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INTEREST RATES AND CONSUMPTION VOLATILITY: 
ANY IMPLICATIONS FOR CONSUMPTION SMOOTHING? 

 
Ibrahim ALLEY1 

 
JEL G20 Abstract 

Keywords: 
lending rates, saving 
rates, consumption 
volatility, 
consumption 
smoothing. 

The roles of market interest rates in consumption smoothing have
been fairly examined; their effects on consumption volatility however 
in various country groups have received limited attention. This study
aims to estimate the effects of these rates on consumption volatility 
based on data from developed and developing country samples. The
General Method of Moments (GMM) and the Two Stage Least
Squares (2SLS) estimation techniques employed, due to the
endogeneity property of the specified model, yield interesting results.
Lending rates reduced consumption volatility in developed countries
while saving rates did not worsen it. The rates had no effect in
developing countries and mixed effects in the whole sample. The rates
are relatively lower in developed countries and this partially explains
why consumption volatility is lower in developed economies than in 
developing counterparts. As a result, the developing countries need to 
implement policies to reduce interest rates as a means of reducing 
consumption volatility and thus enhance consumption smoothing and
maximise their welfare.

 
1. Introduction 
 
Personal incomes as well as other macroeconomic variables often follow a 

stochastic trend (Chamberlain and Wilson, 2000); consumers thus often have to 
approximate their values when making decisions. As rational utility-maximising 
economic agents, consumers generally allocate all their lifetime incomes to 
consumption1. This assumption, and the assumption that consumers are constrained 
by playing ponzi game2 not only results in Walrasian satisfaction of intertemporal 
budget constraint but also that consumption is planned on lifetime (expected or trend) 
income. Thus, consumption path may deviate from the actual income path, resulting 
in surplus and deficit at different points in time.   

Efficient management of the surplus and financing of deficits depends on 
effectiveness of the financial sector. A perfectly competitive financial sector 

                                           
1  Department of Economics, Fountain University, Osogbo, Osun State. 
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efficiently prices saving deposits in a way that reflects market conditions. The 
resulting rates on savings would be such that will not distort intertemporal 
consumption decisions. In the same vein, such a market would equally price deficit 
financing in such a way that lending rates would not be too high to discourage the 
consumer from borrowing when the actual income is below planned consumption.  

However, in many countries the financial sector is not competitive as it is 
dominated by the banking industry. In this situation, consumers have limited financial 
options to manage or smooth their consumption. Poorly developed domestic financial 
markets that characterise developing economies may constrain domestic demand by 
restraining consumers from borrowing against their future incomes (Gourinchas and 
Jeane, 2011). Together with imposing lending constraint that distorts consumption 
decisions, poorly developed conditions of the financial sector also distort saving 
decisions (Chamon and Prasad, 2008; Mendoza, Quadrini and Rios-Rull, 2009) 
leading to sub-optimisation of intertemporal consumption path. 

Also, consumers in developing economies face high bank lending rates, relative 
to those obtainable in developed countries. This imposes a cost on the consumption 
smoothing process and may force consumers to take a suboptimal consumption path 
dictated by their income, other than that desired. Bank lending rate is thus a form of 
transaction costs which Attanasio and Paiella (2007), Paiella (2006), Jorgensons 
(2002) and Luttmer (1999) identify as a factor that limits participation of consumers 
in a given financial market and discourage them from buying into credit arrangements 
with which they can maximise their utility.  

On the other hand, saving rates on deposit in many developing countries tend to 
be strikingly low. The rates, relative to the consumer discount factor3, determine 
whether or not consumers take advantage of the saving deposit in optimizing their 
consumption. If the rate is lower than the discount factor, consumers may reduce their 
savings as the optimal strategy in the short run; this however may not be optimal in 
the long run when considered in the light of ‘non-ponzi game’ condition4 which is 
often seen as a constraint to consumers’ choice.  

These transaction costs limit consumer decisions, and this has though been 
established. However, the extent to which they affect the consumption smoothing 
process failed to be thoroughly analysed. While many previous studies have identified 
various causes for consumption volatility such as anticipated shocks to labour income 
or asset returns (Heathcote and Perri, 2015), partially or unsecured risks to labour 
income due to incomplete market (Challe and Ragot, 2015), liquidity constraints and 
financial development (Bhattacharya and Patnaik, 2015; Dogra and Gorbachev, 
2015), limited attention has been paid to the effects of interest rates (the lending rate 
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and the saving rate) on liquidity constraints and consumption volatility. There is little 
evidence on how high lending rate in developing economies, relative to that in 
developed countries, may discourage borrowing and constitute or impose liquidity 
constraints.  

This study thus contributes to the literature by estimating the independent 
effects of lending and saving rates on consumption volatility, using data on 117 
countries. It also compares the nexus in developing countries with that in developed 
counterparts, using data from subsamples of 34 developed countries and 83 
developing countries. It measured volatility as variances of consumption in a 
generalised autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model and 
associated high volatility (variances) with poor consumption smoothing. The study 
made use of the Two Stage Least Squares (2SLS) and General Methods of Moments 
(GMM) estimation techniques to analyse the nexus due to the inherent endogeneity in 
the relationship. 

The study finds that saving rates have significantly reduced consumption 
volatility in contrast to lending rates in the whole sample. However, lending rates 
reduced consumption volatility in developed countries. This may be explained with 
the lending rates in these countries. Saving rates did not reduce the volatility in 
developed countries but had the potential of doing so. In developing countries 
however, neither lending rates nor saving rates did reduce consumption volatility, and 
this may be attributed to the high level of the rates in these countries. The developing 
countries thus need to implement policies to reduce interest rates as a means to 
reducing consumption volatility and maximising their welfare. 

The rest of the paper is organised as follows. Section 2 reviews the relevant 
literature while section 3 presents the theoretical and empirical framework. This 
section also discusses the methodology employed. Section 4 discusses the findings 
and section 5 rounds off with concluding remarks.  

 
2. Literature Review  
 
Consumption occupies a central role in the macroeconomy and that justifies 

why several studies and theories are devoted to understanding its behaviour (Romer, 
2012). Consumption explains a substantial portion of the aggregate demand in any 
economy; hence any influence on consumption expenditure has significant effect on 
economic output. One of the earlier theories on consumption is the Keynesian 
fundamental psychological law of consumption that postulates consumption as 
linearly dependent on current income (Mankiw, 2002). The implication of this theory 
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is that consumption is limited to current disposable income (Attanasio and Webber, 
2010) as described by the Keynesian consumption function in the equation (1) below: 

 
d

tot YccC 1+=  (1) 
 

Where 

tC  = consumption at time t;                    oc  = autonomous consumption 

1c  = marginal propensity to consume;  d
tY = disposable income at time t 

 
Equation (1) implies that income-consumption deficit may not arise until 

income is nil, the shape of consumption path is determined by income; thus, external 
financing options for consumption-smoothing is non-existent. These implications 
however, established in the post-Keynesian consumption literature are not realistic. 

Several studies have shown that the Keynesian theory of consumption does not 
fully describe consumption behaviour because consumers dislike bulges in their 
marginal utility (Romer, 2012). They smooth their consumption path by relating 
consumption to expected long-term income. The average value of the present value of 
life-time income streams, which is consumed, is called the permanent income. This 
behaviour informs the postulation of life-cycle and permanent income models by 
Modigliani and Brumberg, (1954; 1980) and Friedman (1957) respectively. These 
models postulate that permanent income, other than current income, determines 
consumption in a way presented in equation (2) below (Attanasio and Webber, 2010; 
Romer, 2012; Obstfeld and Rogoff, 1996). 
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where 
r = interest rate;  

tA = financial asset at time t; 

tI = information available at time t; 
Others = as earlier defined. 

 
Equation (2) shows that the consumer, in allocating resources across periods to 

maximise lifetime utility, consumes only a constant return on the present value of all 
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the lifetime resources comprising the initial assets and labour income (assumed 
invested on a financial market). The R.H.S of equation (2) shows that consumption is 
a constant fraction of lifetime resources, the permanent income for each period in the 
consumer’s lifetime. This supports Hall’s (1978) findings presented in equation (3) 
below: 

 

tt ICE 1( +  tC=  (3) 
 

which, under assumption of rational expectation becomes equation (4) below  
 

0(1 =+=+ ttttt IECC εε  (4) 
 
This implies that current income-consumption deficits and surpluses are bound 

to occur and the consumer only needs to save the surplus in financial assets or borrow 
against the future income to finance the deficit.  

The propensity of a consumer to acquire financial assets in which to save the 
surplus and/or obtain finance as a means of smoothing his consumption path depends 
on the efficiency of the financial market as well as its depth. Where the market is 
dominated by the banking sector, consumption smoothing may depend on 
lending/credit facilities, interest rates (lending and saving rates) offered on banking 
products. 

This is evident in equation (2) and its first difference (equation (5) below) 
consumption and its change is sensitive interest rates in the financial market. 

 

[ ]tkttkt
k

kt IYEIYE
r

r
r

rC 111
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1 ((
)1(1 +++++
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=
+ −×

++
=Δ ∑  (5) 

 
This sensitivity of consumption to interest rates and its variants (the saving rate 

and the lending rate) has received limited attention though, both in the theoretical and 
the empirical literature. Yet, the sensitivity of consumption to change in income has 
been largely considered. Diebold and Rudebusch (1991), using Autoregressive 
Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) analysed the relationship 
between consumption volatility and income fluctuation. Consumption was found to 
be less volatile than income and this led to the conclusion, as earlier documented in 
the literature, that consumption is smoother than predicted by the Permanent Income 
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Hypothesis (PIH), which posits that consumption volatility (changes) would be larger 
than income volatility. 

Heathcote and Perri (2015) consider a relationship between consumption and 
wealth (long term/accumulated income). Anticipated decline in the former (due to 
unfavourable macroeconomic climate, especially unemployment) is theoretically and 
empirically shown to increase precautionary saving and reduce consumption. The 
decline in consumption in response to declined wealth or asset value (prices) is shown 
to be larger for low-wealth households than high-wealth households. This is noted to 
suggest that consumption spending is sensitive to risk of decline in streams of 
consumption-financing resource (labour income/wealth). The authors did not however 
draw a line between the decline in aggregate prices that drive down households’ wealth 
and interest rates. Decline in asset prices would naturally raise real interest rates and 
this may drive up the saving rates demanded by depositors and interest rate charged by 
banks on lending. The large borrowing costs may impose borrowing constraints on 
consumers, reinforce decline in consumption spending when asset prices fall (in 
addition to precautionary saving effects) and worsen consumption volatility.  

Challe and Ragot (2015) underscore the role of incomplete markets and lack of 
complete insurance from unemployment risk in the consumption volatility. In 
response to uninsured employment risks, households raise precautionary wealth by 
cutting individual consumption more. The engendered precautionary saving increase 
consumption volatility as cut in consumption is larger than anticipated decline in 
income. 

Bhattacharya and Patnaik (2015) identify that financial development following 
a reform worsens consumption volatility in emerging economies unlike its effects in 
developed economies. They argue that the development increases the share in the 
economy of Ricardian households which respond to shock to permanent (trend) 
productivity or expected income by varying consumption more than change in current 
income. The share in the economy of Ricardian households increases with rise in 
financial development as the financially constrained households get access to finance. 
While agreeing with Resend (2006) that consumption volatility is higher in emerging 
economies than developed counterparts, Bhattacharya and Patnaik (2015) emphasize 
that endogenous borrowing constraints may cause consumption volatility and its 
relaxation through improved access to finance (due to financial reform) may also 
exacerbate the volatility. 

Dogra and Gorbachev (2015) however note that financial liberalisation in the 
United States did not increase the share of financially unconstrained households; 
rather the ratio of the financially constrained households to the financially 
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unconstrained ones slightly rose between 1980 and 2007. Consumption volatility also 
rose over this period. Their findings suggest that liquidity constraints determine 
consumption volatility in developed economies, as a higher probability of being 
denied credit (access to finance) has strong effects on consumption volatility than 
income volatility does. The engendered volatility is also established to bear grave 
implications for welfare. 

Attanasio and Paiella (2011) noted that costs of creating and managing financial 
asset portfolio discourage consumers and undermine their ability to manage their 
income risk and optimise their utility. Guo and Stepanyan (2011) documented that 
while deposit rates and discount rates negatively affect credit growth (credit 
availability), domestic deposit growth and foreign deposit growth, lagged GDP growth 
and inflation positively affect credit growth. Georgievska et al. (2011) argue that the 
interest rate on lending is significantly affected by bank size and market shares and to a 
lower extent by deposit rate and non-performing loans. In addition, both domestic rate 
and foreign rates are also found to exert significant influence on the lending rate.  

While most strands of the literature agree that liquidity constraints underlie 
consumption volatility, limited attention has been paid to the influence of interest 
rates (especially the lending rate) on liquidity constraints and consumption volatility. 
Little is known about how high the lending rate in developing economies, relative to 
that in developed countries, may discourage borrowing and constitute or impose 
liquidity constraints.  

 
3. Theoretical and Empirical Framework 
 
This section presents the theoretical framework within which the nexus between 

interest rates and consumption volatility is analysed. The empirical framework for 
estimating the nexus and the estimation techniques are also highlighted. 

 
3.1. The model 
 
The representative consumer solves the problem presented in equations (6) to 

(8) below: 

∑
−

=

−
tT

ts
s

ts CuMax )(β  (6) 

 
Subject to 
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[ ])()1(11 s
L
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S

ssss DrCYDrWDW +−+−+=− ++  (7) 
 

0≥− TT DW  (8) 
 

sC = consumption at time s, approximated by aggregate consumption per capita; 
)(⋅u = instantaneous utility function; 

β = discount factor; 

sY = income at time s, approximated by gross domestic product (GDP)5 per capita; 

sB = credit (borrowings) assessed from the bank at time, approximated by aggregate 
credit per capita; 

S
sr =saving rate on deposit; 
L

sr = lending rate at time s; 

sW  = wealth at time s; 

tL = present value of financial liability created from borrowings; 

sD = total debt or borrowing at time s. 
 
Equation (6) is the present value of utility function being maximised within the 

budget constraint presented in equation (7). Equation (7) is the budget constraint: it 
explains net wealth accumulation (difference between financial assets W  and 
financial liabilities D  in a period) in terms of existing net wealth and saving in the 
previous period. Net wealth in a period is the sum of the last period wealth and saving 
in the current period (the excess of income over consumption and interest payment on 
debt, L

sr sD ). Equation (8) indicates that the consumer does not leave behind debt.  
Expressing equation (7) in terms of consumption and substituting the result in 

equation (6) represents the problem in the unconstrained form below: 
 

∑
−

=
++

− −+−++−
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sss

S
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L
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ts DDWrWDrYuMax ))1(( 11β  (9) 

 
The first order conditions for the maximisation problem with respect to 1+sW  

and 1+sD yield the following Euler equation that must hold for every .ts ≥  
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On rearrangement and imposition of the inanda conditions, equation (10) and 

(11) yield: 
 

)1(1 S
s

s

s r
C
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C +=+ β  (13) 

 
Equations (12) and (13) show that the higher the saving rates and lending rates, 

the higher the consumption growth. Higher saving rates induce consumers to delay 
present consumption; hence the future consumption is larger. This tends to widen 
consumption level at two different periods. On the other hand, higher lending rates 
discourage consumers to reallocate consumption from the future to the present 
through borrowing today and paying back tomorrow. Consumption levels at two 
different periods thus widen. This limits their ability to smooth their consumption 
path and maximise their welfare.  

 
3.2. Empirical Framework 
 
Consumption growth, or change in consumption levels of a consumer over time 

has been theoretically shown to be influenced by discount rates, saving rates, lending 
rates, and income (see equations 5, 12 and 13 above). Thus, we model change or 
growth in consumption in country i and year s, for estimation purpose, as follows: 
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where  

=+

si

si

C
C

,

1,  change or growth in consumption per capita in country i and year s; 

S
sir , = saving rate in country i and year s; 

L
sir , = lending rate in country i and year s; 

siGDPC, = income per capita in country i and year s; 
Subscript i  and s denotes the cross-section (country) and time period.  

 
Similarly, consumption volatility, c

si ,σ , which relates to changes or variation in 
consumption would be influenced by these determinants. The relationship is 
presented in equation (15) below: 

 
),,( ,,,, si

L
si

S
si

c
si GDPCrrf=⇒σ  (15) 

 
where  

c
si ,σ is measured as variance in the generalised autoregressive conditional 

heteroscedasticity (GARCH) model specified in (16) below. 
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where 

0,, >δγφϕ and are parameters; 
C  = consumption per capita; 
u  = residuals in consumption autoregressive equation. 

 
The saving rate is determined through the interaction of demand for saving 

deposit and its supply.  Therefore, the saving rate can be written as a function of its 
determinants. 

 
),( ,,, sisi

S
si SDDDfr =  (17) 
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where  
S
sir , = saving rate; 

siDD , = credit, proxying (indirect) demand for saving deposit; 

siSD , = saving deposit, proxying supply of saving deposit;  
 
The lending rate too is influenced by the demand for saving deposit and its 

supply. 
 

),( ss
L

s SDDDfr =  (18) 
 
where  

L
sir , = lending rate in country; 

others = as earlier defined. 
 
Internalising equations (17) and (18) in a linear representation of equation (15) 

gives equation (19) below: 
 

sisisisi
L
si

S
sisi SDCDDCGDPCrr ,,5,41,3,2,10, lnlnlnln εαααααασ ++++++= −  (19) 

 
where  

siDDC , = credit per capita; 

siSDC , = saving deposit per capita.  
 
The effects of lending and saving rates on consumption volatility are examined 

by estimating equation (19) for the whole sample of 117 countries. The equation is 
also estimated for developed and developing countries subsamples for reason of 
comparing the nexus in the broad categories of countries.   

 
3.3. Estimation techniques  
 
A number of explanatory variables in Equation (19) are endogenous. Estimating 

the equation with Ordinary Least Squares (OLS) would yield biased and, in many 
cases, inconsistent estimators. The endogeneity problem is circumvented with use of 
system General Method of Moments (GMM) and two stage Least Squares (2SLS).  



Известия 
2016  •  том 60  •  №3 

266 

4. Data and Preliminary Analysis 
 
Consumption per capita (CONSC) is measured as the ratio of household final 

consumption expenditures to population, volatility of consumption per capita, σ , is 
measured as GARCH variances of CONSC;  income per capita (GDPC) as ratio of 
Gross Domestic Product per capita to population, lending rate (LENDRATE) as 
interest rate charged on loans or credit by commercial banks, saving rate (SAVRATE) 
as rate on saving deposit, credit per capita (CREDITC) as ratio of credit granted by 
the banking sector to population, saving per capita (SAVC) as ratio of gross domestic 
saving  top population. Data on the underlying variables are collected from the World 
Bank’s Global Development Finance database while those on population are obtained 
from IMF’s World Economic Outlook.  

 
4.1. Descriptive analysis and statistics  
 
Table 1 below presents the descriptive statistics of the data in the whole sample 

and the subsamples of developing and developed countries. The data show wide range 
(difference between maximum values and the minimum values) reflecting heteroge-
neity of the sample. The variations justify the use of panel data estimation techniques 
(Mobolaji, 2008) as they allow for more efficient estimation of parameters (Baltagi, 
2008).  

