиши ефективността на ангажираните институции при осигуряването на равнопоставено третиране на
агентите, на необходимата пазарна инфраструктура и на разходноефективни
технологии за надзор. Мероприятията в този смисъл трябва да включват:
- Опростяване на правилата в инвестиционния процес – задължителните
норми, осигуряващи правата на собственост на инвеститорите включват
адекватен достъп до навременна информация за активите и защита от опортюнистично поведение (сделки със свързани лица, информирана и манипулирана търговия). Комплицирането на правилата отвъд необходимото води
до трудности в разбирането и прилагането им, като това се отнася, както до
местните инвеститори и емитенти, така и до регулатора и правораздавателната система. Допълнително общественият контрол при съблюдаването на
просто разписаните правила ще е по-ефективен. Важно следствие от опростяването на процеса ще бъде намаляването на транзакционните разходи.
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- Незабавна приватизация на фондовата борса и депозитарната институция
– това ще осъществи две важни цели: интеграция с по-развит пазар и модерна клирингова система, позволяваща комплексна маржин търговия.
- Мероприятия, насочени към регулаторните органи, целящи повишаване
на компетентността им.
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INSTITUTIONAL INFLUENCE ON LIQUIDITY
ON THE BULGARIAN STOCK MARKET
Doctoral student Krasimira Naydenova
Abstract
The liquidity on the stock market is directly dependent on the degree to which investors
feel protected. The expropriation, non-transparency and low confidence are consequences of
the absence of rules or their non-application. The study of the efficiency with which the institutions on the stock market in Bulgaria that are involved in the observance of the rules impose
them, shows distrust in the system. The investors' evaluation of the institutions of the market
infrastructure is low. Such perception of the institutional efficiency of the stock market determines its low market liquidity.
Keywords: stock market, market liquidity, institutional efficiency, proprietary rights.
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ОРИГИНАЛЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ
СЪВРЕМЕННАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
Проф. д.ик.н. Росица Рангелова
Институт за икономически изследвания при БАН
Наскоро излезе от печат книга, в която авторът предлага своя оригинална
гледна точка за необходимостта да се изгради балансиран и ефективно функциониращ механизъм за управление на пазарната икономика в съвременните условия.1 Основна цел на книгата е да допринесе за осмислянето на настъпилите
промени в развитието на съвременното капиталистическо общество и на произтичащите от това промени в начина и механизма на функциониране на пазарната икономика в съвременните условия.
Георги Матеев аргументира разбирането, че днес пазарна икономика и капиталистически обществени отношения съществуват в страни с различно социално, политическо и икономическо минало и съвременно равнище на материално и културно развитие. Това са основно три групи страни: (а) развитите икономики; (б) така наричаните възникващи пазарни икономики след колапса на
бившата социалистическа система на държави с централно планирани икономики; (в) бившите колониални територии. Според автора наблюдаваният процес
на развитие на пазарните икономики е не към разширяване на разнообразието, а
към неговото преодоляване на основата на ползване опита и постиженията на
страните, които по-дълго и по-успешно са прилагали и усъвършенствали капиталистическия цивилизационен модел. Авторът приема за обект на изследване
пазарната икономика в развитите капиталистически страни, където моделът
„вече е проявил най-отчетливо, както своите положителни силни страни, така и
своите слабости”. 2
На сегашния етап от своето развитие обществото не може да се откаже от
автоматизма на пазарните регулатори, които са мощен двигател на социалния и
икономическия прогрес. Твърде често, обаче, те пораждат диспропорции в
икономиката, от които се раждат повече или по-малко опустошителни кризи.
1

2

Матеев, Г. Съвременна пазарна икономика. Издателство „Изток-Запад”, 2015, 540 стр.
ISBN 978-619-152-597-3. Георги Матеев е доктор по икономика, доцент (ВАК) и почетен
професор на Колежа по туризъм – Благоевград.
В тази ограничена по обем статия са представени основни идеи и виждания на автора, като
в голяма степен е запазена дори и неговата терминология. Целта е те да бъдат популяризирани с оглед да станат база и/или повод за възникването на дискусия по толкова важните
въпроси на съвременната пазарна икономика.
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След всяка икономическа депресия или криза се появяват нови регулаторни
механизми, които в общия случай прагматично налагат компромисни решения
по отношение на въвеждането на допълнителни коригирани държавни регулации. Въвеждането на прекалено много регулатори, обаче, които да ограничават
в една или друга степен действието на пазарния автоматизъм, води до забавяне
на обществения прогрес, което, според автора, налага много внимателно да се
синхронизира действието на двата типа регулатори – естествените пазарни
механизми и държавните.
Отдавна теоретици и политици спорят по въпроса за това кой подход е поправилен и теоретично по-издържан – чистият автоматизъм на пазарното регулиране (либералният модел) или регулаторен механизъм от смесен тип с привнесени държавни регулации.3 Учудващото е, че представителите на двете полярни
политизирани икономически доктрини упорито отказват да признаят обективните
реалности и продължават ревностно да спорят и да отстояват своите позиции.