 
Table 1 

 
Descriptive statistics 

 
Whole sample of 117 countries 

 σ  
(CONSC) CONSC LENDRATE SAVRATE CREDITC SAVC GDPC 

Mean 1175009. 4173.263 17.17667 13.99088 1428511. 2384.121 18493.77 
Median 53953.30 937.1780 11.00000 5.000000 98.96910 301.6020 941.8910 
Maximum 3.00E+08 47381.30 824.56000 682.3000 1.80E+08 204075.0 59018.70 
Minimum 0.164800 71.22000 0.500000 0.010000 1.016700 1.18530 79.72770 
Std. Dev. 6402873. 6726.490 90.31039 275.8075 11952194 8801.389 153696.4 
Skewness 30.85439 2.285473 40.17997 61.43198 12.01239 14.44550 11.77940 
Kurtosis 1289.365 8.479139 1988.047 3833.243 151.1499 268.6157 144.0742 
Jarque-Bera 2.74E+08 8417.867 6.53E+08 2.43E+09 3724231. 11802551 3382214. 
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Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
Sum 4.66E+09 16559509 68157.01 55515.81 5.67E+09 9460193. 73383267 
Sum Sq. Dev. 1.63E+17 1.79E+11 32354721 3.02E+08 5.67E+17 3.07E+11 9.37E+13 
Observations 968 3968 3968 3968 3968 3968 3968 

Subsample of 34 developed countries 
 σ

(CONSC) CONSC LENDRATE SAVRATE CREDITC SAVC GDPC 

Mean 3235766. 11049.42 12.56449 7.154668 4910076. 5066.401 58404.84 
Median 1800000. 9511.105 7.464850 3.564600 902529.5 3507.945 12463.90 
Maximum 3.00E+08 47381.30 91.84000 88.29400 1.80E+08 57707.60 2300000. 
Minimum 60.84220 1174.5800 0.500000 0.010000 22058.80 97.96630 1473.040 
Std. Dev. 10475352 8647.957 45.07737 27.22479 21800509 6285.205 281288.2 
Skewness 21.08449 0.869108 14.13647 17.87773 6.342142 3.966152 6.196752 
Kurtosis 568.0700 3.490764 230.5241 392.0749 42.88926 26.62982 40.64857 
Jarque-Bera 15411954 156.5879 2523195. 7327572. 84098.12 29821.92 75408.67 
Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
Sum 3.73E+09 12728928 14474.29 8242.178 5.66E+09 5836494. 67282373 
Sum Sq. Dev. 1.26E+17 8.61E+10 2338796. 853108.6 5.47E+17 4.55E+10 9.11E+13 
Observations 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 

Subsample of 83 developing countries 
 σ

(CONSC) CONSC LENDRATE SAVRATE CREDITC SAVC GDPC 

Mean 331971.8 1360.291 19.06347 16.78751 4234.809 1286.825 2166.511 
Median 14340.35 471.4670 13.00000 5.643850 39.28610 74.58620 584.4295 
Maximum 2.00E+08 47381.30 824.56000 682.3000 759644.0 204075.0 59018.70 
Minimum 0.164800 71.22000 4.730800 0.281700 1.016700 1.18530 79.72770 
Std. Dev. 3233812. 2432.665 103.2017 326.9102 30196.43 9426.800 4399.995 
Skewness 37.05225 4.080079 37.42033 51.96193 15.50616 16.27482 5.122847 
Kurtosis 1647.356 25.37114 1636.999 2735.406 311.0264 292.3875 40.87322 
Jarque-Bera 3.18E+08 66534.57 3.14E+08 8.77E+08 1817107. 9950408. 180617.7 
Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
Sum 9.35E+08 3830581. 53682.72 47273.63 9.46E+13 3623699. 6100894. 
Sum Sq. Dev. 2.94E+16 1.67E+10 29981394 3.01E+08 8.95E+25 2.50E+11 5.45E+10 
Observations 2816 2816 2816 2816 2816 2816     2816 

 
Source: Author’s computation 
 
All the variables are positively skewed in all the samples; however skewness is 

largest in the developing countries subsample, followed by the whole sample, and 
then the developed countries subsample. This suggests that developing countries 
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subsample is least balanced in terms of composition: a few countries in the subsample 
are so large that the mean of the variables are far greater than their median values, 
when compared to the other subsample. This reflects in the kurtosis of the variables in 
the sample and the subsamples: the variables in developing countries are more lepto-
kurtic than the samples which are even more leptokurtic than the developed countries 
counterparts. 

The mean of the variables, with exception of lending rates and saving rates, are 
the largest in developed countries, followed by the whole sample and the developing 
countries subsamples. This shows that developed countries are economically larger, 
on average, than developing counterparts. The lending rates and saving rates are 
however the least in developed countries subsample than the other subsample. This is 
not surprising as the rates are outcomes of the interaction between supply of funds or 
savings (SAVC) and its demand or credit (CREDITC). Supply of funds (SAVC), on 
average, is the largest in developed countries and this explains why the average sav-
ing rates is the lowest. The saving rates are proportional to the saving of funds supply 
in the subsample; and this extends to the lending rate as saving rates inform lending 
rates. 

 
4.2. Unit roots analysis and statistics 
 
The unit roots property of the data employed is highlighted in table 2 below. 

The table presents the statistics from various unit roots tests. Some of the tests assume 
common unit root across the cross-sections while others assume individual unit roots. 
Those assuming common unit roots include the Lin, Levin and Chu (LLC) panel unit 
root test and the Breutang (BRE) panel unit root test. Those that assume individual 
unit roots include Ims, Pesharan and Shin (IPS), Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
and Philips and Perron (PP) tests. Most of the tests show that variance of 
consumption, lending rates and saving rates are I(0) while CREDITC, SAVC and 
GDPC are I(1) in the whole sample and the subsamples.  
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Table 2 
 

Unit roots statistics 
 

Whole sample of 117 countries 
 common unit root process assumed  Individual unit root process assumed 
 LLC  BRE  IPS  ADF PP 

Series Level 1st diff.  Level 1st diff.  Level 1st diff.  Level 1st diff. Level 1st diff. 
σ  

(CONSC) -12.4** -24.4**  -12.6** -7.28**  -15.3** -42.3**  919** 2023** 2457** 18256** 

LENDRAT
E -12.8** -23.1**  -1.04 -15.3**  -4.20** -15.4**  330** 828** 251 2072** 

SAVRATE -7.85** -17.3**  -4.11** -13.1**  -6.13** -17.9**  416** 809** 302** 1513** 
CREDITC 14.5 -18.5**  13.5 11.2  7.27 -9.22**  129 679** 122 2832** 

SAVC -2.10* -21.0**  3.03 -2.23*  -2.60** -29.4**  336** 1257** 461** 6808** 
GDPC 1.36 -24.7**  3.51 -15.2**  4.59 -23.5**  154 959** 134 2158 

Subsample of 34 developed countries 
 common unit root process assumed  Individual unit root process assumed 
 LLC  BRE  IPS  ADF PP 

Series Level 1st diff.  Level 1st diff.  Level 1st diff.  Level 1st diff. Level 1st diff. 
σ  

(CONSC) -17.5** -9.56**  13.8** -1.57  -14.3** -20.9**  302** 448** 1180** 4886** 

LENDRAT
E -4.41** -12.4**  -1.40** -8.93**  -2.48** -10.6**  105** 250** 79.3 612** 

SAVRATE 2.73** -8.70**  2.99** -5.59**  2.60** -7.80**  113** 199** 78.6 377** 
CREDITC 6.53 -17.5**  7.14 -13.8**  -3.58 -14.3**  345 301** 206 1180** 

SAVC 1.19 -9.97**  4.20 3.12  0.71 -14.5**  85.7 364** 93.5 1964** 
GDPC 1.74 -17.2**  2.52 -5.79**  4.70 -12.6**  26.7 267** 19.8 569** 

Subsample of 83 developing countries 
 common unit root process assumed  Individual unit root process assumed 
 LLC  BRE  IPS  ADF PP 

Series Level 1st diff.  Level 1st diff.  Level 1st diff.  Level 1st diff. Level 1st diff. 
σ  

(CONSC) -11.2** -22.5**  12.4** -7.65**  -13.4** -36.9**  734** 1576** 1653** 13370** 

LENDRAT
E -12.7** -20.5**  -0.37 -12.5**  -3.44** -13.0**  225** 578** 172 1460** 

SAVRATE -7.13** -14.3**  -2.99** -11.9**  -5.56** -16.3**  303** 610** 223** 1140** 
CREDITC 19.8 -9.37**  14.8 13.5  5.73 -1.97*  106 377** 82.9 1651** 

SAVC -3.14** -18.6**  0.93 -6.01**  -3.58 -25.5**  250** 894** 368 4843** 
GDPC 0.63 -19.0**  2.75 -14.3**  2.47 -19.8**  127 692** 115 1589** 

 
*, ** indicate 5% and 1% degree of statistical significance 
Source: Author’s computation. 
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The outcomes of the tests necessitate further diagnostic tests: cointegration 
analysis. There is need to find if there exists a long run relationship between the 
variables. If the variables are cointegrated, the relationship between the variables may 
be analysed with appropriate regression techniques. 

 
4.3. Cointegration analysis and statistics 
 
The existence of long run relationships between the variables is tested by using 

three cointegration tests: Johansen-Fisher test, Pedroni test and Kao tests. All the tests 
affirm that long run or cointegrating relationships exist between the variables in the 
whole sample and the subsamples. Table 3 below presents the statistics from the three 
tests under different assumptions.  

 
Table 3 

 
Cointegration statistics 

 
Whole sample of 117 countries 

 Johansen-Fisher  Pedroni  Kao 

Variables in 
cointegration 

vector 

 
 
 

No Intercept, no
trend in CE & 

VAR 
Intercept & trend 

in CE & VAR 
 
 

   
  

H0:r λtrace λmax–eiger λtrace  λmax–eiger stat Intercept Intercept
& trend None 

σ  (CONSC) 0=r 1735** 1080** 1543** 2592** Panel-v -4.67** -8.58** -6.96**  -2.05* 

LENDRATE 1≤r  1133** 769** 1147** 3200** Panel- 
rho -4.05** -1.26 -4.92**   

SAVRATE 2≤r 704** 503** 743** 599** Panel- 
PP -30.9** -36.5** -19.3**   

CREDITC 3≤r 398** 298** 621** 473** Panel-
ADF -7.92** -8.02** -4.32**   

SAVC 4≤r 232** 206** 381** 298** Group-
rho 3.87** 6.27** 2.99*   

GDPC 5≤r 150** 151** 367** 367** Group- 
PP -33.6** -38.3** -23.8**   

      Group-
ADF -7.02** -5.75** -4.82**   
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Subsample of 34 developed countries 
 Johansen-Fisher Pedroni  Kao 

Variables in 
cointegration 

vector 

 
 
 

No Intercept, no
trend in CE & 

VAR 
Intercept & trend 

in CE & VAR 
 
 

stat 

   
  

H0:r λtrace λmax–eiger λtrace  λmax–eiger Intercept Intercept
& trend None 

σ  (CONSC) 0=r 332** 698** 223** 418** Panel-v -3.39** -5.25** -5.61**  -2.23* 
LENDRATE 

 1≤r  332** 150** 178** 884** Panel- 
rho -1.03 0.46 -1.35   

SAVRATE 2≤r 210** 912** 262** 201** Panel- 
PP -20.2** -25.2** -6.87**   

CREDITC 3≤r 77.7** 173** 225** 165** Panel-
ADF -3.59** -3.26** 0.12   

SAVC 4≤r 38.9** 89.7** 113** 72.8** Group- 
rho 2.20* 3.72** 1.51   

GDPC 5≤r 25.4** 56.0** 101** 101** Group- 
PP -14.5** -17.1** -6.78**   

      Group -
ADF -2.40* -1.91* -0.84   

Subsample of 83 developing  countries 

 Johansen-Fisher Pedroni  Kao 

Variables in 
cointegration 

vector 

 
 
 
 

No Intercept, no 
trend in CE & 

VAR 
Intercept & trend 

in CE & VAR 
 
 

stat 

   
  

H0:r λtrace λmax–eiger λtrace  λmax–eiger Intercept Intercept
& trend None 

σ  (CONSC) 0=r 1403** 875** 1320** 2174** Panel-v -0.15 -3.49** -0.60  -2.62** 

LENDRATE 1≤r  801** 552** 952** 2053** Panel- 
rho -5.15** -2.87** -5.82**   

SAVRATE 2≤r 493** 332** 499** 398** Panel- 
PP -22.8** -25.7** -19.2**   

CREDITC 3≤r 320** 234** 396** 307** Panel-
ADF -7.17** -7.49** -5.88**   

SAVC 4≤r 193** 169** 268** 225** Group- 
rho 1.93* 3.82** 1.69*   

GDPC 5≤r 125 125 266** 266** Group- 
PP -20.9** -21.7** -16.5**   

      Group -
ADF -6.65** -5.48** -4.97**   

*, ** indicate 5% and 1% degree of statistical significance 
Source: Author’s computation. 
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Both the trace test and the eigen-value statistics of Johansen-Fisher test under 
the assumption that the long run relationship is devoid of intercept and trend show 
that that there is at least five cointegrating relationship between the variables. The 
statistics under the alternative assumption that the cointegrating relationship has both 
intercept and trend also established no less than five cointegrating relationships. Most 
of the Pedroni test statistics under the three different assumptions (i. that the 
cointegrating relationships have intercept but no trend, ii. that they have both 
intercept and trend, iii. that they neither have intercept nor trend) are significant at 5% 
or less because they are larger than the critical (absolute) value of 1.64 (Asteriou and 
Hall, 2007), and thus affirm cointegration between the variables. Kao cointegration 
test does not disagree with other tests. 

 
5. Empirical evidence  
 
This section discusses the results from the empirical analysis of the effects of 

lending rates and saving rates on consumption volatility. It also analyses their 
implication for consumption smoothing and intertemporal utility maximisation. The 
nexus is examined in a sample of 117 countries and 2 subsamples: one with 34 
developed countries and the other with 83 developing countries. 

 
5.1. Consumption Volatility and Interest Rates  
 
The effects interest rates on consumption volatility in the sample of 117 countries 

are presented in table 4 below. The table also highlights the effects of credit, saving and 
income (GDP) on consumption volatility. Both the 2SLS and GMM models perform 
satisfactorily in explaining consumption volatility as the Wald statistics are statistically 
significant. Other statistics for the GMM model also indicate satisfactory performance: 
the Sargan test statistic did not reject the null that over-identifying restrictions are valid 
while the absence of second order autocorrelation shows that the GMM estimators are 
consistent (Arellano and Bond, 1991; Baltagi, 2005). 

Lending rate did not reduce consumption volatility and neither does evidence 
show that it worsens it. Both 2SLS and GMM models report statistically insignificant 
negative effects of the rates on consumption volatility. This suggests that consumers 
are not encouraged by lending rate to borrow to smooth their consumption and shield 
it from income volatility; hence, the rate did not significantly mitigate consumption 
volatility. However, there is potential for the rate to reduce the volatility as evidence 
shows that the rate did not worsen the volatility at all: only that the consumption-
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smoothing effects of the rate are statistically insignificant. One reason for this result is 
that lending rate is generally high: the mean and the median lending rate in the 117 
countries sampled are 17.2% and 11.0% respectively (see table 1 above). The double 
digit median rate can discourage consumption borrowing because repayment will 
reduce the future income and consumption6. 

Saving rates significantly reduced consumption volatility. The 2SLS and GMM 
estimators are negative and statistically significant. These results suggest that 
consumers are responsive, and not averse, to saving rates in smoothing their 
consumption path. The rates are not too low to discourage saving in a period of 
income surplus. The mean and median saving rates in the sampled countries, as 
shown in table 1 above, are 13% and 5.0% respectively. Neither are they too high to 
encourage savings that would cause fluctuations of marginal utility of consumption. 

Saving however did worsen consumption volatility and this result suggests that 
saving had not created enough buffers by which the consumption may be smoothed. 
On the other hand, evidence from the 2SLS model shows that credits obtained from 
banks reduced consumption volatility at 10% level of statistical significance while the 
estimates from the GMM model only indicate that credit only had the potential to 
smooth consumption and reduce its volatility. 

 
Table 4 

 
Consumption volatility and Interest (all the countries) 

 
Dependent Variable: Consumption volatility

2SLS Sys. GMM 
Explanatory Variables  

Volatility in the previous period   0.116*** 
(0.000) 

GDP 0.030 
(0.390)  -0.077*** 

(0.000) 

Lending rate -0.101 
(0.209)  0.073 

(0.486) 

Saving rate -0.140*** 
(0.007)  -0.0158** 

(0.039) 

Credit -0.032*
(0.064)  -0.011 

(0.345) 
Saving 0.062***

(0.000)  0.082*** 
(0.000) 

 



Известия 
2016  •  том 60  •  №3 

274 

Constant 11.23
(0.000)  -0.0081 

(0.373) 
Estimation Statistics  
Wald 2χ  statistics 77.39***

(0.000)  185.2*** 
(0.000) 

Sargan test Stat.   69.39 
(0.167) 

Autocorr. test (1st order)   -5.084 
(0.000) 

Autocorr. test (2nd order)   1.421 
(0.1553) 

No of countries 116  116 

 

All variables in natural logarithms, and in per capita except the interest rates 
*, ** and *** indicate 10%, 5% and 1% degree of statistical significance 
Source: Author’s computation. 

The GMM model shows that higher income is conducive to consumption 
smoothing as GDP reduced consumption volatility significantly. The model also 
shows that consumption volatility is persistent: volatility in one period induced 
consumption to be volatile in the subsequent period. The result suggests that it would 
take consumers some time to attain their optimal inter-temporal consumption path 
once consumption is perturbed. 

5.2. Consumption volatility and interest rates in developed countries  

Table 5 shows that lending rates reduced consumption volatility in developed 
countries unlike in the whole sample. This result is not surprising because the mean and 
median lending rates in developed countries of 12.6% and 7.5% respectively are much 
lower than those of the whole sample of 17.2% and 11.0% respectively (see table 1 
above). The low lending rates in the developed countries did not discourage borrowing 
for income smoothing. Results from the 2SLS and GMM confirm this as they show that 
lending rates significantly reduced consumption volatility at 10% and 1% respectively. 

Saving rates did not however reduce volatility of consumption spending and 
neither did they worsen it. That the rates did not reduce consumption volatility may 
not be unconnected to its low values, relative to those in whole sample of countries: 
the mean and the median saving rates in developed countries are 7.2% and 3.6% 
respectively while those of the whole sample 13% and 5% respectively. Consumers in 
the developed countries may not thus be encouraged to save enough in periods of 
income surplus due to lower rates; hence the rates did not conduce to lowering 
consumption volatility. 
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Evidence from the GMM supports that saving in developed countries reduced 
consumption volatility and is thus conducive to consumption smoothing and inter-
temporal utility maximisation. This effect of saving on consumption volatility is 
statistically significant at 5%. The 2SLS model however suggests otherwise and this 
contradictory result is only significant at 10%. Also, both the 2SLS and GMM 
estimators did not report credit or bank lending to consumers as worsening volatility. 

 
Table 5 

Consumption volatility and interest rates in developed countries 

Dependent Variable: Consumption volatility 
 2SLS  Sys. GMM 

Explanatory Variables    

Volatility in the previous period   -0.113*** 
(0.000) 

GDP -0.125* 
(0.064)  -0.102*** 

(0.000) 

Lending rate -0.212* 
(0.065)  0.425*** 

(0.001) 

Saving rate -0.049 
(0.480)  0.095 

(0.252) 

Credit 0.243 
(0.558)  -0.003 

(0.573) 

Saving 0.085* 
(0.052)  -0.025** 

(0.012) 

Constant 11.23 
(0.000)  -0.0081 

(0.373) 
Estimation Statistics    

Wald 2χ  statistics 
86.76*** 
(0.000)  9205.4*** 

(0.000) 

Sargan test Stat.   27.64 
(1.000) 

Autocorr. test (1st order)   -2.208** 
(0.038) 

Autocorr. test (2nd order)   1.098 
(0.272) 

No of countries 34  34 

All variables in natural logarithms, and in per capita except the interest rates 
*, ** and *** indicate 10%, 5% and 1% degree of statistical significance 
Source: Author’s computation. 
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As in the whole sample, income mitigates consumption volatility in developed 
countries: results from both the 2SLS and GMM show statistically significant 
evidence for the inverse relationship between income and consumption volatility. 
These results indicate that higher income is conducive to consumption smoothing as 
GDP reduced consumption volatility significantly; they agree with the Keynesian 
theory that average propensity to consume (APC) declines with income. The lower 
the APC, the lower the consumption-income affinity and the lower the chances that 
income volatility drives consumption volatility. The effect of income on consumption 
smoothing is much stronger in developed countries than the whole sample. In 
addition, consumption volatility in one period did not worsen volatility in the 
subsequent periods. 

 
5.3. Consumption volatility and interest rates in developing countries 
 
Neither lending rates nor saving rates reduced consumption volatility in 

developing countries. Lending rates are high, with mean and median rates being 
19.1% and 13.0% respectively. The high lending rates may discourage borrowing for 
consumption smoothing and hence worsen volatility. The saving rates too are 
relatively high and may have so distorted consumption-saving relationship that they 
no longer mitigate consumption volatility.  

Saving and credits did not reduce consumption volatility in developing 
countries. Results from both the 2SLS and GMM estimations showed that saving 
increased consumption volatility at 10% significance while the 2SLS estimation 
provides the evidence the credit worsened the volatility at 1% level of statistical 
significance. These results may not be unconnected with the effects of lending and 
saving rates on consumption volatility. 

Gross domestic product (GDP) did not reduce consumption volatility; rather, it 
worsens it. The 2SLS estimation shows that it increased the volatility at 1% 
significance. This may not be unconnected to the fact that incomes in developing 
economies are low, relative to the developed counterparts: the mean and median 
income per capita in developing countries are $2,167 and $584 respectively while 
those in developed countries are $58,404 and $12,464 respectively. The proportion of 
the income spent on consumption in developing economies may thus be so high that 
consumption may fluctuate significantly when income changes.   
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Table 6 
 

Consumption volatility and interest rates in developing countries 
 

Dependent Variables: Consumption volatility 
 2SLS  Sys. GMM 

Explanatory Variables    

Volatility in the previous period   -0.160*** 
(0.003) 

GDP 0.463*** 
(0.000)  -0.016 

(0.669) 

Lending rate -0.015 
(0.884)  -0.179 

(0.498) 

Saving rate -0.010 
(0.892)  0.085 

(0.713) 

Credit 0.100*** 
(0.000)  0.009 

(0.630) 

Saving 0.036* 
(0.071)  0.064* 

(0.097) 

Constant 6.978*** 
(0.000)  8.789*** 

(0.000) 
Estimation Statistics    

Wald 2χ  statistics 
76.83*** 
(0.000)  27.08*** 

(0.000) 

Sargan test Stat.   59.41 
(0.461) 

Autocorr. test (1st order)   -4.526** 
(0.000) 

Autocorr. test (2nd order)   0.759 
(0.448) 

No of countries 83  83 
 
All variables in natural logarithms, and in per capita except the interest rates 
*, ** and *** indicate 10%, 5% and 1% degree of statistical significance 
Source: Author’s computation. 
 
6. Concluding remarks 
 
The stochastic nature of earned income often leads to divergence of 

consumption (driven by total income) from its optimal path. To maximise utility, 
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consumers save and borrow at prevailing saving rates and lending rates respectively; 
and this enables them to smooth their consumption path and minimise utility-reducing 
fluctuations in consumption. Saving rates and lending rates may however influence 
saving and borrowing decisions, and their effects on consumption volatility. 

This study examined the extent to which lending and saving rates conduce to 
consumption smoothing and, in extension, inter-temporal utility maximisation by 
analysing the effects of the rates on consumption volatility in a large sample of 117 
countries, as well as subsamples of 34 developed countries and 83 developing 
countries. The inter-temporal utility maximisation framework was employed and both 
the 2SLS and GMM estimation techniques were used to analyse the nexus due to 
endogeneity. 

Saving rates significantly affected intertemporal consumption of consumers in 
most economies. The potential of the rate to reduce consumption volatility in 
developed countries is however higher than in developing countries.  By reducing the 
consumption fluctuations, the rates enhanced the ability of households to maximise 
their utility via consumption smoothing.  

Lending rates did not significantly reduce consumption volatility in many 
economies. They however did in developed economies. The effect of lending rates on 
consumption volatility in developed economies may be due to the fact that the rates 
tend to be relatively lower in developed economies. 

Governments of developing economies should thus implement policies that 
would reduce lending rates for consumers in such a way that the rates do not 
discourage borrowing. This would go way to reduce consumption volatility and 
maximise consumers’ welfare. 

 
End Notes 
 

1 This assumption embeds a situation where consumption includes bequest as a 
good from which the consumers derive utility assumption. It relies on local non-
satiation condition for consumption goods, with more preferred to less as marginal 
utility of consumption is assumed to remain positive for all values, therefore 
justifying exhaustion of life time incomes. 

2 The consumer is often constrained by socio-institutional arrangements from 
leaving behind debt; and this is manifested in the limit of credit he/she can obtain, 
conditional on his/her life-time wealth. The budget constraints must be satisfied 
and the consumer cannot consume more than his wealth. This is described as the 
‘non-ponzi game’ situation. 



Ibrahim Alley.   
Interest Rates And Consumption Volatility: Any Implications For Consumption Smoothing? 

279 

3 Romer (2006) shows that in equilibrium, 
θ

β

/1
1

1
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
+=+ r

C
C

t

t with C, r B, and θ  

being consumption, interest (saving) rate, discount factor and elasticity of 
intertemporally substituting consumption in one period for another or allocating 
resources to consumption in different period. The higher the saving rate above the 
discount factor, the higher the saving rate as the consumption in today would be 
less than tomorrow. 

4 The consumer is often constrained by institutional/economic from leaving behind 
debt; and this is manifested in the limit of credit he/she can obtain, conditional on 
his/her life-time wealth. The budget constraints must be satisfied and the consumer 
cannot consume more than his/her wealth. This is described as the ‘non-ponzi 
game’ situation. 

5 Use of GDP per capita and aggregate consumption capita to represent income and 
consumption of representative consumers respectively follows Challe and Ragot 
(2013). 

6 Consumption borrowings are assumed not to be invested. Thus there are no 
proceeds from any investment to finance interest (and principal) repayment. Thus, 
repayment only comes from future income and the latter is reduced by the former. 
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The paper investigates the role of tax revenue in the effect of social
welfare on economic growth in Nigeria, for the period 1970-2013, using 
Vector Error Correction Model (VECM). The VECM results show that
social welfare has a negative and significant impact on economic 
growth, while petroleum profit tax and value added tax mitigate the
negative relationship. Using another component of tax revenue, the
results further show that social welfare has a positive and significant
impact on economic growth, while corporate income tax and custom
and excise duty unfavourably affect the positive relationship in the
country. These findings suggest that the government should use tax
revenue judiciously to improve infrastructure supporting facilities and
thus engender economic growth in Nigeria.

 
1. Introduction 
 
A tax is a fee charged or levied by a government on a product, income, or 

activity. If it is levied directly on personal or corporate income, it is called a direct 
tax. If it is levied on the price of a commodity or service, then it is called an indirect 
tax. The purpose of taxation is to finance government expenditure (that will improve 
social well-being of citizen) and to redistribute wealth which translates to financing 
development of the country (Ola, 2001, Jhingan, 2004, Musgrave and Musgrave, 
2004, Bhartia, 2009). Whether the taxes collected are enough to finance the 
development of the country will depend on the needs of the country and countries can 
seek alternative sources of revenue to finance sustainable development (Adegbie and 
Fakile, 2011). Tax revenue is the receipt from tax structures. Revenues accruing to an 
economy, such as Nigeria, can be divided into two main categories, which are: Oil 
Revenue (includes revenue from royalties, Petroleum Profit Tax (PPT), gas tax) and 
Non-Oil revenue (includes trade, loans, direct and indirect taxes paid by other sectors 
of the economy, Aids, agriculture etc). 
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tajuegbetunde@yahoo.com 



Известия 
2016  •  том 60  •  №3 

282 

Taxation is a veritable source of government revenue, it is as certain as death. 
However, it is still debatable in the literature the optimal taxation to be imposed to 
enhance development without unjustly inflicting welfare cost. Economic theories of 
taxation approach the question of how to minimise the loss of economic welfare 
through taxation and also discuss how a nation can perform redistribution of wealth in 
the most efficient manner. Unpopular taxes have been the cause for public protests, 
riots and even revolutions. Occasionally, extreme unpopular tax system may lead to a 
regime change. In political campaigns, candidates' views on taxation often determine 
their popularity with voters. Naiyeju (1996) reported that the success or failure of any 
tax depends on the extent to which it is properly managed. However, how tax affects 
growth has attracted the attention of many scholars over several decades. The 
empirical evidence obtained from these extensive studies has been mixed1. 

Tax revenue mobilization as a source for financing development activities in 
Nigeria has been a difficult issue primarily because of various forms of resistance, 
such as evasion, avoidance or corrupt practices associated with it. These activities are 
considered as sabotaging the economy and are readily presented as reasons for the 
underdevelopment of the country. Government exists in order to effectively collect 
taxes from available economic resources and make use of same to create economic 
prosperity such that available and willing human and other resources are gainfully 
employed, infrastructures provided, essential public services (such as the maintenance 
of law and order) put in place etc., tax resistance only makes these goods 
unattainable. Following some reasoning, changing or fine-tuning tax rates is used to 
influence or achieve macroeconomic stability. Some countries like the United States 
and United Kingdom, which derive substantial revenue from both direct and indirect 
tax, have used same to create prosperity (Oluba, 2008). In Nigeria the contribution of 
tax revenue in particular, has not met the expectations of the government. 
Government has equally expressed this disappointment and has accordingly vowed to 
expand the non-oil tax revenue. 

The role that tax revenue plays on the nexus between growth and social welfare 
still remain a debated issue among scholars. This is definitely a new area in the 
context of Nigerian economy. However, this study examines the role that tax revenue 
plays on social welfare – growth nexus in Nigeria covering the period 1970 to 2013.  

 
2. Literature Review 
 
Padovano and Galli (2002) use the marginal tax rate as the best measure of 

impact of tax on economic growth. Using 25 industrialized countries from 1970 to 
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1998, Padovano and Galli (2002) exemplified that there are negative impact of 
marginal tax rates and tax progressivity on economic growth. Conversely, average 
taxation shows that there is no effect on output growth because it is highly correlated 
with average fiscal spending.  

In addition, Poulson and Kaplan (2008) following the work of Padovano and 
Galli (2002) use the marginal tax rates to examine the impact of taxes on economic 
growth. Prior to that, they still examined the relationship between tax and the 
economic growth. They estimated over the period from 1963 to 2004 by using the 
aggregate U.S. time series data, and find out that higher marginal tax rates had a 
negative impact on the economic growth in the states. The negative coefficient on the 
marginal tax rate is - 0.374. This value is larger than other researchers’ results and 
accounts for a greater share of economic growth than those found in other studies 
because there are longer time periods covered by the present study. 

Equivalently, Avila and Strauch (2008) concluded that taxation will negatively 
affect the economic growth. According to endogenous growth theory, taxation will 
affect investment decision and hence in turns of higher growth. When government 
imposes a higher tax rate, it will reduce the private investment and worsen the 
economic growth. 

Lee and Gordan (2005), using the cross country data from 1970 to1997, found 
that various measurement of the personal tax rate is not significantly associated with 
the economy growth. However, they found that corporate tax rate has a negative and 
significant effect on the growth of the economy, even after controlling other 
determinants of economic growth and it will speculatively affect the entrepreneur 
activity. A similar conclusion offered by Skinner (1988), examined the impact of 
corporate tax on the economic growth by using 31 Africa countries and shows that 
corporate tax will negatively affect the output growth. 

Yakita (2003) using the overlapping generation model assumes that under a 
closed economy which populated by overlapping generation of two periods lived 
individual without bequest motive. The study showed that interest income taxation 
will not necessarily boost the economic growth. This is due to the reason that tax 
transferred was redistributed from the old generation with financial assets to the 
young without financial assets. So, lower after-tax interest rate will increase the 
present value of the second period wage income of the young generation. Besides, 
incentive to save will reduce when human capital transfer from the old generation to 
young generation is sufficiently large. Sonedda (2009) had encountered a negative 
relationship between labour income taxes and economic output. He used ECM (Error 
Correction Method) to separate the long run relationship from the short run dynamics. 
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The 15 OECD countries in this research did not come across any significant short run 
effect. However, there is a negative and significant long run relationship between the 
change in labour income taxes and economic output statistically robust. This may lead 
us to the conclusion that income tax will affect the economic growth permanently. 

Consequently, Chin and Lai (2009) set up a two-sector endogenous growth 
model with new generation compared to the increase in the labour income tax rate, 
the total tax revenues and lump-sum transfers decreases and equally distributed 
among generations, and concluded that tax rate on the labour income will have a 
negative impact on the economic growth. Wang and Yip (1992) examine the effect of 
consumption taxes, taxes on capital and on various factors of output for Taiwanese 
economy. The finding is that consumption taxes and factor income taxes (factor 
taxation) have opposing and mutually off-setting effect on growth rates of economic 
aggregates. Burgess and Stern (1993) elucidate that impediments on taxing personal 
income in developing countries are many, including problems of income 
measurement, administrative capability, low literacy and poor accounting, an 
economic structure dominated by agriculture and small scale often unregistered 
enterprises making difficult to tax incomes directly. 

In between those two extremes, Smith (1996) incorporates uncertainty to 
examine the impact of taxation on economic growth and found that it is ambiguous. 
The purpose of introducing uncertainty in between taxes and growth is to capture the 
effect of tax policies that generally change the riskiness of disposable income. An 
increase in the tax rate will reduce the mean and variance of the rate of return of 
investment and reduce the incentive to save, hence growth will be falling just same as 
the model that without include any uncertainty. However, if the model comes with 
uncertainty, the results generally show the need to depend on the consumers. 
Economic growth will be reduced through saving if consumers do not like to 
substitute consumption over time. On the other hand, if the consumers like to 
substitute consumption over time, then saving will increase as tax increases. Hence, 
the rise in economic growth is certainty. 

The empirical results from Chen (2007) had shown that there is an ambiguous 
relationship between income tax and economic growth. He used AK type growth 
models with factor income taxes, public capital stock and labour-leisure trade-offs to 
do the analysis. On one hand, a higher labour income tax will directly reduce the 
labour supply and lower the marginal productivity of capital, hence the economic 
growth. On the other hand, if the labour income tax is higher it will have an indirect 
effect on the economic growth. A higher labour income tax will increase the labour 
supply through the higher shadow price of capital and thus lower the consumption. 
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Furthermore, it is indirect negative effects on labour demand via the lower private 
capital and also indirect positive effect through the higher public infrastructure. 
Besides, he also shows that there is a negative net direct effect if the inter-temporal 
elasticity of substitution of labour supply is small enough, and thus higher labour 
income tax rates will always reduce the economic growth in the long run. Kneller, 
Bleaney and Gemmell (1999) using panel of 22 OECD countries, declared that 
endogenous growth model is derived by classifying elements of government budget 
into four categories: distortion or non-distortion taxation and productive or non-
productive explanation. 

Aregbeyen and Fasanya (2013) apply dynamic Ordinary Least Square to 
examine the impact of taxation on economic growth. The results show that there is a 
positive relationship between tax revenue and economic growth. Their study also 
reveals that the level of taxation is not the only effect but it also takes into account 
how government designs and combines the tax structures to generate more revenues 
and bring growth in the long run. 

Owolabi and Okwu (2011) empirically evaluated the contribution of VAT to the 
development of Lagos State economy. Development aspects considered included 
infrastructural development, environmental management, education sector 
development, youth and social development, agricultural sector development, health 
sector development and transportation sector development. Results showed that VAT 
revenue contributed positively to the development of the respective sectors. However, 
the positive contribution was statistically significant only in agricultural sector 
development. 

Ogbonna and Ebimobowei (2012) examined the impact of tax reforms and 
economic growth of Nigeria using relevant descriptive statistics and econometric 
analysis and concluded that tax reforms are positively and significantly related to 
economic growth and that tax reforms granger cause economic growth. Okafor (2012) 
adopts the ordinary least square (OLS) regression analysis using the period 1981-
2007 to explore the impact of income tax revenue on the economic growth of Nigeria 
and the regression result indicated a very positive and significant relationship between 
federally collected tax revenue and economic growth in Nigeria. 

Worlu and Emeka (2012) use the three stage least square (3SLS) regression 
framework to examine the impact of tax revenue on Nigeria’s economic growth, 
judging from its impact on infrastructural development from 1980 to 2007. Their 
results show that tax revenue stimulates economic growth through infrastructural 
development. The study also reveals that tax revenue has no independent effect on 
growth through infrastructural development and foreign direct investment, simply 



Известия 
2016  •  том 60  •  №3 

286 

allowing the infrastructural development and foreign direct investment to positively 
respond to increase in output. 

Despite numerous studies on the relationship between tax revenue and 
economic growth and the foregoing discussion, attention failed to be focussed on the 
effect taxation has on social welfare and economic growth in Nigeria. Hence, this 
study examines the tax revenue – social welfare – growth nexus in Nigeria. 

 
3. Methodology and Materials 
 
The empirical model for this study is based on the endogenous growth model. 

Following Tosun and Abizadeh (2005) we specified the model for this paper as thus  
 
GDPt = 0β  + 1β TXRt  + 2β SWt + 3β INVt +ε  (1) 
 
Where GDP = real gross domestic product is expressed in log form in the 

estimated model, TXR = tax revenue, SW = social welfare and measured as 
expenditures on health services, education and other social community services, INV 
= growth rate of investment and ε  = error correction term. The inclusion of 
investment in the above model represents control variable. 

From eq (1), TXR is expressed as thus: 
 
TXR = f (PPT, CIT, CED, VAT) (2)  
 
Where PPT = petroleum profit tax, CIT = corporate income tax, CED = custom 

and excise duties and VAT = value added tax. These components of tax revenue are 
examined in the estimated model separately in order to avoid serial correlation in the 
model. The data for all the variables are sourced from Central Bank of Nigeria 
Statistical Bulletin, 2013.  

In the estimation of the model, the paper adopts Vector Error Correction Model 
(VECM)2 framework. A VECM is a restricted VAR designed for use with non-
stationary series that are known to be co-integrated. Following Barro (1990) and 
Worlu and Emeka (2012), the paper expressed VECM as thus: 

 
 
 
 



Tajudeen Egbetunde. Tax Revenue, Social Welfare And Economic Growth:  
Empirical Evidence From Nigeria 

287 

0 , 1 1 2 3
1 1 1 1

4
1

r n n n

t k k t i t i i t i i t i
k i i i

n

i t i t
i

GDP GDP TXR SW

INV

β α φ α α α

α ε

− − − −
= = = =

−
=

Δ = + + Δ + Δ + Δ +

+ Δ +

∑ ∑ ∑ ∑

∑
 (3) 

 
Where , 1k tφ − represents the cointegrating equation residuals so that kα  term 

representing each of the adjustment coefficients. The optimal lag lengths of the model 
are shown by (r) and (n) and chosen by standard diagnostic tests. The error term is 
assumed to have the normal white noise features.  

In order to determine the role of tax revenue in the effect of social welfare on 
economic growth in Nigeria, the paper interact tax revenue with social welfare3 and 
incorporated this in the Eq (3) as follows: 
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Eq (4) indicates that the impact of social welfare on economic growth depends 

on the level of tax revenue in Nigeria. The responsiveness of steady state level of 
economic growth to social welfare can be determined by differentiating Eq (4) with 
respect to social welfare. This will give marginal effect of social welfare on economic 
growth as thus: 

 

3 4 *t
i i t i

t i

GDP
TXR

SW
α α −

−

∂
= +

∂
 (5) 

 
From Eq (5), we calculate the threshold level of tax revenue i.e. 3 4/i iα α  

(Greene, 2008; and Bailliu, 2000). 
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4. Empirical Results and Discussion 
 
We perform a unit root test on each variable in our model using the Augmented 

Dickey-Fuller (ADF) and Phillips Perron (PP) tests. Table 1 below shows the result of 
the unit root tests for the variables. 

 
Table 1 

 
Unit Root Tests 

 

Series Augmented Dickey-Fuller Phillips-Perron (PP) Order of 
Integration Level First Difference Level First Difference 

RGDP -2.32 -5.82*** -1.43 -5.84*** I[1] 
INV -0.21 -6.14*** -0.20 -6.14*** I[1] 
PPT -2.61 -7.57*** -2.77 -25.71*** I[1] 
CED -1.92 -10.32*** -1.92 -35.11*** I[1] 
CIT -1.84 -10.60*** -1.84 -28.71*** I[1] 
VAT -0.51 -9.97*** -0.54 -18.41*** I[1] 
SW -0.32 -7.64*** 0.60 -19.09*** I[1] 

 
***, **, * indicate significance level at 1%, 5% and 10% respectively. 
 
With evidence of unit roots, the series are said to be integrated of order one – 

I(1), meaning that they must be modelled in first difference (∆yt = yt – yt -1) to make 
them stationary. A time series is stationary if it does not change overtime, which 
implies that its values have constant variability. This enables us to avoid the problems 
of spurious regressions that are associated with non-stationary time series models. 