Това се случва дори след като правителствата и централните финансови органи
на САЩ и на останалите развити капиталистически страни приложиха екстрени
регулаторни мерки за справяне с кризата от 2008 - 2009 г. чрез локализиране на
нейните негативни последствия и тези мерки дадоха като цяло положителен
резултат. Изразените множество мнения и оценки показват, че анализаторите
отново се позиционират в двата полюса на силно политизиран спор „за“ и „против“ държавната регулация, без да отчитат обстоятелството, че икономическата
реалност налага свои обективни правила и своя неумолима логика.
Георги Матеев изследва обективните реалности и на тази основа стига до
изводи и оценки за възможните бъдещи промени в регулаторните механизми,
чрез които могат да се преодолеят едни или други негативни процеси в развитието на капиталистическото общество и на пазарната икономика. Неговата книга
е тематично и структурно обособена в три части, всяка от които се състои от
няколко глави. Всяка част води до логично и последователно развиване на
гледната точка на автора по отношение на характеристиката на съвременната
пазарна икономика и ролята на регулаторните механизми в тези условия.
Първата част е озаглавена „Обществени и икономически реалности”. В
нея авторът лансира идеята, че естествените пазарни регулатори на икономическите процеси и явления в съвременното общество действат в съчетание и в
тясно взаимодействие с непрекъснато нарастващ брой допълнителни социал-

3

Сред световноизвестните учени, които коментират този проблем, са имената на Джоузеф
Стиглиц, Пол Кругман, Анатол Калецки, Айн Ранд и др. Като че ли предпочитани от автора за дискусия са Алвин Тофлър и Пол Кругман.
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нообусловени регулаторни механизми. Като особено важни характеристики на
съвременния цивилизационен модел са разгледани следните: мащабите и съвременните характеристики на стоковото производство; промените в социалната
стратификация на обществото; процесите на концентрация и централизация на
производството и капитала; развитието и усъвършенстването на демокрацията и
бурното развитие на процеса на глобализация, наречени от автора „свръхсумарна проява на националното многообразие” (с. 182). В тази част на книгата прави
впечатление много дейтайлният анализ на голямото многообразие от проблеми,
разгледани в тяхната взаимна обусловеност. По отношение на този анализ заслужава да се отбележи компетентността и вещината на автора. Сред обширния
брой проблеми можем да споменем например: тълкуването на термина на
Шумпетер за позитивната деконструктувност на конкуренцията в съвременните
условия (с. 29-31), съвременния поглед върху възможностите на анализа инпутаутпут (с. 35), за необходимостта от актуализиране на законовата рамка за регулиране на отношенията в условията на пазарната икономика (с. 141) и мн. др. В
широката гама от въпроси авторът стига и до синхрона между пазарната икономика и демокрацията, който „не може да бъде нарушен, без от това сериозно да
пострада развитието на обществото като цяло по всички направления” (с. 160).
От изследването на тези факти по отношение на анализа и осмислянето на
промените, които настъпват в характера и механизмите на функциониране на
съвременното капиталистическо производство се стига до следните изводи:
Първо, отделните производства във все по-малка степен са свободни да
променят технологията, стандартите и номенклатурата на своето производство,
без да държат сметка за това как промените в едно конкретно производство ще
се отразят върху цялата верига производствени процеси, с които то е функционално и икономически свързано. Освен това един или друг нов продукт или
услуга може да получи място на пазара, само ако успее да измести други, вече
съществуващи и традиционно използвани стоки и услуги или ако в обществото
са създадени условия за разширяване на платежоспособното потребителско
търсене така, че пазарът да може да поеме реализацията на един или друг нов
продукт или услуга.
Вторият извод се отнася до модифицирането на базата, върху която се
осъществяват конкурентните отношения на съвременния пазар. Познатата пряка
стокова конкуренция се трансформира все повече и по-често в конкуренция
между технологични и производствени вериги, в които участват множество
обособени, но взаимно свързани производители. В този случай възниква необходимост от установяването на конкурентни взаимоотношения, при които е
възможно да се направи т.нар. съзидателно разрушаване (по термина на Йозеф
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Шумпетер). Това означава, че при съвременните условия конкуренцията би
следвало да води не до унищожаване на загубилия битката производител, а до
преустройство на неконкурентната производствена дейност, което да доведе до
повишаване на неговата конкурентоспособност, без да се унищожава тази част
от наличните организационни, технически, технологични и материално-веществени ресурси, които са все още годни за употреба.
Третият извод е, че в съвременните условия е невъзможно от общата производствена конструкция на икономиката да се извади едно или друго производство, без да се нарушат балансът и хармонията на цялата конструкция. И
обратното, за да се впише едно ново производство във вече изградена и функционираща производствена структура, е необходимо да се пренареди и балансира наново цялата структура (например, замяната на малките квартални ресторантчета с веригите заведения за бързо хранене).