After testing for unit roots, we proceed to test for co-integration (long run rela-
tionship between variables). This study uses Johansen and Juselius’s (1990) definition 
of co-integration. Johansen’s co-integration procedure was used to test for the possi-
bility of at least one co-integrating vector between variables in the models developed 
for the Nigerian economy in this paper. The results of the co-integration test are re-
ported in table 2 below and this allows the study to examine the long run relationship 
among the variables. 
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Table 2 
 

Cointegration Test 
 

Ho:r λMax-eigen 0.05 Critical 
Value λTrace 

0.05 Critical 
Value 

r = 0  123.3944***  46.23142  234.0621***  125.6154 
r ≤ 1  41.81879**  40.07757  110.6677***  95.75366 
r ≤ 2  34.47492**  33.87687  68.84895*  69.81889 
r ≤ 3  19.62670  27.58434  34.37404  47.85613 
r ≤ 4  8.469532  21.13162  14.74734  29.79707 
r ≤ 5  6.164541  14.26460  6.277810  15.49471 
r ≤ 6  0.113269  3.841466  0.113269  3.841466 
 
***, **, * indicate significance level at 1%, 5% and 10% respectively. 
 
The result shows that there was at least one co-integration relationship among 

the variables in the model. The evidence of multivariate co-integration test results 
suggests that these variables move together in the long run. It is important to note that 
the existence of co-integration vectors among a group of variables might not imply 
that there was causal influence between pairs of variables included in the models of 
the co-integration test. More specifically, with the model incorporating tax revenue 
indicator and economic growth, it did not necessarily mean that changes in the tax 
revenue variable had significant impact on economic growth or that changes in eco-
nomic growth were due to changes in tax revenue. Perhaps other variables included in 
the models account for the possible long-run nexus that might accomplish such co-
integration. In other words, the existence of an equilibrium between a group of varia-
bles should not imply that equilibrium exists between all pairs of variables in the 
model. This could be established by analysing long-run multivariate causal interac-
tions among the variables in a vector error correction model (VECM). 

Following the above testing model, the paper adopts a log-linear equation using 
Vector Error Correction Model (VECM) to know tax revenue – social welfare – 
growth nexus in Nigeria. Table 3 below shows the role that tax revenue plays in the 
social welfare – growth nexus in Nigeria. Table 3 explains long run impact analysis 
among the variables.  
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Table 3 
 

Co-integrating Relationship Equation 
 

Variables 1 2 3 4 
PPTt 0.146*** -------- ------- ------- 

 [7.394]    
CITt ------- ------- 0.665*** ------- 

   [ 4.035]  
CEDt -------- 0.403*** ------- ------- 

  [ 6.881]   
VATt ------- ------- ------- 0.363* 

    [1.801] 
SWt -0.951*** 0.925*** 0.472*** -0.706*** 

 [-6.779] [ 3.244] [ 3.694] [-2.974] 
(PPT*SW)t 2.999*** -------- ------- ------- 

 [5.691]    
(CIT*SW)t -------- ------- -0. 760*** ------- 

   [-3.359]  
(CED*SW)t ------ -3.473*** ------- ------- 

  [-5.987]   
(VAT*SW)t ------- ------- ------- 0.832* 

    [ 1.665] 
INVt 0.080* 0.116 0.513 0.523*** 

 [1.185] [1.142] [0.261] [3.731] 

C 0.913 
[1.418] 

-0.306 
[1.294] 

-0.659 
[-1.094] 

0.671 
[0.982] 

 
***, **, * indicate significance level at 1%, 5% and 10% respectively. 
Figures in parenthesis are t-statistic.  
 
From table 3 above, the results show that petroleum profit tax has a positive and 

significant impact on economic growth in Nigeria. This implies that petroleum profit 
tax enhances economic growth in Nigeria. The results also reveal that corporate 
income tax has a positive and significant impact on economic growth in Nigeria. This 
result indicates that corporate income tax improves economic activities which in turn 
accelerate economic development. The above results also provide evidence that a 
custom and excise duty has a positive and significant impact on economic growth in 
Nigeria. This suggests that custom and excise duty is a very important factor that 
improves economic growth in Nigeria. Value added tax has a positive and significant 
impact on economic growth in Nigeria. This implies that value added tax is also one 
of the fiscal policy instruments that helps promote economic activities. 
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The results show that social welfare has a negative and significant impact on 
economic growth in the models of petroleum profit tax and value added tax in the 
economy. This suggests that health services, education and other social services did 
not receive adequate funds that could help enhance economic activities of the country. 
Whilst social welfare has a positive and significant impact on economic growth in the 
models of custom and excise duty and corporate income tax in the economy. This 
implies that social services received significant funds through corporate income tax 
and custom and excise duty which in turn accelerated economic growth in the 
country. The results further show that (in the long run) investment has a positive and 
significant impact on economic growth in the country. This suggests that investment 
accelerates economic growth in the economy if and only if the country is operating at 
the full employment of resources.  

The results further revealed that social welfare impacted negatively and 
significantly on economic growth while petroleum profit tax and value added tax 
mitigate the negative impact on economic growth in the country. The coefficients of 
the relationship between social welfare and economic growth were -0.951 at p < 0.01 
and -0.706 at p < 0.01 and the coefficients of interactive term were 2.999 and 0.832 in 
petroleum profit tax and value added tax models respectively. Based on the estimated 
coefficients for the social welfare variable and the interaction term, it is found that 
0.32 and 0.85 (in the models of petroleum profit tax and value added tax respectively) 
were the threshold values that social welfare would attain before it could mitigate the 
negative impact of social welfare on economic growth in Nigeria. This implies that 
tax revenue lessens the negative effect of social welfare on economic activities in 
Nigeria. Moreover, social welfare has a positive and significant impact on economic 
growth while corporate income tax and custom and excise duty adversely affect the 
positive impact of social welfare on economic growth in Nigeria. The coefficients of 
the relationship between social welfare and economic growth were 0.472 at p < 0.01 
(corporate income tax model) and 0.925 at p < 0.01 (custom and excise duty model) 
and the coefficients of interactive term were -0.761 and -3.473 in corporate income 
tax and custom and excise duty models respectively. Based on the estimated 
coefficients for the social welfare variable and the interaction term, it is found that 
0.27 and 0.62 (in the models of corporate income tax and custom and excise duty 
respectively) were the threshold values that social welfare would attain before it could 
adversely affect the positive impact of social welfare – economic growth nexus in 
Nigeria. This suggests that tax revenue unfavourably affect the positive effect of 
social welfare on economic growth in Nigeria.   
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Aside, table 4 below reports the short run relationship between the variables and 
ECM coefficients corroborate the co-integrating relationship.   
 

Table 4 
 

Vector Error Correction Model Estimates 
 

Variables 1 2 3 4 
C 0.295 0.186 0.145 0.134 

ΔPPTt-1 -2.434* ------- ------- ------- 
 [-1.663]    

ΔCITt-1 ------- ------- 0.517*** ------- 
   [3.466]  

ΔINVt-2 -0.148**    
 [-2.004]    

ECMt-1 0.145*** -0.111** -0.269** -0.241** 
 [-2.637] [-1.998] [-2.510] [ -1.998] 

R-squared 0.306 0.352 0.259 0.451 
Adj. R-squared 0.261 0.276 -0.065 0.366 

F-statistic 11.66 14.76 15.79 17.12 
 
***, **, * indicate significance level at 1%, 5% and 10% respectively. 
Figures in parenthesis are t-statistic.  
 
From table 4 above, the results show that petroleum profit tax lagged by 1 has a 

negative and significant impact on the country’s economic growth. This suggests that 
petroleum profit tax impedes economic growth in the short run. Also, corporate income 
tax lagged by 1 has a positive and significant impact on the economic growth in Nigeria. 
This implies that the corporate income tax actually enhances the economic growth. The 
results further report that (in the short run) investment lagged by 2 has a negative and 
significant on Nigeria’s economic growth. This indicates that investment needs adequate 
attention in the economy in order to enhance the economic growth of Nigeria. 

Apart from the short run analysis, the coefficients of error correction model 
(ECM) were used to explain the tendencies for the variable to return to an 
equilibrium. Theoretically, the coefficients of ECM are expected to be negative and 
significant. The ECM in table 4 indicates that there exists a mechanism in correcting 
the disequilibrium on tax revenue – social welfare – growth nexus in Nigeria. They 
have the right sign (i.e. negative) and are significant. The significant negative sign of 
the coefficients on ECM indeed supports co-integration among tax revenue, social 
welfare and economic growth in the country.  
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5. Concluding Remarks 
 
The tax revenue – social welfare – economic growth nexus has been examined 

in this paper using VECM. The paper concludes that the tax revenue (measured by 
petroleum profit tax and value added tax) plays a pivotal role in ensuring that the 
negative effect of social welfare on economic growth is mitigated in Nigeria. On the 
other hand, tax revenue (measured by corporate income tax and custom and excise 
duty) plays a weak role in the positive effect of social welfare on economic growth in 
Nigerian economy.  

However, tax revenue should be further enhanced in order to apportion 
significant resources that will help improve the well-being of people living in the 
country. This will further encourage economic activities in Nigeria. Government 
should also provide incentives for tax payers to generate more resources from tax 
which in turn will assist the economy to diversify the revenue-base of the country. 

 
End Notes 
 

1 On one side of these empirical studies are those who suggest that the relation is 
positive. Uhligha and Yanagawa (1999), Gober and Burns (1997), Gilbert (1942), 
Shimizutani (2006), Song (2002), Tosun and Abizadeh (2005), found a positive 
relation between tax and growth.  At the other extreme, Padovano and Galli 
(2002), Engen and Skinner (1996), Folstar and Henneksan (2001), Poulson and 
Kaplan (2008), Avila and Strauch (2008) concluded that the association between 
tax and growth is negative. Kneller, Bleaney and Gemmell (1999), Smith (1996) 
show inconclusive results. 

2 The VECM has co-integration relations built into the specification so that it 
restricts the long-run behaviour of the endogenous variables to converge to their 
co-integrating relationships while allowing for short-run adjustment dynamics. 
The co-integration term is known as the error correction term since the deviation 
from a long-run equilibrium is corrected gradually through a series of partial short-
run adjustments. 

3 The rationale behind the interaction term is that tax revenue affects the efficiency 
of social welfare and hence economic growth (Nili and Rastad, 2007). 
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АНАЛИЗ НА РИСКА В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В БЪЛГАРИЯ 

 

Милчо БЛИЗНАКОВ
1
 

 

JEL G32  Резюме 

Ключови думи: 

икономически 
риск, измерване на 
риска, анализ на 
риска. 

 Целта на статията е да се анализират пазарните, оперативните и 
финансови рискове в индустриалните предприятия от секторите 
B, C и D, регистрирани за търговия на пазара на БФБ-София. 
Изследването обхваща периода от 2003до 2014 и се базира на 
данни от одитираните годишни финансови отчети. Използвани са 
статистически измерители на риска – стандартно отклонение, 
коефициент на вариация и вероятност за отрицателни стойности 
като са приложени към приходите на 1 лв. активи (обращаемост 
на активите), възвръщаемост на база EBITDA, EBIT, EBT и нетна 
печалба. В резултат от направения анализ отраслите са групирани 
по степен на риск. 

 

 

Въведение 

 

Анализът на риска в предприятията е предмет на изследване на голям брой 

български и чужди икономисти. Изследванията, през последните години, са 

насочени към усъвършенстване и прилагане на методите и показателите за 

анализ и оценка на риска в предприятията. Публикациите са базирани на исто-

рически данни от борсови пазари или финансовите отчети или прогнозни сце-

нарии. Целта на тази статия е да предложи методика за анализ на риска и да 

оцени степента на риск в индустриалните предприятия в България. 

Изследванията на риска чрез методите, свързани с модела за оценка на ка-

питаловите активи са сравнително нови (Sharpe, 1964), приложени върху борсо-

ви данни за различни периоди от време. Анализирани са, както отделни предп-

риятия (Цончев и Костенаров, 2010) и портфейли от предприятия, съставящи 

различни борсови индекси. Резултатите от тези изследвания, при наличие на 

ефективни капиталови пазари, успешно определят системния риск, стойностите 

на коефициентите бета и очакваната възвръщаемост на активите и капитала, но 

не дават информация по отношение на източниците на риск и неговото управ-

                                         
1  Катедра Индустриален бизнес, Икономически университет – Варна, България. e-mail: mblizna-

kov@ue-varna.bg 
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ление. Подходът стойност под риск (VaR) на J. P. Morgan е използван и при 

анализа на риска на българския капиталов пазар (Костенаров, 2015) (Ширлетов, 

2007). 

Традиционният анализ използва оперативния, финансовия и общия ливъ-

ридж за определяне на съответните рискове в предприятието (Вачков, Спасова, 

Йорданов, Рафаилов, 2011). Разграничени са оперативният и финансовите рис-

кове като чувствителност към изменението на приходите и дохода преди лихви 

и данъци. Така измерени, тези рискове са по-скоро потенциални, краткосрочни 

и може би случайни поради това, че не отчитат волатилността на външната 

среда за продължителен период, а обхващат информация за един или два фи-

нансови периода. Широко използвани у нас (Делев, 2015), (Касърова, Йорданов, 

2013) и в други страни (Зайченко, Рогоза, 2009)(Ковалевская, Афанасьев, 2008) 

са и методите за прогнозиране на вероятността за фалит, въз основа на подхода 

на Алтман (Altman, 1968) и негови модификации. 

Прогнозните данни са основа за анализа на риска чрез сценариите (Нен-

ков, 2005) и метода на симулирането (Рафаилов, 2009), при които се предполага 

наличие на информация за вида на разпределението на рисковите фактори.  

 

1. Методика на изследването 

 

В тази статия предлагаме методика и анализ на риска на основата на ста-

тистически показатели като стандартно отклонение, коефициент на вариация 

(Дочев, 2001) и вероятност за отрицателна възвръщаемост (Ambrosio, 2007), 

(Тихомиров, Тихомирова, 2010) и (Калинов, 2010), приложени към възприети в 

литературата финансовите показатели (Вачков et al., 2006) за обръщаемост на 

активите и възвръщаемост на база EBITDA, EBIT, EBT и нетна печалба 

(Damodaran, 2007). Предимството на този подход е, че позволява да се опреде-

лят различните рискове (пазарен, оперативен и финансов) като се използва 

информация от одитираните годишни финансови отчети на 93 предприятия от 

секторите B, C и D за периода 2003 - 2014 г.  

При анализа на риска са използвани показателите (Таблица 1) за стандарт-

но отклонение на коефициент на вариация и вероятност за отрицателна възвръ-

щаемост на приходите на 1 лев активи (SAO) и възвръщаемост на активите на 

база доходи преди лихви, данъци и амортизация (ROAEBITDA), доходи преди 

лихви и данъци (ROAEBIT), доходи преди данъци (ROAEBT) и възвръщаемост на 

нетната печалба (ROANP). 
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Таблица 1 
 

Използвани показатели за анализ на риска 
 

Показа-
тели Стандартно отклонение 

Коефи-
циент на 
вариация

Вероятност за отрицателна възв-
ръщаемост 

Приходи на 
1 лв. акти-

ви 
∑

 . 
 

EBITDA ∑ 1 √2
EBIT ∑ 1 √2  

EBT ∑
 

1 √2  

Нетна 
печалба 

∑
 

 1 √2  

 
Стандартното отклонение на възвръщаемостта е сред широко приетите 

показатели за риск (Дочев, Д., Славов, 2009). Приложен към различните показа-
тели за възвръщаемост, стандартното отклонение показва равнището на риска 
на пазарите на продукта, в процеса на формирането на неговата стойност, фи-
нансирането на дейността и фискалните ефекти.  

Стандартното отклонение на възвръщаемостта на база приходи на 1 лв. 
активи отразява рисковете на продуктовите пазари (Miller & Bromiley, 1990). 
Този риск е под влиянието на количествата на продадените продукти и пазарни-
те цени, формирани от комбинацията между пазарното търсене и пазарното 
предлагане. Пазарното предлагане, от своя страна, се детерминира от изменени-
ето на производствените разходи, предлагането на отделните фирми и броя на 
фирмите, а пазарното търсене – от броя на потребителите, предпочитанията, 
доходите и наличието на близки заместители. 

Коефициентът на вариация на възвръщаемостта се определя като стандар-
тното отклонение на възвръщаемостта се раздели на средната стойност на възв-
ръщаемостта (Mun, 2006). По-високата стойност на коефициента на вариация 
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означава по-висок риск. Стойността на стандартното отклонение е винаги по-

ложителна, докато средната стойност на възвръщаемостта може да има както 

положителни, така и отрицателни стойности, които определят и съответната 

стойност на коефициента на вариация. 

Анализът на вероятността за отрицателна оперативна и нетна възвръщае-

мост позволява да се направят изводи за степента на риск на отделните отрасли. 

Вероятността за отрицателна оперативна възвръщаемост (P(ROAEBITDA<0)) оп-

ределя равнището на оперативния риск, без да се отчита въздействието на амор-

тизациите, финансовите приходи и разходи и разходите за данъци. При опреде-

ляне на вероятността за отрицателна възвръщаемост е използвана вградената 

статистическа функция на MS Excel: NORM.DIST(x, средно, стандартно_откл, 

кумулативна), където „х“ е стойността, за която се търси вероятността на разп-

ределението. При изчисляването на вероятностите е използвана стойност 0, като 

критична стойност на възвръщаемостта.  

 

2. Стандартно отклонение  

 

Средната стойност на стандартното отклонение на приходите на 1 лв. ак-

тиви (σ(ROS)) за отраслите на индустрията е 0,42 с максимална стойност от 0,92 

за раздел „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ и минимална стой-

ност 0,09 за „Добивна промишленост“. Над средните стойности имат отраслите 

„Производство на дървен материал“, „Производство на компютърни и комуни-

кационни системи“ и „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“. Значи-

телно под средните стойности имат отраслите „Добивна промишленост“ и 

„Производство на лекарствени продукти“.  

Таблица 2  

 

Средна стойност на стандартното отклонение на приходите на 1 лв. активи, 

оперативна, брутна и нетна възвръщаемост на активите 

за периода 2003 - 2014 г. 

 

Сектори и раздели σ (ROS) σ (ROAEBITDA) σ (ROAEBIT) σ (ROAEBT σ (ROANP)а 

Добивна промишленост 0,091 0,032 0,033 0,039 0,037 

Производство на хра-

нителни продукти 
0,422 0,697 0,706 0,802 0,800 

Производство на на-

питки 
0,246 0,063 0,057 0,057 0,054 
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Производство на тю-

тюневи изделия 
0,686 0,310 0,320 0,372 0,347 

Обработка на кожи; 

производство на обувки 

и други изделия от 

обработени кожи без 

косъм 

0,102 0,072 0,063 0,057 0,057 

Производство на дър-
вен материал и изделия 

от него, без мебели 

0,754 0,151 0,146 0,148 0,140 

Производство на хар-

тия, картон и изделия 

от хартия и картон 

0,448 0,069 0,060 0,060 0,056 

Производство на текс-

тил 
0,518 0,127 0,122 0,124 0,118 

Производство на хи-

мични продукти 
0,448 0,069 0,060 0,060 0,056 

Производство на лекар-

ствени вещества и 

продукти 

0,169 0,034 0,035 0,032 0,028 

Производство на изде-

лия от каучук и пласт-

маси 

0,550 0,096 0,068 0,078 0,075 

Производство на ос-

новни метали 
0,258 0,018 0,016 0,022 0,022 

Производство на ме-
тални изделия, без 

машини и оборудване 

0,231 0,097 0,095 0,103 0,096 

Производство на ком-

пютърна и комуника-

ционна техника, елект-

ронни и оптични про-

дукти 

0,710 0,141 0,141 0,139 0,139 

Производство на елект-

рически съоръжения 
0,548 0,078 0,074 0,075 0,070 

Производство на ма-

шини и оборудване с 

общо и специално 

предназначение 

0,590 0,145 0,143 0,146 0,143 

Производство на мебе-

ли 
0,255 0,167 0,176 0,200 0,198 

Производство, некла-
сифицирано другаде 

0,385 0,738 0,725 0,734 0,734 
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Ремонт и инсталиране на 

машини и оборудване 
0,921 0,112 0,120 0,109 0,099 

Производство и разпре-

деление на топлинна и 

електрическа енергия 

0,145 0,119 0,122 0,139 0,123 

Общо 0,423 0,166 0,164 0,174 0,169 

Източник: Собствени изчисления по данни от www.x3analyses.com/  

 

Оперативният риск (σ (ROAEBITDA)) е с по-ниска стойност от пазарния поради 

по-ниската абсолютна стойност на оперативния доход, в сравнение с приходите, 

от една страна, и поради наличието на корелация между приходите и оперативни-

те разходи. Така например, равнището на оперативния риск е с около 2,5 пъти по-

ниски стойности от пазарния. Средната стойност на стандартното отклонение на 

оперативната възвръщаемост на активите е 0,166, с максимална стойност от 0,73 

за раздел „Производство, некласифицирано другаде“ и минимална 0,018 за раздел 

„Производство на метали“. И тук стойностите за отраслите „Добивна промишле-

ност“ и „Производство на лекарствени вещества“ са сред най-ниските. 

Стойността на стандартното отклонение на оперативната, брутната и нетна-

та възвръщаемост на база активи е няколко пъти по-ниска в сравнение със стан-

дартното отклонение на база приходи на 1 лв. активи. Размерът на тази разлика се 

определя от възможността фирмите да контролират разходите при изменение на 

обема на производството, продажбите и приходите. Средната стойност на стан-

дартното отклонение на оперативната възвръщаемост е 46% от стандартното 

отклонение на приходите на 1 лв. активи, докато при стандартното отклонение на 

нетната рентабилност е 40%. Това показва, че равнището на риска се формира в 

най-голяма степен като комбинация от пазарния и оперативните рискове, а разхо-

дите за амортизации, лихви и данъци имат относително слабо влияние. 

Средната стойност на стандартното отклонение на приходите на 1 лв. ак-

тиви (σ(ROS)) за отраслите на индустрията е 0,42 с максимална стойност от 0,92 

за раздел „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ и минимална стой-

ност 0,09 за „Добивна промишленост“. Над средните стойности имат отраслите 

„Производство на дървен материал“, „Производство на компютърни и комуни-

кационни системи“ и „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“. Значи-

телно под средните стойности имат отраслите „Добивна промишленост“ и 

„Производство на лекарствени продукти“.  

Средната стойност на стандартното отклонение на приходите на 1 лв. ак-

тиви (у(ROS)) за отраслите на индустрията е 0,42 с максимална стойност от 0,92 
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за раздел „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ и минимална стой-

ност 0,09 за „Добивна промишленост“. Над средните стойности имат отраслите 

„Производство на дървен материал“, „Производство на компютърни и комуни-

кационни системи“ и „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“. Значи-

телно под средните стойности имат отраслите „Добивна промишленост“ и 

„Производство на лекарствени продукти“.  

Таблица 2 се вижда, че стандартното отклонение на оперативната, 

брутната и нетната възвръщаемост са приблизително на едно и също ниво за 

повечето отрасли. Могат да се забележат три раздела с относително високо ниво 

на риск (над 0,3): „Производство на хранителни продукти“, „Производство на 

машини и оборудване“ и „Производство, некласифицирано другаде“. Шест 

раздела са с ниско ниво на риск (около и под 0,05): „Производство на мебели“, 

„Производство на лекарствени вещества“, „Добивна промишленост“, „Произ-

водство и разпределение на топлинна и ел. енергия“, „Производство на хартия, 

картон и изделия от тях“ и „Производство на изделия от каучук“). Пет раздела 

са със средно ниво на риск (около и под 0,10). 

На фиг. 1 е показана зависимостта между рисковете на база стандартно 

отклонение на приходите на 1 лв. активи и нетната възвръщаемост. Трендовата 

линия и изчисленият регресионен коефициент показват слаба положителна 

зависимост със слаба статистическа значимост 

 

 
 

Фиг. 1. Стандартно отклонение на приходите на 1 лв. активи 

и нетна възвръщаемост 
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Връзката между двата вида риск се опосредства от размера и изменението 

на оперативните разходи, амортизациите, финансовите приходи и разходи и 

разходите за данъци. В индустриалните предприятия оперативните разходи в 

голяма степен са променливи, защото включват разходите за производството на 

продукта като материали, труд и външни услуги, които са пропорционални на 

количеството на продуктите и продажбите. Те са детерминирани, както от 

количеството на производството и разходи, така и от цените на използваните 

ресурси. Последните, от своя страна, оказват значително влияние и върху 

пазарните цени на продукцията. Тази двустранна зависимост се обяснява и 

характеризира от високия корелационен коефициент (0,91) между приходите и 

операционните разходи.  

Връзката между оперативния и нетния риск (фиг. 2) е значително по-

близка до линейната и с по-висок коефициент на детерминация. Регресионният 

коефициент от 1,09 показва положителна регресионна зависимост. Коефи-

циентът на детерминация показва, че над 99% от изменението на нетната 

възвръщаемост може да се обясни с изменението на оперативната възвръ-

щаемост. Това обстоятелство може да се обесни със слабото влияние на 

разходите за амортизации, финансови разходи и данъци, които имат характер на 

постоянни разходи и са в слаба корелационна зависимост с оперативната 

възвръщаемост. 

 

 
 

Фиг. 2. Стандартно отклонение на оперативната 

и нетната възвръщаемост 
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3. Коефициент на вариация  

 

Средната стойност на коефициента на вариация на възвръщаемостта на 

активите на база приходи (CVROS) за индустрията е 0,677 с максимална стойност 

от 2,04 за „Производство на компютърна и комуникационна техника“, „Произ-

водство на хранителни продукти“ 0,96, „Производство на тютюнев изделия“ 

1,49. Най-нисък е рискът при Производство на основни метали“ 0,23, „Произ-

водство ни разпределение на топлина енергия“ 0,25, „Добивна промишленост“ 

0,26, „Производство на лекарствени вещества“ 0,27.  

 

Таблица 3 

 

Средна стойност на коефициента на вариация на приходите на 1 лв. 

активи, брутната и нетна възвръщаемост на активите 

за периода 2003 - 2014 г. 

 

Сектори и раздели CVROS 
CV 

(ROAEBITDA) 

CV 

(ROAEBIT) 

CV 

(ROAEBT) 
CVNP 

Добивна промишленост 0,259 0,290 0,422 0,495 0,522 

Производство на хранителни 

продукти 
0,964 -12,449 -7,984 -4,980 -4,824 

Производство на напитки 0,723 2,232 -15,400 -4,070 -3,796 

Производство на тютюневи 
изделия 

1,494 -14,880 -6,534 -8,814 -9,069 

Обработка на кожи; произ-

водство на обувки и други 

изделия  

0,718 -314,578 -3,233 -6,647 -6,014 

Производство на дървен 

материал и изделия от него, 

без мебели 

0,958 1,873 4,032 4,994 5,712 

Производство на хартия, 

картон и изделия от хартия и 

картон 

0,612 1,070 1,969 3,967 4,579 

Производство на текстил 0,958 9,372 -6,348 -4,224 -4,023 

Производство на химични 
продукти 

0,612 1,070 1,969 3,967 4,579 

Производство на лекарстве-

ни вещества и продукти 
0,271 0,278 0,455 0,461 0,457 

Производство на изделия от 

каучук и пластмаси 
0,664 1,347 6,778 -6,497 -5,205 
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Производство на основни 

метали 
0,234 0,227 0,491 1,222 1,280 

Производство на метални 

изделия, без машини и обо-

рудване 

0,943 13,877 -17,191 -19,862 -11,544 

Производство на компютър-

на и комуникационна техни-

ка, електронни и оптични 
продукти 

2,045 4,398 7,844 6,972 6,495 

Производство на електри-

чески съоръжения 
0,647 1,181 2,300 3,100 3,538 

Производство на машини и 

оборудване, с общо и специ-

ално предназначение 

0,743 3,300 -34,866 -10,619 -8,435 

Производство на мебели 0,730 12,179 -6,130 -5,660 -5,207 

Производство, некласифици-

рано другаде 
0,469 -17,702 -7,511 -7,259 -7,084 

Ремонт и инсталиране на 

машини и оборудване 
0,628 1,403 1,734 1,836 1,999 

Производство и разпределе-

ние на топлинна и електри-
ческа енергия 

0,251 -7,478 -2,655 -2,001 -1,845 

Индустрия 0,677 4,496 60,153 -21,587 -15,642 

Източник: Собствени изчисления по данни от www.x3analyses.com/ 

 
Коефициентът на вариация на оперативната възвръщаемост (CV 

(ROA
EBITDA

))
 
за индустрията е 4,5 с максимална стойност от 13,88 за „Произ-

водство на метални изделия“ и минимална стойност от -314,6 за „Производство 

на кожи, обувки и др.“. Отраслите с най-нисък риск са „Производство на 

основни метали“ 0.,22, „Производство на лекарствени вещества“ 0,28 и 

„Добивна промишленост“ 0,29. Под средния риск показват „Производство на 

изделия от каучук“, „Производство на дървен материал“ и „Производство на 

хартия“. 

Коефициентът на вариация на възвръщаемостта на активите преди лихви и 

данъци (CV(ROA
EBIT

)) е с максимална стойност от 6,78 при предприятията от 

„Производство на изделия от каучук и пластмаси“ и минимална –17,19 за 

„Производство на метални изделия“. Най-нисък е рискът в сектор „Добивна 

промишленост“ 0,42 и „Производство на лекарствени вещества“ 0,45, следвани 

от „Производство на основни метали“ 0,49, „Производство на хартия“ 1,96. 

http://www.x3analyses.com/
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Като сектори (раздели) с най-висок риск могат да се характеризират тези с най-

малки по абсолютна стойност отрицателни стойности на коефициента на 

вариация. Това са предприятията от сектор D и раздел „Производство на 

кожи…“.  

Средната стойност на коефициента на вариация на възвръщаемостта преди 

данъци (CV(ROA
EBT

))-21,58 е с максимална стойност от 4,99 и минимална -19,62. 

Отрицателната средна стойност се дължи на големия брой сектори и раздели с 

отрицателна възвръщаемост (10). С най-нисък риск са отново предприятията от 

разделите „Производство на лекарствени вещества“ и Добивна промишленост“, 

но този път с разменени позиции и стойности от 0,46 и 0,50. След тях се 

нареждат „Производство на основни метали“ 1,22, „Ремонт и инсталиране на 

машини и оборудване“ 1,83, „Производство на хартия“ 3,97. Най-голям риск 

показва раздел „Производство на напитки“ -4,07, „Производство на текстил“ -4,22 

и останалите отрасли с отрицателен коефициент на вариация. 

Най-нисък е рискът при отраслите „Производство на лекарствени 

вещества“ и Добивна промишленост“, следвани от „Производство на основни 

метали“ и „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“, С най-висок риск 

се характеризират отново производството на напитки, хранителни стоки и 

текстил.  

Фиг. 3 е показана зависимостта между нетната възвръщаемост (хори-
зонтална ос) и коефициента на вариация на нетната възвръщаемост (вертикална 

ос). Рискът расте отдясно наляво, което означава, че с увеличаването на 

възвръщаемостта рискът намалява и обратно. Стойностите са разположени в 
първи и трети квадрант в зависимост от стойностите на възвръщаемостта и 

коефициента на вариация. Отраслите с нисък риск са разположени най-вдясно, 

близо до хоризонталната ос. Те се характеризират с нисък коефициент на 
вариация и сравнително висока възвръщаемост на активите. В следващата група 

(среден риск) са отраслите с високи положителни стойности на коефициента на 

вариация и ниски положителни стойности на възвръщаемостта. Към групата със 

значителен риск могат да се причислят отраслите с високи отрицателни 
стойности на коефициента на вариация и малки отрицателни стойности на 

възвръщаемостта. В групата с висок риск са отраслите със сравнително висока 

отрицателна възвръщаемост на активите, които са разположени близо до 
хоризонталната ос, но от долна й страна. 
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Фиг. 3. Нетна възвръщаемост и коефициент на вариация 

на нетната възвръщаемост 

 

4. Вероятност за отрицателна оперативна и нетна възвръщаемост 

 

На фиг. 4 са представени графиките на вероятностите за определено 

равнище на нетна възвръщаемост на изследваните отрасли. Стойностите са 

изчислени чрез функцията за нормално разпределение за съответната стойност 

на възвръщаемостта при дадени средна възвръщаемост и стандартно 

отклонение. Получените резултати дават възможност за групиране на изслед-

ваните сектори и раздели според равнището на риск. Отраслите с нисък риск 

имат положителна средна възвръщаемост на база EBITDA със стойности над 

10%, разпределението на възвръщаемостта е концентрирано около средната 

стойност, а вероятността за отрицателна възвръщаемост е незначителна (до 5%). 

Това са раздел „Производство на лекарствени вещества“ (12,1%) и сектор 

„Добивна промишленост“ (11,2%), които имат почти идентични графики. 
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Фиг. 4. Разпределение на нетната възвръщаемост 

 

Следващата група от пет раздела има почти еднакви графики на 

разпределение със средна стойност на възвръщаемостта около 7%. Това са 

разделите „Производство на изделия от каучук“, „Производство на кожи, 

хартия и напитки” и сектор „Производство на електрическа и топлинна 

енергия“. 

Три отрасъла (производство на електрически съоръжения, метални 

изделия и основни метали) са със средни стойности между 4 и 5%. Те имат 

почти същите средни стойности на възвръщаемостта като предната група, но 

вероятностите са разпределени в сравнително по-широк диапазон, поради което 

са и по-рискови. 

Други пет раздела са със средната възвръщаемост в рамките на 3% и още 

три раздела (хранителни продукти други производства и машини и оборудване) 

формират най-рисковата група със средната възвръщаемост под 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,01

0,01

0,03

0,05

0,07

0,09

0,11

0,13

0,15

-0
,1

9

-0
,1

7

-0
,1

5

-0
,1

3

-0
,1

1

-0
,0

9

-0
,0

7

-0
,0

5

-0
,0

3

-0
,0

1

0
,0

1

0,
03

0
,0

5

0,
07

0
,0

9

0
,1

1

0
,1

3

0
,1

5

0,
17

0
,1

9



Известия 

2016  •  том 60  •  №3 

310 

Таблица 4  

 

Средна нетна възвръщаемост и вероятност за отрицателна 

оперативна и нетна възвръщаемост 

 

Сектори и производства 
Нетна 

възвръщаемост 

Вероятност 

за отрицателна 

възвръщаемост 

оперативна нетна 

Добивна промишленост 0,070 0,0% 2,8% 

Производство на хранителни продукти -0,166 53,2% 58,2% 

Производство на напитки -0,014 32,7% 60,4% 

Производство на тютюневи изделия -0,038 52,7% 54,4% 

Обработка на кожи; производство на обувки и 

други изделия от обработени кожи без косъм 
-0,010 50,1% 56,6% 

Производство на дървен материал и изделия 
от него, без мебели 

0,024 29,7% 43,1% 

Производство на хартия, картон и изделия от 

хартия и картон 
0,012 17,5% 41,4% 

Производство на текстил -0,029 45,8% 59,8% 

Производство на химични продукти 0,012 17,5% 41,4% 

Производство на лекарствени вещества и 
продукти 

0,062 0,0% 1,4% 

Производство на изделия от каучук и пластмаси -0,014 22,9% 57,6% 

Производство на основни метали 0,017 0,0% 21,7% 

Производство на метални изделия, без маши-
ни и оборудване 

-0,008 47,1% 53,5% 

Производство на компютърна и комуникаци-

онна техника, електронни и оптични продукти 
0,021 41,0% 43,9% 

Производство на електрически съоръжения 0,020 19,9% 38,9% 

Производство на машини и оборудване, с 

общо и специално предназначение 
-0,017 38,1% 54,7% 

Производство на мебели -0,038 46,7% 57,6% 

Производство, некласифицирано другаде -0,104 52,3% 55,6% 

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 0,049 23,8% 30,8% 

Производство и разпределение на топлинна и 

електрическа енергия 
-0,067 55,3% 70,6% 

Източник: Собствени изчисления по данни от www.x3analyses.com/  
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В таблица 4 и фиг. 8 са представени изчислените данни за средната 

възвръщаемост и вероятността за отрицателна възвръщаемост на изследваните 

сектори и раздели. Въз основа на данните за възвръщаемост и вероятностите 

могат да се обособят следните групи отрасли в зависимост от степента на риск.  

Най-ниска вероятност за отрицателна възвръщаемост и съответно нисък 

риск показват сектор „Добивна промишленост“ (2,8%) и раздел „Произ-

водството на лекарствени вещества“ (1,4%) при средна възвръщаемост на 

активите в рамките на 6,2 - 7,0%. Графиките на разпределението на 

възвръщаемостта на база EBITDA, EBIT и нетна възвръщаемост са представени 

на фиг. 5. 

 

 
 

Фиг. 5. Разпределение на оперативната и нетната възвръщаемост 

за сектор „Добивна промишленост” (нисък риск) 

 

Седем раздела („Производство на основни метали“, „Ремонт и 

инсталиране на машини и оборудване“, „Производство на електрически 

съоръжения“, „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“, 

„Производство на химични продукти“, „Производство на дървен материал и 

изделия от него, без мебели“, „Производство на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти“) формират групата на отраслите със 

среден риск и имат положителна възвръщаемост (от 0% до 5%) и вероятност за 

отрицателна нетна възвръщаемост между 21,7% и 43,9%. Три от производствата 

са нискотехнологични, а останалите са средно или високотехнологични. 

Характерното за тази група отрасли е, че имат малка положителна 
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възвръщаемост на активите и съответно вероятност за отрицателна 

възвръщаемост под 50%. 

Към следващата група (значителен риск) могат да се включат осем раздела 

като всичките са с отрицателна средна възвръщаемост от 0% до -4,00% и 

вероятност за отрицателна възвръщаемост между 54% и 60%. Това са разделите 

„Производство на метални изделия, без машини и оборудване“, „Обработка на 

кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“, 

„Производство на напитки“, „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, 

„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, 

„Производство на текстил“, „Производство на мебели“ и „Производство на 

тютюневи изделия“. 

 

 
 

Фиг. 6. Разпределение на оперативната и нетната възвръщаемост 

за „Производство на машини и оборудване” (значителен риск >50%) 
 

Графиките на разпределението на възвръщаемостта на база EBITDA, EBIT 

и нетна възвръщаемост на типичен представител за групата (раздел 

„Производство на машини и оборудване“) са представени на (фиг. 6). Три 

отрасъла (раздели „Производство хранителни продукти“, „Производство, 

некласифицирано другаде“ и сектор „Производство и разпределение на 

топлинна и електрическа енергия“) формират група с висок риск, но попадат в 

тази група или поради ниска средна възвръщаемост или поради високи 

стойности на стандартното отклонение. Възвръщаемостта на активите при тази 

група е между -6,65% и -16,58%, а вероятността за отрицателна нетна 

възвръщаемост – между 55,6% и 70,6%. 
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Графиките на разпределението на възвръщаемостта на база EBITDA, EBIT 

и нетна възвръщаемост на типични представители за групата (сектор 

„Производство на и разпределение на топлинна и електрическа енергия“) са 

представени на (фиг. 7). Построената трендова линия (фиг. 8) и коефициентът 

на регресия показват, че с увеличаването на средната възвръщаемост 

вероятността за отрицателна рентабилност намалява, като коефициентът на 

детерминация (0,50) показва умерена зависимост. Десет раздела са с вероятност 

за отрицателна възвръщаемост от 53% до 60%, като те се характеризират със 

сравнително ниска отрицателна средна възвръщаемост. 
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Фиг. 8. Нетна възвръщаемост на активите и вероятност 

за отрицателна възвръщаемост 

 
Чрез показателите вероятност за отрицателна възвръщаемост на EBITDA и 

нетна възвръщаемост на база активи може да се направи следното групиране на 

отраслите по степен на риск: 

 

Степен 

на риск 
Раздели и сектори 

Вероятност 

за отрицателна 

възвръщаемост в % 

Възвръщаемост 

на активите 

ROAEBITDA ROANP 

Нисък Производство на основни ме-

тали, Производство на лекар-

ствени вещества и продукти, 

Добивна промишленост 

0 1,4% 

до 21.7% 

1,69 до 7% 

Среден Производство на хартия, кар-

тон и изделия от хартия и 

картон, Производство на хи-
мични продукти, Производст-

во на електрически съоръже-

ния, Производство на изделия 

от каучук и пластмаси, Ре-

монт и инсталиране на маши-

ни и оборудване, Производст-

во на дървен материал и 

изделия от него, без мебели 

до 30% 30,8% до 

57,6% 

-1,44% 

до 

4,95% 
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Значителен Производство на напитки, 

Производство на машини и 

оборудване, с общо и специ-

ално предназначение, Произ-

водство на компютърна и ко-

муникационна техника, елек-
тронни и оптични продукти, 

Производство на текстил, 

Производство на мебели, 

Производство на метални из-

делия, Обработка на кожи, 

обувки и други изделия от 

обработени кожи без косъм 

до 50% 43,9% до 

60,4% 

2,13% 

до 

-3,80% 

Висок Производство, некласифици-

рано другаде, Производство 

на тютюневи изделия, Про-

изводство на хранителни 

продукти, Производство и 

разпределение на топлинна 
и електрическа енергия 

над 50% 54,4% до 

70,6% 

-3,8% 

до 

-16,58% 

 

Заключение 

 

В резултат от направения анализ могат да се направят следните изводи:  

1. Предприятията от индустриалните сектори и радели, търгувани на 

фондовата борса през периода 2003 - 2014 г. имат значителни 

различия, както по равнището на възвръщаемост на активите, така и по 

степента на риск. Сравнително малко на брой отрасли показват 

положителна средна възвръщаемост на база активи. Те формират 

групите на нисък и среден риск, в зависимост от вероятността за 

отрицателна възвръщаемост. 