Четвъртият извод е, че появата на един нов продукт на пазара не води до
изместване от пазара на друг продукт – с изключение на случаите, когато става
дума за естествен процес на отмиране на необходимостта от някой продукт,
който излиза от употреба поради обективно възникнали промени в потребителското търсене.
От анализа в тази част на книгата се стига до извода, че в съвременните условия капиталистическият пазарен тип икономика няма алтернатива. И след
като се доказва, че съвременната пазарна икономика и съвременното капиталистическо общество се отличават съществено от своя първоначален модел,
възниква въпросът за същността и функционалните характеристики на настъпилите промени. На този кръг от въпроси е посветена втората част на книгата,
наречена „Пазарен икономически механизъм”. В нея са разгледани съвременните аспекти на проблемите за: търсенето и предлагането; конкуренцията, като
резултат от реализирането на иновационна политика; някои нетрадиционни
характеристики и оценки на зависимостта между стойността и цените на стоките; структурата на пазара от гледна точка на ясно обособените в съвременните
условия три пазарни сегмента – пазар на човешки ресурси, финансов пазар и
пазар на стоки и услуги за производствено, лично и обществено потребление.
Специално внимание е отделено на анализа на функционалната схема на пазарния икономически механизъм. Сред многообразието от разгледани проблеми с
оригиналност се отличават тези за съвременните конкурентни отношения (с.
239), за монополното положение на пазара и равнището на демокрация (с. 272273) и др.
Логическо продължение на анализите и оценките, направени в първите две
части на книгата, е третата част „Пазарен автоматизъм и социална регулация”,
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където вниманието е съсредоточено върху проблема за регулаторните механизми на съвременната пазарна икономика. Георги Матеев защитава тезата, че в
съвременните условия не само е възможно, но е и наложително да се упражнява
външно регулаторно въздействие върху пазарната икономика. Това не е нещо
ново. Всъщност и досега, независимо от прокламираните официално разбирания за недопустимост на държавна намеса при управлението на пазарната икономика, такава намеса се осъществява. Това се прави тогава, когато икономиката (или отделни нейни сегменти) започват да функционират по начин, който
създава диспропорции и напрежение в цялостния социален и икономически
живот на обществото.
Авторът възприема оригинален подход, като се основава на кибернетиката
и по-специално на принципите на Норберт Винер за управление на свръхсложните вероятностни системи, които дават възможност да се формулират два
сравнително обособени, но функционално свързани механизми за управление.
Първият е естественият за всяка сложна вероятностна система и строго специфичен вътрешен регулаторен механизъм, който гарантира по принцип функционалния хомеостазис на системата. Заедно с това съществува възможност всяка
система от посочения тип да бъде регулирана и чрез упражняване на съответно
външно въздействие върху достъпни за контакт точки, дефинирани като „входове“ на системата. Залага се на правилото, че при определено целенасочено
моделиране на поведението на дадена система може да се постигне по-малка
степен на отклонение (девиация) в нейното поведение, спрямо определено външно въздействие (с. 401). Разгледан в този аспект, проблемът за регулиране на
съвременната пазарна икономика се свежда до следното: ясно дефиниране на
възможните и по принцип достъпни „входове“ за упражняване на външно регулаторно въздействие върху икономиката и строго разграничаване между външните и вътрешните (естествени) регулаторни механизми.
В резултат на направения анализ на съвременните проблеми на функциониране на пазарната икономика авторът констатира, че е възможно (и би било
ефективно) външните и вътрешните регулаторни механизми да се използват и
да действат синхронно и неантагонистично. Това може да стане в случай, че
външните механизми за въздействие не игнорират и не изместват естествените
пазарни регулатори, а само променят изходните условия и предпоставки, при
които те „работят“. С други думи, външната регулация има за цел да създаде и
моделира текущо икономическа среда, в условията на която естествените регулатори няма да генерират нежелани (кризисни) състояния на икономиката.
Идеята на автора е, че „е необходимо да се дефинира и използва в непрекъснат режим целенасочено такава съвкупност от външни регулаторни средства
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и механизми за въздействие върху икономиката, които да запазват нейния функционален хомеостазис, но да не позволяват възникването на нежелани за обществото кризисни състояния”.
Като цяло книгата представлява мащабно, многопластово и комплексно завършено изследване за характера и развитието на съвременната пазарна икономика и по-конкретно на регулаторното въздействие върху пазарната икономика.
Следва да се оцени по достойнство обхващането на много широк кръг от взаимносвързани икономически и социални проблеми, подчинени на темата и
представени ясно. С тази своя книга Георги Матеев дава заявка за компетентно
участие в оживената дискусия, която се води по въпросите за функционирането
на съвременната пазарна икономика.
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