2. С малки изключения отраслите попадат в една и съща рискова група 

по показателите вероятност за отрицателна оперативна и нетна 

възвръщаемост. 

3. Вероятността за отрицателна нетна възвръщаемост е по-голяма, в 

сравнение със съответния показател за оперативната възвръщаемост. 

Разликата за отделните отрасли се дължи предимно на влиянието на 

разходите за амортизации, финансовите приходи и разходи и 

разходите за данъци. 
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4. В отделните групи, формирани на основата на сходна вероятност за 

отрицателна възвръщаемост влизат отрасли с различно разпределение 

на възвръщаемостта, обусловено от разликата в стандартното 

отклонение. 

5. Мениджърите от индустриалните предприятия могат да използват 

предложените показатели при анализа, оценката, оповестяването и 

управлението на риска. 
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ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ОФИС ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Христо ИЛИЕВ
1
 

 

JEL R30  Резюме 

Ключови думи: 

пазар на офис 
имоти, обем инвес-
тиции, сравнителен 
анализ, доходност 
на инвестициите в 
офис имоти. 

 Целта на статията е да направи сравнителен анализ на пазара на 
офис имоти в България спрямо други държави от региона, за да 
установи неговата инвестиционна привлекателност и зрялост. 
Използвани са широк кръг от показатели, включващи размер на 
съществуващите площи на офис имоти, наемни нива, доходност, 
инвестиционни обеми, както и няколко съотношения, измерващи 
количеството инвестиции в сегмента спрямо населението и БВП 
на страните. Резултатите показват, че пазарът на офис имоти в 
България предлага добър потенциал за реализиране на висока 
доходност от инвеститорите. Все още обаче това остава недоста-
тъчно, за да генерира по-висок обем инвестиции, подобно на 
страните с по-зрели пазари от Централна Европа. 

 

 

Въведение 

 

Актуалността на изследването произлиза от динамично развиващия се па-

зар на офис имоти в България. Този пазар е най-голям по отношение на брой 

сключени сделки, реализирани проекти и размер на инвестираните средства, 

спрямо всички останали сегменти на бизнес имотите в страната. Както е извест-

но, след кризата обемът на инвестициите в бизнес имоти в региона рязко нама-

ля, а конкуренцията между отделните държави за привличане на инвеститори 

неимоверно се увеличи. 

Във връзка с това изследването ще подпомогне определянето на степента на 

конкурентоспособност на пазара на офис имоти в страната и на неговите бъдещи 

възможности за развитие. Резултатите от него биха били полезни, както за потен-

циалните инвеститори, така и за държавата, ако тя възнамерява да води целенасо-

чена политика за стимулиране увеличаването на инвестициите в сектора. 

Целта на тази статията е да се изследва развитието на пазара на офис имо-

ти в България и други държави от Централна и Източна Европа след 2007 г., 

като се посочат неговите основни тенденции. 

                                         
1  Катедра Икономика на строителството, Икономически университет – Варна, България. e-mail: 

iliev@agcapital.bg 
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1. Методология на изследването 

 

Методологията на изследването изисква от автора да използва общоприети 

показатели за анализ на пазара на имоти, като: размер на съществуващи (влезли в 

експлоатация) площи на офис имоти в квадратни метри, месечни нива на наемите 

в евро за 1 кв. м. първокласни площи на офис имоти, равнище на доходност в 

проценти от инвестиции в първокласни площи на офис имоти, обем инвестиции в 

офис имоти в милиони евро, инвестиции в офис имоти на един човек от населе-

нието (сумарно за изследвания период) и дял на средногодишния обем инвести-

ции, спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на конкретната държава
1
. 

Международните сравнения по отделните показатели се извършват за па-

зарите на офис имоти в градове (в конкретния случай – столици) или държави. 

Изборът между столичните градове и държавите е направен в зависимост от 

спецификите на всеки от включените в изследването показатели.  

Размерът на съществуващите площи на офис имотите, нивата на наемите и 

равнищата на доходност са представени за столичните градове, тъй като това е 

базовата териториална единица, за която се събират първични данни от между-

народните консултантски компании за бизнес имоти. Екстраполацията на дан-

ните, с цел получаването на обобщени стойности за държавите, би била нецеле-

съобразна, поради съществените различия, които съществуват между столиците 

и останалите градове в изследваните държави.  

Други показатели, обаче, сред които стойностен обем на инвестициите в 

офис имоти, инвестиции на един човек от населението и дял на инвестициите в 

офис имоти спрямо БВП, е по-достоверно да се изчисляват за държави. Особе-

ностите на събиране на изходните данни за инвестициите и БВП изисква срав-

ненията да се извършват между отделни държави, а не градове. 

Подборът на държавите, съответно техните столици, е направен на базата 

на следните два критерия: 

1. Държави от региона на Централна и Източна Европа, които също като 

България са бивши социалистически страни, преминали са през преход към 

пазарна икономика и са членки на Европейския съюз. 

2. Наличие на първични данни за избраните държави и столични градове, 

отговарящи на единна методология на събиране, което позволява да се анализи-

рат възприетите от автора показатели за тенденциите на пазара на офис имоти. 

Първият критерий дава възможност да се постигне съпоставимост на паза-

рите като етап на зрялост, а вторият – да се запази приемствеността и достовер-

ността на данните. 
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Въз основа на посочените два критерия са избрани следните шест държави 

и техните столици: България и гр. София, Румъния и гр. Букурещ, Словакия и 

гр. Братислава, Чехия и гр. Прага, Унгария и гр. Будапеща, Полша и гр. Варша-

ва. 

Източници на първичните данни по втория критерий са едни от водещите 

консултантски компании в сектора на бизнес имотите в света – „Кушман енд 

Уейкфийлд“, и техният местен партньор „Фортън“. Направеното проучване от 

автора на възможните източници за събиране на първични данни показа, че тези 

източници предоставят най-пълна и съпоставима информация относно пазарите 

на офис имоти в избраните държави и съответните градове. 

Периодът на изследването обхваща от 2007 г., която е годината преди на-

чалото на икономическата криза, до първото полугодие на 2015 г., когато има 

налични данни. В този 8,5-годишен период се констатират всички фази на ико-

номическия цикъл – силен ръст на инвестициите в офис имоти, рязък спад, 

оживление. Периодът е достатъчно дълъг, за да бъдат елиминирани ефекти от 

еднократни инвестиции и позволява да се направи достатъчно обективна оценка 

за ключовите тенденции на изследваните пазари за офис имоти.  

В изследването авторът приема, че понятието „пазар на офис имоти“ обх-

ваща два основни пазарни сегмента: за покупко-продажба и за отдаване под 

наем. Причината за това допускане са практическите трудности за категоризи-

ране на офис имотите в един от двата сегмента, особено в дългосрочен период, 

когато е възможно те да сменят пазарния си сегмент (и то повече от веднъж), в 

зависимост от промяната в намеренията на инвеститорите. Практиката показва, 

че повечето влезли в експлоатация офис имоти, на които се търси купувач, 

често присъстват едновременно и на двата пазарни сегмента. По този начин 

инвеститорите не губят доходи от наем за периода, през който се продава офи-

симотът. 

Обзорът на наличната литература по темата показва, че сравнително изс-

ледване на пазарите на офис имоти в регионален план се извършва в периодич-

ните публикации (на тримесечна и годишна база) и в отделни специални докла-

ди на водещите консултантски компании за бизнес имоти в света – Кушман енд 

Уейкфийлд (Cushman & Wakefield), Колиърс Интернешънъл (Colliers 

International), Си Би А И (CBRE) и Джей Ел Ел (JLL). Тези международни пуб-

ликации се допълват от редовни доклади за състоянието и перспективите на 

локалните пазари, изготвяни от страна на местните партньори на горепосочени-

те консултантски фирми. Доклади по темата публикуват и някои банки, сред 

които австрийското подразделение на италианската банка УниКредит. 
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2. Сравнителен анализ на пазарите на офис имоти 

 

Първият показател, по който ще бъде сравнен пазарът на офис имоти в 

София спрямо включените в извадката столици, е „Размер на съществуващи 

офисплощи“ (вж. табл. 1). 

 

Таблица 1  

 

Размер на съществуващи офис площи в някои европейски столици 

 

(в хил. кв. м) 

           Години 

Градове 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2
 

Братислава 1007 1161 1300 1367 1450 1508 1475 1538 1550 

Будапеща 2351 н. д. н. д. 3080 3159 3196 3172 3238 3250 

Букурещ 890 1066 1486 1626 1763 1874 1992 2111 2156 

Варшава 2708 2979 3248 3436 3597 3859 4113 4392 4521 

Прага 2182 2511 2691 2698 2800 2882 2960 3036 3135 

София 673 884 1026 1314 1478 1618 1653 1691 1722 

 

Източник: Cushman & Wakefield LLP, 2015; Forton, 2015. 

 

От табл. 1 се вижда, че в началото на периода (2007 г.) има три пазара, ко-

ито значително се открояват като размер, спрямо всички останали – това са 

градовете Варшава (Полша), Будапеща (Унгария) и Прага (Чехия). И трите 

столици, намиращи се в Централна Европа, се отличават с капацитет от над 2 

млн. кв. м. съществуващи площи на офис имоти (Cushman & Wakefield LLP, 

2015). 

Значително по-ниски са обемите в останалите градове – Братислава (1 

млн. кв. м), Букурещ (890 хил. кв. м) и София (673 хил. кв. м). Тук прави впе-

чатление Братислава, която като население е почти три пъти по-малка от София 

и пет пъти по-малка от Букурещ, но изпреварва и двата града по размер на пло-

щите на офис имотите към този момент (Eurostat, 2015).  

В началото на изследвания период София се оказва най-малкия пазар от 

всички включени в извадката градове. Именно в годините преди кризата (2005-

2008 г.), обаче, София преживява истински инвестиционен бум в сектора, в 

резултат на който са започнати множество нови строежи на съвременни офис-
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сгради. Именно стартиралото ново строителство през този период подхранва 

растежа на пазара през следващите години, които са по-слаби от инвестиционна 

гледна точка (Forton, 2015). 

През 2008 г. се отчита рязък скок на размера на съвременни площи на 

офис имоти в София, който възлиза на 31,3% (вж. табл. 2). Това е най-високият 

ръст от всички разглеждани градове и се дължи на големия обем влезли в експ-

лоатация новопостроени офис имоти. Все още, обаче, София остава пазара с 

най-малък размер на съществуващите площи на офис имоти. 

 

Таблица 2 

 

Годишен ръст на размера на съществуващи офис площи 

 

(в %) 

             Години 

Градове 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Братислава 15,3% 11,9% 5,2% 6,1% 4,0% -2,2% 4,2% 0,8% 

Будапеща н. д. н. д. н. д. 2,6% 1,2% -0,8% 2,1% 0,4% 

Букурещ 19,8% 39,4% 9,4% 8,4% 6,3% 6,3% 6,0% 2,1% 

Варшава 10,0% 9,0% 5,8% 4,7% 7,3% 6,6% 6,8% 2,9% 

Прага 15,1% 7,2% 0,3% 3,8% 2,9% 2,7% 2,6% 3,3% 

София 31,3% 16,2% 28,0% 12,5% 9,5% 2,1% 2,3% 1,9% 

 

Източник: Собствени изчисления на база на данни на Cushman & Wakefield LLP, 

2015 и Forton, 2015. 

 

През 2009 г. се наблюдава нов лидер по отбелязан ръст. Това е Букурещ, 

където площите се увеличават с 39,4% на годишна база. София заема второ 

място с 16,2%, което вече е два пъти по-слаб ръст от предходната година. Оста-

налите европейски столици също регистрират по-слаби резултати на годишна 

база. През 2009 г. пазарът на офис имоти в София (1,03 млн. кв. м) вече надх-

върля границата от 1 млн. кв. м. През 2010 г. София си възвръща лидерството 

по растеж, след като отчита годишен ръст от 28%. Това е близо три пъти повече 

от Букурещ (9,8%). В същото време по-големите и развити пазари от Централна 

Европа отчитат ръстове под 6%. 

През 2011 г. София отново е най-бързо нарастващият пазар на офис имоти 

(12,5%), изпреварвайки отново Букурещ (8,4%), който остава на второ място. 
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По-големи пазари като Будапеща и Прага нарастват съвсем слабо. През разг-

лежданата година София (1,48 млн. кв. м) вече изпреварва Братислава (1,45 млн. 

кв. м) по големина на пазара. Ситуацията не се променя и през 2012 г., когато 

София отново е първа по ръст с 9,5%, а останалите градове нарастват с близки 

до предходната година стойности. През 2012 г. в София функционират 1,6 млн. 

кв. м площи на офис имоти, спрямо 1,5 млн. кв. м в Братислава, 1,9 млн. кв. м в 

Букурещ, 2,9 млн. кв. м в Прага, 3,2 млн. кв. м в Будапеща и 3,9 млн. кв. м във 

Варшава. 

През периода 2013 - 1015 г. годишният ръст на пазара на офис имоти в 

София осезателно се забавя до съответно 2,1% (2013), 2,3% (2014) и 1,9% (пър-

во полугодие на 2015), което отрежда на българската столица средата на табли-

цата. По-силно се представят пазарите в Букурещ, Варшава и Прага, които 

нарастват с до 7% годишно. Поради слабия ръст, пазарът на офис имоти в Со-

фия нараства с едва 100 хил. кв. м за период от три години: от 1,62 млн. кв. м 

през 2012 г. на 1,72 млн. кв. м през първото полугодие на 2015 г. Тези стойнос-

ти, обаче, са достатъчни пазарът в София да остане по-голям от този в Братис-

лава (1,55 млн. кв. м) в края на периода. В същото време Букурещ достига 2,16 

млн. кв. м, което е с едва 440 хил. кв. м повече от съществуващите площи в 

София, въпреки, че румънската столица е почти два пъти по-голяма от българс-

ката по население (Eurostat, 2015). 

Обобщаването на данните за периода показва, че най-голям размер площи 

на офис имоти във физически обем са изградени във Варшава (+1,8 млн. кв. м), 

следвана от Букурещ (+1,3 млн. кв. м) и София (+1,0 млн. кв. м) на трето място. 

Българската столица успява да изпревари другите два големи пазара в Централ-

на Европа – Будапеща (+899 хил. кв. м) и Прага (+953 хил. кв. м). По отношение 

на относителния ръст, София заема първото място с повишение от 156%, благо-

дарение на ниската изходна позиция. 

Следващият основен показател, който се разглежда, засяга наемните рав-

нища на първокласните офис имоти в изследваните столици. По-високите нива 

на наемите са свидетелство за развит пазар, активно търсене, качествени офис-

проекти, както и за добър потенциал на местната икономика. 

В началото на периода повечето градове имат много близки наемни нива 

на първокласни площи на офис имоти – 20-21 евро/кв.м/мес. (вж. табл. 3).  
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Таблица 3 

 

Наеми на първокласни офисплощи в някои европейски столици
3
 

 

(в евро/кв.м/месец) 
           Години 

Градове 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Братислава 20,0 18,0 17,0 17,0 17,0 15,5 15,0 15,0 15,0 

Будапеща 21,0 22,0 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Букурещ 21,0 21,0 19,5 18,5 18,5 19,0 19,0 19,0 19,0 

Варшава 30,0 29,0 22,0 24,5 26,0 26,5 25,0 25,0 24,8 

Прага 20,0 23,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,3 19,5 19,5 

София 16,0 17,0 13,5 12,3 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 

 
Източник: Cushman & Wakefield LLP, 2015; Forton, 2015. 

 

Наблюдават се две изключения, които са над или под тези стойности – то-
ва са съответно Варшава (30 евро/кв.м/мес.) и София (16 евро/кв.м/мес.) 

(Cushman & Wakefield LLP, 2015). Тези стойности показват, че българската 

столица през 2007 г. е все още най-слабо развития офиспазар от изследваните 
градове – от една страна, наемателите не са склонни да платят толкова, колкото 

в останалите столици, а, от друга страна, липсата на достатъчно качествени 

офис имоти ограничава ръста на наемите. През следващата 2008 г. София е от 

градове с лек ръст (+1 евро/кв.м/мес.), като достигнатото ниво от 17 ев-
ро/кв.м/мес. се оказва най-високото през целия разглеждан период. В резултат 

на настъпилата криза и отдръпването на инвеститорите от сектора, наемните 

нива в София се понижават до средно ниво от 12,5 евро/кв.м/мес. (Forton, 2015). 
След значителния спад на наемите в София през 2009 г., следват още две 

години на низходящ тренд, като единственото увеличение след 2008 г. е отчете-

но през 2012 г. и е в размер на 4,2%. През следващите три години София не 

отчита промяна на наемните равнища, като те се запазват на нивото от 12,5 

евро/кв.м/мес. до края на първото полугодие на 2015 г. Независимо че почти 

всички разглеждани градове отчитат понижения (изключение е само Будапеща, 

която поддържа стабилно ниво от 21 евро/кв.м/мес. през годините), София така 

и не успява да се откъсне от последното място по най-ниски наеми. Най-близко 

до нея е Братислава с ниво от 15 евро/кв.м/мес. 

Обобщението на данните за периода показва, че най-голям спад в абсо-

лютна стойност са отчетени във Варшава (-5,3 евро/кв.м/мес.) и Братислава (-5,0 
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евро/кв.м/мес.), а София ги следва с 3,5 евро/кв.м/мес. Нито един от разгледани-

те градове не отбелязва ръст за периода, като единствено Будапеща запазва 

непроменени наемните си нива. В относителни измерения най-голям спад е 

отбелязан в Братислава (-25%) и София (-22%). Въз основа на тези данни може 

да се направи заключението, че пазарът на офис имоти в София е един от най-

пострадалите в региона от настъпилата в периода 2008-2010 г. глобална финан-

сова и икономическа криза. Нейните измерения при бизнес имотите в България 

се изразяват в отлив на инвестиции, замразени проекти, ниска икономическа 

активност и намалено търсене. Логично следствие от тези процеси е понижава-

нето на наемите, което се проявява в най-голяма степен на по-малките и нераз-

вити пазари, какъвто в случая е българският. 

Важен показател, който има отношение към инвестиционната привлека-

телност на един пазар, е доходността от инвестициите в имоти. Обикновено по-

развитите и ликвидни пазари предлагат ниски нива на доходност, поради нали-

чието на висока конкуренция от инвеститори, които влагат инвестиции в имоти. 

Обратно, по-рисковите пазари винаги се характеризират с по-високи равнища 

на доходност като компенсация за по-голямата несигурност и липсата на лик-

видност на тях. Доходността е основен мотив за инвеститорите при избора на 

локация, но не винаги е водещ. Инвеститорите с по-рисков профил са тези, 

които се ръководят в най-голяма степен от нивото на очаквана доходност и биха 

инвестирали в имоти на по-неразвит пазар. 

За целия разглеждан период София е категоричен лидер по равнища на 

доходност (вж. табл. 4).  

 

Таблица 4 

 

Доходност от инвестиции в първокласни офисплощи 

в някои европейски столици 

 

(в %) 

            Години 

Градове 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Братислава 5,8% 7,3% 8,0% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 

Будапеща 6,0% 6,8% 7,8% 7,3% 7,3% 7,3% 7,5% 7,3% 7,3% 

Букурещ 6,3% 7,5% 9,0% 9,0% 9,0% 8,5% 8,5% 7,8% 7,8% 

Варшава 5,3% 6,8% 7,0% 6,5% 6,3% 6,3% 6,0% 6,3% 6,0% 
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Прага 5,0% 6,8% 6,9% 6,5% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,0% 

София 7,5% 8,5% 11,0% 10,0% 9,5% 9,5% 9,5% 9,0% 8,5% 

 

Източник: Cushman & Wakefield LLP, 2015; Forton, 2015. 

 

Разликата между българската столица и останалите градове не е никак 

малка. В началото на изследвания период София отчита доходност от инвести-

ции в първокласни площи на офис имоти в размер на 7,5%, което е значително 

по-високо от следващия в класирането Букурещ (6,3%). Останалите столици от 

Централна Европа реализират доходност в диапазона 5,0%-6,0%. За всички 

разглеждани градове е характерно нарастване на равнищата на доходност през 

трите години до 2009 г., когато всеки от тях регистрира пикови стойности по 

този показател – София (11,0%), Букурещ (9,0%), Братислава (8,0%), Будапеща 

(7,8%), Варшава (7,0%), Прага (6,9%). В годините след 2009 г. е налице плавен 

низходящ тренд. В края на първото полугодие на 2015 г. София остава начело с 

8,5%, следвана от Букурещ (7,8%).  

Обобщените данни за доходността показват, че всички изследвани градове 

отбелязват повишаване на показателя през периода, което може да се обясни с 

нарасналата несигурност за инвеститорите в региона. Най-силен е този ръст в 

Братислава и Букурещ (в абсолютни и относителни стойности). През периода 

София отбелязва покачване на доходността от 1,0 процентни пункта, колкото и 

Прага. В относително изражение ръстът на българската столица е най-слаб 

(13%), което се дължи и на високата изходна стойност. 

Директен измерител на инвеститорския интерес е стойностният обем ин-

вестиции в офис имоти (вж. табл. 5).  

 

Таблица 5 

 

Стойностен обем инвестиции в офис имоти 

за периода 2007 - 2015 г. 
 

(в млн. евро) 

          Години 

Държави 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Словакия 89,1 85,1 8,7 н. д. 95,6 16,5 125,4 46,0 н. д. 

Унгария 739,0 343,1 165,5 66,1 435,1 41,0 209,3 152,1 94,0 

Румъния 608,7 360,8 н. д. 124,2 115,1 172,8 213,7 68,4 5,0 
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Полша 1188,5 1037,1 354,2 616,6 1151,8 1128,8 1197,4 1195,2 373,9 

Чехия 1233,9 481,0 343,9 294,9 579,9 410,1 746,6 558,3 74,0 

България 314,6 216,4 22,0 9,9 48,1 10,0 4,7 65,5 5,9 

ОБЩО 4174 2523 894 1112 2426 1779 2497 2085 553 

 
Източник: Cushman & Wakefield LLP, 2015; Forton, 2015. 

 

Данните по държави и общо за региона недвусмислено показват, че 2007 г. 

е най-силната за привличането на инвестиции в офис имоти. Общият обем на 

инвестициите за всички разглеждани страни през въпросната година е 4,17 

млрд. евро, което е значително повече от следващите върхови за периода годи-

ни – 2008 г. (2,52 млрд. евро), 2013 г. (2,50 млрд. евро) и 2011 г. (2,43 млрд. 

евро). Най-слаби се очертават 2009 г. и 2015 г. (първата половина), като обясне-

нието за първата от тях е непосредственото проявление на ефектите от кризата, 

а за втората – пренасищането на офис пазара в държавите от Централна Европа. 

От 2011 г. се забелязва съживяване на инвестиционната активност в региона, 

като данните за края на 2015 г. могат да дадат отговор дали тази тенденция ще 

се запази или ще последва ново забавяне през следващите години. 

През 2007 г. България успява да привлече като обем инвестиции 314,6 

млн. евро, което е най-големият размер за страната през разглеждания период. 

Спрямо останалите държави, обаче, обемите не са високи (вж. фиг. 1). Конку-

ренцията е единствено със Словакия, която като население е с почти 2 млн. 

души по-малка от България, но в същото време е почти два пъти по-голяма като 

икономика (Eurostat, 2015). След 2007 г. България успява да привлече над 100 

млн. евро инвестиции в сектора единствено през 2008 г. (216 млн. евро), след 

което следват много слаби периоди. Изключение от тази тенденция са 2011 г. 

(48 млн. евро) и 2014 г. (66 млн. евро). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Известия 

2016  •  том 60  •  №3 

328 

 
 

Източник: Собствени изчисления на база на данни на Cushman & Wakefield LLP, 

2015 и Forton, 2015. 

 

Фиг. 1. Динамика на стойностния обем инвестиции в офис имоти 

 

Обобщените данни показват, че за изследвания период Полша е лидер по 

привлечени инвестиции в сектора с 8,2 млрд. евро, което е близо два пъти пове-

че от следващия в класацията – Чехия –4,7 млрд. евро (вж. табл. 6).  

 

Таблица 6 
 

Сумарен обем инвестиции в офис имоти през периода 2007 - 2015 г. 
 

Държави 
Общо 

(в млн. евро) 
Относителен дял 

(в %) 

Словакия 466,4 2,6% 

Унгария 2245,1 12,4% 

Румъния 1668,6 9,2% 

Полша 8243,5 45,7% 

Чехия 4722,6 26,2% 

България 697,1 3,9% 

 

Източник: Собствени изчисления на база данни на Cushman & Wakefield LLP, 

2015 и Forton, 2015. 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 H1'2015

€
, 
м

л
н

.

Чехия Унгария Полша

Румъния Словакия България



Христо Илиев.  

Тенденции на пазара на офис имоти в България 

329 

Разликата между втория и третия, в случая Унгария (2,2 млрд. евро), също 

е около два пъти, независимо, че двете държави са много близки като населе-

ние, но не и като размер на икономиките – Чехия е 1,5 пъти по-голяма икономи-

ка от Унгария (Eurostat, 2015).  

Въпреки своята многочисленост като население, Румъния (1,67 млрд. ев-

ро) се нарежда след централноевропейските страни по обем инвестиции, най-

вече поради изоставане в икономическото си развитие. С общ размер на прив-

лечените инвестиции в офис имоти от 697 млн. евро България заема място след 

Румъния в класацията. Последна остава Словакия, която отбелязва обем от едва 

466 млн. евро. С отчетения обем, България формира едва 3,9% от общия размер 

на инвестициите в офис имоти в разглежданите страни. 

Важна информация за това, доколко добре се представя България в прив-

личането на инвестиции в офис имоти, спрямо останалите страни предоставят 

следващите два показателя: „Инвестиции в офис имоти на един човек от насе-

лението“ и „Дял на инвестициите в офис имоти в БВП“
4
 (вж. табл. 7).  

 
Таблица 7 

 

Производни показатели за инвестициите в офис имоти 

в някои европейски държави 
 

Държави 

Инвестиции на един човек 

от населението 

(в евро) 

Дял на инвестициите в 

офис имоти в БВП 

( в %) 

Словакия 86 0,08% 

Унгария 228 0,27% 

Румъния 84 0,14% 

Полша 217 0,25% 

Чехия 448 0,37% 

България 97 0,21% 

Източник: Собствени изчисления на база на данни на Cushman & Wakefield, 

Forton, Eurostat. 

Благодарение на тези съотношения, изследваните държави могат да се съ-

поставят много по-обективно, тъй като при тях се взимат под внимание разли-

чията в размера на отделните пазари. При първия показател обемът на инвести-

циите в офис имоти се съпоставя спрямо броя на населението на съответната 

държава, а при втория – спрямо размера на нейната икономика. 
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Трите най-големи държави от Централна Европа привличат не само най-

значими инвестиционни обеми, но се открояват още и с най-висока концентра-

ция на инвестиции на човек от населението. Сред тях Чехия е безспорен лидер с 

448 евро/човек. От останалите три държави България (97 евро/човек) е с най-

висок размер на показателя, изпреварвайки Словакия (86 евро/човек) и Румъния 

(84 евро/човек). Така като се вземе под внимание населението на държавите, 

България се оказва с по-висок относителен размер на инвестициите спрямо 

своите преки конкуренти. 

Съотношението на средногодишния обем на инвестициите в офис имоти 

към БВП на разглежданите държави предоставя почти сходна картина с тази на 

предходния показател. Лидерството на трите големи централноевропейски 

държави е сигурен признак, че те усещат най-силно икономическия ефект от 

инвестициите в сектора, независимо, че са сред водещите по размер на БВП в 

региона. С неголяма разлика след тях се нарежда България (0,21%), която изп-

реварва Румъния (0,14%) и Словакия (0,08%). Разликите между стойностите на 

България и водещите страни по този показател не са големи, за което спомага 

ниското ниво на БВП на страната. 

Общият извод от двата показателя е, че България е използвала в по-голяма 

степен своя потенциал за привличане на инвестиции, спрямо Румъния и Слова-

кия. В същото време трите големи централноевропейски държави се открояват 

значително по абсолютни и относителни стойности на показателите, което е 

свидетелство за по-зрял етап на развитие на техните пазари. 

Едно от големите предимства на пазара на офис имоти в България остава 

неговият потенциал. Сред свидетелствата, подкрепящи това твърдение, е резкият 

спад в нивата на незаетите площи. В периода 2009-2010 г. техният дял възлиза на 

20-24%, а сега е под 15% (Economy.bg, 2015). Тези стойности не се отнасят за 

престижните офиси, при които почти липсват свободни площи. Стабилният въз-

ходящ ръст на търсенето е генериран основно от ускореното разрастване (по 

отношение на брой заети и размер на приходите) на ИТ и аутсорсинг секторите в 

България. Според оценки на Българската аутсорсинг асоциация, само през 2014 г. 

заетите в аутсорсинг индустрията в страната са нараснали с между 3 и 5 хил. 

души до общ брой от около 20-25 хил. души (Economy.bg, 2014a). Проучванията 

на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) пък показват, че 

броят на заетите лица в ИТ сектора достига до 17 000 души в края на 2014 г., като 

те ежегодно нарастват с между 6 до 10% (Елена Кирилова, 2014).  

През първата половина на 2015 г. е отчетен ръст от 40% в търсенето под 

наем на площи на офис имоти спрямо година по-рано (Мариета Иванова, 2015). 
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През същия период на 2014 г. отбелязаният годишен ръст е в размер на 27% 

(Economy.bg, 2014b), т.е. налице е възходящ тренд. Разбивка на търсенето по 

наематели показва, че 60% от тях са от секторите на ИТ и аутсорсинг дейности-

те (Мариета Иванова, 2015). Предпоставките за развитието на двете индустрии 

в бъдеще също са обнадеждаващи. Така например, авторитетната консултантска 

компания A.T. Kearney определи България за най-атрактивната локация за аут-

сорсинг на бизнеспроцеси в Европа през 2014 г. и единствената европейска 

дестинация в топ 10 в глобален план (Paul A. Laudicina, Erik R. Peterson, Johan 

Gott, 2014). ИТ секторът пък е сред най-устойчивите в България и бележи еже-

годен двуцифрен ръст по всички разгледани показатели.  

Наред с възстановяването на икономиката и връщането й към по-високи 

темпове на растеж се очаква и други сектори да вземат активно участие в тър-

сенето на офис имоти. Компаниите в тях могат да се окажат както нови участ-

ници на пазара, така и стари такива, които вече имат възможност да се предис-

лоцират в съвременни офис имоти, отговарящи по-точно на техните нужди. 

 

Заключение 

 

В статията беше изследвано развитието на пазара на офис имоти в Бълга-

рия и други държави от Централна и Източна Европа. Бяха проучени основни 

показатели на двата сегмента на офис пазара – отдаване под наем и покупко-

продажба на офис имоти. 

Като обобщение на изложеното по-горе, можем да направим следните из-

води: 

 Градът с най-високи темпове на нарастване на съществуващите площи 

на офис имоти за разглеждания период от 2007 до 2015 г. ( 6 м.) е София. Бъл-

гарската столица остава сравнително малък пазар, като по размер на площите 

изпреварва единствено Братислава, която е по-малка от нея по население.  

 София е пазарът и с най-ниски наемни нива сред извадката от столици, 

т.е. собствениците на офис имоти получават по-ниска цена на отдадена под 

наем площ, спрямо конкурентните пазари. 

 Независимо от ниските наеми, обаче, доходността в София се оказва 

най-висока, тъй като разходите по придобиването или построяването на офис 

сгради в България са значително по-ниски от тези в другите държави от извад-

ката. По-високата доходност е сред основните предимства на София в конку-

рентната борба за привличане на инвеститори. Тя, обаче, е отличителна харак-

теристика за по-неразвити пазари с високи нива на риск. 
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 Покупко-продажбите в сектора са пряко отражение на обема инвести-

ции в офис имоти. Привлечените от България инвестиции в стойностно израже-

ние съответстват на големината на местния пазар.  

 Сравненията на държавите по размер на инвестициите на човек от насе-

лението и като дял в БВП затвърдиха лидерската роля на трите големи централ-

ноевропейски държави. В същото време тези показатели поставиха България 

категорично пред Румъния и Словакия по относителен размер на инвестираните 

капитали в офис имоти, съответно на извършените покупко-продажби в секто-

ра. 

 Бързоразвиващи се сектори като ИТ и аутсорсингът са мощен двигател 

за постоянния ръст в търсенето на първокачествени офисплощи в България през 

последните години. 

 Държавата може да допринесе за нарастването на инвестициите в офис 

имоти пряко и косвено – първият начин е чрез въвеждането на определени 

стимули (данъчни, съкратени процедури, изграждане на довеждаща инфраст-

руктура до имота, съдействие за уедряване на парцели) за мащабни инвестиции 

в страната, а другият – чрез създаването на благоприятна икономическа среда за 

развиване на бизнес и отваряне на нови работни места, което индиректно ще 

стимулира пазара на офис имоти. 

Това изследване показва, че е целесъобразно да се извършват подобни 

проучвания и за другите сегменти на бизнес имотите – търговски имоти, индус-

триални имоти, хотели. Чрез тях инвеститорите ще получат по-добра представа 

за пазара на бизнес имоти в България, а държавата ще бъде подпомогната какви 

мерки е необходимо да предприеме, за да увеличи инвестициите в сектора. 

 

Бележки 

 

1. Някои източници използват показателя „Дял на брутното капиталообразува-

не в БВП“ (The World Bank, 2016). Посоченият показател е еквивалентен на 

показателя, измерващ дела на инвестициите в БВП, използван от автора на 
настоящата статия. Дефинирането на инвестициите като брутно капиталооб-

разуване е възприето в Системата на националните счетоводни стандарти 

(System of National Accounts - SNA, 2008). Тази методология се използва от 

ООН, МВФ, ОИСР, Световната банка и ЕС (United Nations, 2009). 
2. Данните за 2015 г. в таблици с номера от 1 до 5 са за първите шест месеца. 

3. Използването за показателя „Наем на първокласни офис площи“ на мерната 

единица „евро на квадратен метър на месец“ се е наложил при измерването 
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на наемите на офис площи в света (Cushman & Wakefield, 2014) като показва 

каква е цената в евро на един квадратен метър офис площ, отдадена под наем 
за 1 месец. 

4. Показателят „Дял на инвестициите в офис имоти в БВП“ се формира от 

съотношението между средногодишния обем на инвестициите в офиси за из-
следвания период (2007-H1’2015) по държави към годишния БВП (последни 

актуални данни за 2013 г.), изчислен по метода на текущите цени. 
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 World experience of legal maintenance of economic security has been 
studied. The formation of national economic interests and awareness 
of society are investigated. Evolutions of concepts of economic securi-
ty in different countries have been considered. Features of the for-
mation of the institutional and organizational basis for the economic 
security have been studied. The chronological incorporation of key 
legislative acts in the sphere of economic security has been developed. 
Monitoring international economic law, foreign and domestic legal 
acts have been conducted. In turn, this allowed tracing the sequence of 
signing and organizing documents to use them easily in practice. 

 

 

Introduction 

 

The security issue resonates in a new era of geo-strategic reality. The reason for 

its occurrence is very transparent. It is the exponential growth of threats to humanity 

and they are multidirectional. Among the threats are the following: destabilization of 

the system of international economic relations, the high degree of uncertainty of 

actions of participants of the economic space, disintegrative tendencies, the escalation 

of international tension, permanent emergence of global and local crises, the limita-

tions of the world’s resources and their high cost. Recently, the security of state, the 

security of enterprise and the security of individual is not treated separately. They are 

interconnected and interdependent. If any objective or subjective reasons (such as 

war) constitutes a threat to national security, it is a threat also to an enterprise and to 

an individual. The study of the world experience in solving complex problems of 

economic security of enterprise and institutionalization are relevant. Thus, the inter-

national institutions manage global economic security and generate international 

economic law, which is an important means of supporting it. The state institutions 

manage national economic security. They are the main repeater rules and laws that 

provide it. 
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The subjects of research are the theoretical bases of formation of the science of 

security as an independent direction of economic research. The objects of the research 

are the key legislative acts in the sphere of economic security.  

The purpose of this research is to study the international experience of becom-

ing the science of security, historical and legal analysis of concepts of national eco-

nomic security. 

Scientific problems have been solved to achieve this purpose: 

1. Monitoring of international economic law, foreign and domestic legal acts in 

the sphere of economic security.  

2. Systematization of the existing law in the sphere of economic security by 

combining the legal acts in chronological order. 

The methods of scientific research are classification and the particular histori-

cal, comparative legal and formal juridical methods.  

 

Historical retrospective of economic security 

 

New challenges are increasingly promoting scientific thinking in the search for an-

swers in the area of economic security. It is therefore necessary to understand how and 

when the term „economic security“ emerged and how it acquires economic overtones. 

In times of Kievan Rus (11 century) Yaroslav Wise published „The Russian 

Truth“, which was the first code of laws. The cornerstone of this document is personal 

and property security, namely the preservation of internal order in the country and the 

protection of property of wealthy people. The main value was this freedom. 

In 1648 the Peace of Westphalia was signed. It was the first modern diplomatic con-

gress. It became the basis for a new international order in Europe. The philosophy of 

achieving a steady state of the state was based on the concept of national security
 
(MacFar-

lane, FoongKhong, 2006). 

The author studied the texts of important basic laws of foreign states during the 

Renaissance and the Enlightenment, which are the basis of the legal security frame-

work. Thus, „The Bill of Rights“ was indicated that the security of the people de-

pends on the definition of rights to Crown, namely from succession. In „The Declara-

tion of Independence“ there was confirmed the thesis of the impossibility of safe 

development of the nation, without guarantees of security of each individual citizen. 

This document declared free choice of a new government that would ensure the safety 

and well-being. In „The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen“ (1885) 

it was said: „The aim of every political association is the provision of natural and 

inalienable human rights. This is liberty, property, security and resistance to oppres-
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sion“ (Article 2). Later the French Commercial Code was adopted in 1808, which 

contributed to the unification of commercial law of European countries. It empha-

sized the important principle – freedom (National Center for Constitutional Studies, 

2016). 

The international organization the League of Nations was created in 1919-1920, 

which was formed as a result of signing of Treaty of Versailles. Already from 28 

September 1934 to 23 February 1935 the League of Nations included 58 participating 

countries. In World War I the objectives of the League of Nations included: disarma-

ment, the prevention of war, collective security, settlement of conflicts between the 

two countries through diplomatic negotiations and improving the quality of life on the 

planet. The organization ceased to exist in 1946 as a result of failing to prevent World 

War II. 

The Great Depression (1929-1933) swept the entire system of international finan-

cial relations, during which many states declared financial bankruptcy. The 32nd 

President of the USA Franklin Roosevelt was forced to develop a rapid response 

measures to eliminate the negative impact of world economy on the national one. The 

First Federal Committee on Economic Security was established. 

In 1934 „The National Security Strategy of Engagement and Enlargement“ was 

approved. The concept was introduced in this document: „national security is a set of 

conditions that reliably provide national sovereignty, protection of strategic interests 

and full development of the society, the life and health of all its citizens“. 

In 1934 the term „state security“ was introduced in the era of the Soviet Union. 

The Main Administration of State Security as part of the NKVD was created. So, in 

1936, the term was been officially included in the text of the Constitution of the 

USSR and was used in the documents and acts of organs of the Soviet state, the Sovi-

et legal literature. The Soviet ideology and legislation of the totalitarian society was 

based on the dominance of state interests over the interests of the nation (state securi-

ty over national) (Agadullin, 2007). 

During World War II the power was the main means of ensuring the interests of 

the states. Thus, policy and strategy of national security focused on the hard military 

action. The „soft“ political, economic and other measures were not applied. K. Marx 

noted aptly, if two equal rights found, decides to force. That is, if the state reaches a 

level of economic potential and military power, which is equivalent to the capacity 

and power of the leading countries in the world, it demands for itself a new status and 

starts the distribution of spheres of global influence. 

In the postwar period the economy had to be restored. Security was linked to the 

prevention of war. After all governments had to ensure its sovereignty and independence, 
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then they reoriented forces to internal processes. Particular attention was paid to the eco-

nomic processes that reflect the situation of the country in the international division of 

labor and a threat to the welfare of the country. 

Again there was the need to establish an international institution that would pro-

vide support and strengthening of international peace and security, the development of 

cooperation between the countries. On October 24 1945 this institution was the United 

Nations (UN), the predecessor of which was the League of Nations. Its creation caused 

a lot of disputes between States concerning the competence of the United Nations. The 

USA proposed a structure that would solve not only political, but also socio- econom-

ic problems. USSR insisted on the creation of a structure that would only deal with the 

political aspects. It is support of the peace and security. Representatives of the USSR 

considered that the international economic decision would be contrary to the principles 

of the internal issues of sovereignty and non-interference in the internal affairs of the 

country. The United Kingdom also insisted on a limited intervention of an intergovern-

mental organization, referring to the incompatibility with the principles of market liber-

alism and the inviolability of private property. Therefore, in the UN Charter a compro-

mising position was made. Yet, its purpose is still a co-operation in solving internation-

al problems of an economic, social, cultural or humanitarian character (p. 3, Article 1 of 

the UN Charter). Also the Economic and Social Council (ECOSOC) was set up. It is 

one of the main organs of the United Nations that coordinates cooperation in the eco-

nomic and social fields and its specialized agencies. 

The UN promotes: higher standards of living, full employment, and conditions of 

economic and social progress and development; solving international problems in eco-

nomic, social, health and related problems; international cooperation in the field of culture 

and education (Article 55 of the UN Charter). Thus, the United Nations provides the 

institutional process of legalizing collective economic security for solutions. 

Rooting of the modern meaning of the term „national security“ occurred after 

the end of World War II. In August 1945, the US naval minister John Forrestal said: 

„Our national security can be achieved in a very broad and comprehensive sense. I’m 

using the word „security“ constantly and consistently, but not „defense“. J. Forrestal 

offered non-standard interpretation of this concept, since he had to clarify his point: 

„The issue of national security is not just a question of the army and navy. We must 

consider all our potential for war, our mines, industry, human resources, science and 

other areas that make up the normal civilian life“ (Post, 1985).  

In 1947 the US National Security Council was created and „The National Securi-

ty Act of 1947“ was approved (The National Archives Catalog, 2015). In document it 

was noted that security is a condition for the functioning of the state and is the result of 
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the defense (safety) measures that improve the invulnerability of the state against 

threats from the outside or from the inside in an open and subversive form. The concept 

of „economic security“ was not used in the document, but particular attention was paid 

to the economic aspect of the problem. One of the key provisions of the law, which 

defines the principal directions of regulation of social relations, is the following stand-

ard: „We proceeded from the fact that the line between domestic and foreign policy 

disappears. We need to revive the economy, to support the armed forces, initiatives 

abroad and global influence. We must take an active part in international affairs, to 

open foreign markets and create jobs for Americans“. This statement has been defined 

by the US national interest. Economic objectives of US national security were: 1) „eco-

nomic recovery“. Ensuring security of the US should contribute to economic growth; 2) 

„international engagement“ was a necessary condition for improving the economic 

well-being of the state. The increase in resource potential was achieved through the use 

of the resource potential of the world economy. The means to achieve these objectives 

were „opening of foreign markets to US goods and services“. The terms „target“, „in-

terests“ and „threat“ were used in The National Security Act (Strelnikov, 2009). 

In October 1947 the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) was con-

cluded for the first time in human history. The purpose of this revival of international 

trade was reduction of customs tariffs and the removal of restrictions on the import of 

goods that will contribute to the economic security of the country. 

The Japanese Prime Minister Yoshida Shigeru developed the doctrine. The main 

directions of the post-war Japan’s national security policy were the rapid economic 

development, rapid cut in military spending and a close alliance with the United States.  

It was the doctrine of economic nationalism (practical nationalism) whose main 

aim was the development of the Japanese economy under the US nuclear umbrella.  

A state policy to ensure economic security began with „On Emergency Measures in 

the sphere of Finance and Economy Law“. For its implementation two special state 

organs were created − The Bureau of Economic Stabilization and a Committee to 

Regulate Prices. They were engaged in drawing up national plans in the area of pro-

duction and distribution, controlled enterprises provided with raw materials, labor, 

finance, and others. The state helps private companies to improve the quality of their 

products and to increase its competitiveness in the global market. This has led to an 

increase in the flow of foreign currency that enters the country. As a result of gov-

ernment measures the Japanese „economic miracle“ took place (Каschenko, 2006). 

In 1957 in France the General Secretariat of National Defense was created, 

which was in charge of the economy, along with the issues of military defense, di-

plomacy, scientific and technical research. 
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In the same year the Treaty of Rome establishing the European Economic 

Community and Euratom was signed between countries such as Germany, France, 

Italy, Belgium, Netherlands and Luxembourg. It made stipulations about the elimina-

tion of all obstacles to the free movement of people, goods, services and capital. 

In 1964 „The Principles governing international trade relations and trade poli-

cies to promote development“ were declared at the first United Nations Conference 

on trade and development (UNCTAD). They should contribute to the solution of 

problems of trade, finance, debt, investment, technology transfer. This should con-

tribute to accelerate economic development, especially in developing countries. 

In 1967 in Brazil the idea of „collective economic security“ was proposed. In-

stead of signing the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the Treaty 

of Tlatelolco was signed. The first parts of the world prohibiting nuclear weapons 

were Latin America and the Caribbean. This contributed to peace and international 

security (Lima, 2015, p.105). In fact, the idea was very beneficial to developing coun-

tries. The term „collective economic security“ is not declared in official documents. 

The UN consultant J. Nye notes that the issue of „collective economic security“ 

was discussed in July 1974 at the 57th session of UN Economic and Social Council in 

Geneva. This issue was offered by the developing countries to put pressure. They 

relied on the International Strategy of Development for the Second Decade (Nye, 

1974). Of course, the most developed countries took note of this concept with caution 

and skepticism. Therefore, based on this concept is an undeveloped legal norm.  

In 1973 the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) was 

created. The formal organization has become an important element of modern archi-

tecture of European security. Its activity is related to the reduction of military con-

frontation and to enhancing security, including economic one. OSCE includes 56 

member states, which are located in Europe, Central Asia and North America. 

From 1973 to 1975 „The Conference on Security and Cooperation in Europe“ 

was carried out. The Conference was called the „Helsinki Accord“ (it was based on 

the initiative of the USSR and the socialist countries in Europe). The measures to 

strengthen economic security in Europe were adopted in the course of the forum. 

Among the participants were 33 European countries, USA and Canada. The Confer-

ence was held in three phases. A „Final Act of Conference on security and co-

operation in Europe“ was signed. It covers issues such as: cooperation in the area of 

economy, science and technology, the environment, business contacts and opportuni-

ties, economic and commercial information, marketing, industrial cooperation, eco-

nomic and social aspects of labor migration.  
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Problems of economic security began to worry the world after the energy crises. 

They emerged after the ultimatum that was presented by countries-suppliers of developed 

countries in 1973. The termination of supplies of energy had led to large losses and 

slowed the development of the economic „strength of this world“ (the US, Europe and 

Japan). This had prompted rich countries to solve the problem of economic security to 

prevent similar actions in the future and find ways to overcome the consequences. The 

usual military threats did not work: the owners of fields warned that if a military interven-

tion took place, they could set fire and undermine a field. This сould lead to a worldwide 

environmental catastrophe. Therefore, economic and political means of influence began 

to dominate. World leading scientists were involved. They laid the foundations of the new 

science of international economic security (Pasternak-Тaranuschenko, 2002, p. 7). 

Industrialization and inequality of states defied the world community. 

Fundamental documents appeared in international economic law: in 1974 the UN 

General Assembly − „Declaration on the Establishment of a New International Eco-

nomic Order“, „Charter of Economic Rights and Duties of States“, „Programme of 

Action on the Establishment of a New International Economic Order“; in 1975 the 

„Lima Declaration and Plan of Action on industrial development and co-operation“ 

was adopted at the Conference of the UN Industrial Development Organization 

(UNIDO); in 1979 a resolution „Progressive development of the principles and norms 

of international law relating to the new international economic order“ was adopted at 

the UN General Assembly. 

The concept of a new international economic order was designed for the devel-

oping countries to achieve particular preferences in the economic sphere. Thus it 

created favorable conditions for raw materials, industrial exports, credit and the mon-

etary system; sponsorship of advanced technologies and limitation of the activities of 

TNCs. The Declaration called upon the developed countries to make special conces-

sions in all areas of international economic cooperation for developing countries, 

based on the principles of nonreciprocal unidirectional mode. 

The most important international legal instruments relating to the institute of inter-

national economic security are: „Rejection of coercive economic measures“ (resolution 

IV session UNCTAD, 1983); „Economic measures as a means of political and economic 

coercion against developing countries“ (resolution of the 38th session of the UN General 

Assembly, 1983); „On measures to enhance confidence in international economic rela-

tions“ (resolution 39th session of the UN General Assembly, 1984) (Dahno, 2009, p. 21). 

All of them led to the creation in 1985 of a resolution at the 40th session of the 

UN General Assembly „International Economic Security“. The concept of „internation-

al economic security“ received an official status. The document argued that common 



Известия 

2016  •  том 60  •  №3 

342 

efforts to establish fair and mutually beneficial international economic relations would 

contribute to the economic well-being of each country and the creation of a new inter-

national economic order. This concept is universal. It is based on the equal provision of 

the economic security of all States on the conditions of partnership: for developed and 

developing countries. In 1987 the definition of economic security was not present in the 

resolution of the 42
nd

 session of the UN General Assembly again. 

In 1982, representatives of the Ministry of Foreign Trade and Industry of Japan 

made a report. They pointed out that „international economic security is a state of the 

economy that is protected from the serious threats that arise under the influence of 

international factors by economic means“ (Economic Security of Japan, 1982). 

In the early 1990s the main types of security were economic, financial, envi-

ronmental, information. The main threats were increasing economic, scientific and 

technological competition from the developed countries, so US intelligence shifted 

the emphasis of its activities from the scope of the military-political sphere in global 

business. 

In 1992 „The Treaty on European Union“ or the Maastricht Treaty was con-

cluded. Responsibility in the area of security policy as well as the joint jurisdiction is 

vested in the European Union (EU). Among the basic principles can be identified: 

strengthening the security of the EU; the preservation of peace and international 

security; increasing the sole role of the EU in defining the common foreign policy. 

In 1992, ECOSOC established the Commission of Sustainable Development, 

which developed the same name strategy. Its main focus is the sustainable economy 

that does not destroy the basic natural resources, developed by adapting to the environ-

ment, using the latest scientific developments and technological innovation. Eradication 

of poverty, especially in developing countries is also one of the areas of the sustainable 

development strategy. This problem is closely related to economic security, because 

poverty can cause social tension and undermine the economic development of the 

neighboring countries, and they will be forced to accept on its territory people who are 

fleeing from hunger and poverty (Ganushkina, 2012, p. 10-33). 

 

Monitoring of the modern concepts of national economic security 

 

In March 1992 in Russia the „Security Act“ was approved. It examines the rela-

tionship of internal and external aspects of security, without defining its economic 

aspect. In 1996 Russia regulated economic security in the document „The state strate-

gy of the economic security of Russian Federation“. There are major sections: the 

purpose and objects of economic security strategy, its threats, criteria and parameters 
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for the economy, which meet the requirements of economic security, measures and 

mechanisms of economic policy aimed at providing it. In 1997 the „Russian Security 

Concept“ was issued. In 2009 the „National Security Strategy of Russia“ was ap-

proved. It is dedicated to „economic growth“ after the global financial crisis of 2008 

and also „strengthening the economic security through active government anti-

inflation, monetary, exchange rate, monetary, fiscal policy aimed at import substitu-

tion and supporting real economy“.  

On July 1, 1992 in Ukraine the National Security Council under the President of 

Ukraine was created. In 1993 the first scientific papers on this topic were published. 

Іn January 1997 the resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine „The National 

Security Concept of Ukraine“ was signed. This document lays the foundations of the 

conceptualization of the state policy of national security that allowed defining clearly 

the subjective and objective attitude. In 2003 the law on the bases for National Securi-

ty of Ukraine was signed. The concept of „economic security“ was not used, but it is 

part of the national security of Ukraine. National security is a level of protection of 

vital interests, rights and freedoms of the person, the vital interests of society, the 

state and its environment from external and internal threats. In February 2007 the 

„The National Security Strategy of Ukraine“ was approved. 

In November 2008, the Resolution „The Concept of economic security of 

Ukraine Consumer Cooperatives“ was accepted. For the first time „economic 

security“ was mentioned in the legal document. Economic security is the state of 

protection of business entities from the negative influence of external and internal 

threats, destabilizing factors, which provides a robust implementation of major eco-

nomic interests and objectives of the authorized activities. In May 2014 a project law 

„The basis preventing and combating economic crimes and financial control“ was 

proposed. Economic security is the state of the economy in which sustainable eco-

nomic growth effectively meets the economic needs, controls the state over the 

movement and use of national resources, the protection of the economic interests of 

the country on the national and international levels. Economic security is an integral 

part of national security“. In May 2015 „The National Security Strategy of Ukraine“ 

was adopted after conflicts and ethnic tensions. This is the first document that is 

designed for comprehensive protection of the national security and territorial integrity 

of Ukraine. The main threats to national security are: the aggressive policy of Russia; 

the inefficiency of the system of national security of Ukraine; corruption and ineffi-

cient system of government; economic crisis, depletion of financial resources of the 

state, the decline in living standards; threats to energy, information, environmental 

and technological safety. 
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In November 1992 in Poland the law based on the Polish security policy and 

„Security policy and defense strategy of the Republic of Poland“ were approved 

(Mróz, 1994). Іn January 2000 „The Security Strategy of Poland” was developed. In 

2003 „The National Security Strategy of the Republic of Poland“ was approved 

(Kupiecki, 2015). It considers the economic threat instead of economic security. 

In the spring of 1994 in FRG the document „White book on the question of security 

policy of Germany and the future Bundeswehr“ was approved, relying on the defense 

doctrine. In 2006 the document was revised and it updated aspects of economic security, 

among which the main ones are free world trade as the basis for the country’s well-being 

and prevention of regional crises that could threaten the security of Germany. The strate-

gic importance is attached to a reliable supply of energy resources of the country. In 2002, 

the „National Strategy for Sustainable Development“ was developed. The document 

notes that Germany should become one of the leading countries in terms of resource 

efficiency of the economy. A sustainable economy is adapting to the challenges of our 

time, the use of economic opportunity and the responsibility of businesses for the future. 

Sustainable development is a significant competitive advantage.  

In December 1995, the US President George W. Bush approved the memorandum 

with a view to taking appropriate measures to ensure economic security. The memoran-

dum outlines the main content of the national program of economic security. The result 

of the program is to create a unified system of economic security across the country. It 

aims to maintain US leadership in technological areas and to ensure the country’s eco-

nomic interests. In 1996, the US „Economic Security Act“ was passed, where for the 

first time the problem of economic espionage was addressed. Since 1992, US business 

has borne an annual loss of 100 billion dollars as a result of industrial espionage on 

management estimates of Science and Technology of the White House. Almost 40% of 

the country’s resources, the intelligence community (all US intelligence services) were 

allocated to economic intelligence (Gorodetskiy, Manaenkov, 2004, p. 25-26).  

In 2001 „The Economic Security and Recovery Act“ was adopted which identi-

fied the priorities of economic development, protection and optimization of taxation 

issues. In 2002 the „First National Strategy for Homeland Security“ was adopted 

(Official website of the Department of Homeland Security). In February 2015 the 

„National Security Strategy“ was approved. Threats to national security include: an 

attack on US territory and critical infrastructure, on American citizens and representa-

tives of the countries-allies outside the country; the global economic crisis; applica-

tion and dissemination of weapons of mass destruction; epidemics of infectious diseas-

es; the negative effects of climate change; disruption of the functioning of the global 

energy market; the spread of violence and crime with unstable countries in the territory 
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of USA were willing to participate in the education of „future political and economic 

elite in the world“. The United States expressed willingness to participate in the educa-

tion of „the future political and economic elite in the entire world“. 

In 1997 the Law of China „On Civil Defense“, the White Paper of China „Civil 

Defense“ (2000, 2002, 2004, 2006) were adopted. In 2008 the Chinese scientist Jiang 

Yong gave a definition of economic security: „Economic security is best defined as the 

ability to provide a gradual increase of living standard of the entire population through 

the national economic development while preserving the economic independence. In 

other words, there are two sides of the „medal“ in the economic security: competitive 

and independent economic sovereignty“. Today it is necessary to recognize the world 

economic and political power of China, which claims to be the new „center of 

influence“ through the use of scientific, technical and industrial potential. In fact, its 

success is based on two components − economic security, namely „economic integra-

tion with its neighbors in the region“ and political security, namely „the creation of a 

peaceful environment“ (Jiang Yong, 2008, p. 66-85). 

In 1998 in Bulgaria „The Concept of National Security of the Republic of Bulgar-

ia“ was adopted. It addresses threats to security: economic and social differentiation of 

countries in Europe, the unfinished process of constructing European security, the 

availability of economic crime, the use of financial and economic sanctions on other 

countries, an unstable state of the economy in the country and others. The concept has 

ceased to operate on the basis of the adoption of the new „National Security Strategy of 

the Republic of Bulgaria“, where the economic, financial and social stability and eco-

nomic prosperity stand out among other interests. 

In 1998 in the Czech Republic „The Constitutional law on Security of the Czech 

Republic“ was adopted. Later „The Security Strategy of the Czech Republic“ was 

approved, which outlines the economic situation of the formation of long-term poli-

cies to promote the economic development of the country. Among them, the devel-

opment of international cooperation, the reduction of inflation, the fight against eco-

nomic crime. 

Today, the system of economic security is developed in the framework of the 

European Economic Commission of the Council and the OSCE. Since 2003, the 

documents that make up the „economic and environmental dimension of security“ 

have been adopted jointly. Information about the economic and environmental chal-

lenges and threats to security and stability in the OSCE region are systematized and 

monitored with the help of the Office Coordinator of OSCE Economic and Environ-

mental (Ganushkina, 2012). 
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Legislative framework of economic security 

 

Chronological incorporation of key legislative acts in the sphere of economic 
security is presented in Table. 1. 

 

Таble 1 

 

Chronological incorporation of key legislative acts in the sphere 

of economic security 

 
Date of signing Action area Legal document 

11 century Kievan Rus Code of laws „The Russian Truth“ 

16 December 1689 England „The Bill of Rights“ 

4 July 1776 р USA „The Declaration of Independence“ 

26 August 1789 France 
„The Declaration of the Rights of Man and of the 
Citizen“ 

14 August 1881  Tsarist Russia 
 „Regulation on control for public order and public 
security“  

28 June 1919  
5 participating 
countries 

The Treaty of Versailles and creating the League of 
Nations 

29 June 1934  USA 
„The National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement“ 

16 February 1946  Japan 
„On Emergency Measures in the sphere of Finance 
and Economy Law“ 

26 July 1947  USA „The National Security Act“ 

30 October 1947 
32 participating 
countries 

„The General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) “ 

25 March 1957  
6 participating 
countries 

The Treaty of Rome establishing the European 
Economic Community and Euratom 

Date of signing Action area Legal document 

15 June 1964  
Countries – UN 
member 

„The Principles governing international trade 
relations and trade policies to promote 
development“ 

1 May 1974  
Countries – UN 
member 

„Declaration on the Establishment of a New In 
„ternational Economic Order“ 

12 December 1974  
Countries – UN 
member 

„Charter of Economic Rights and Duties of States“ 

1 August 1975  
33 participating 
countries 

„Final Act of Conference on security and co-
operation in Europe“ 

17 December 1985  
Countries – UN 
member 

„International Economic Security“ (resolution 40th 
session of the UN General Assembly) 

11 December 1987  Countries – UN 
member 
 

„International Economic Security“ (resolution 42th 
session of the UN General Assembly) 
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7 February 1992  
12 participating 
countries 

„The Treaty on European Union“ or the Maastricht 
Treaty 

5 March 1992  Russia „Security Act“ 

2 November 1992  Poland 
The law on the basis of Polish security policy, 
„Security policy and defense strategy of the Repub-
lic of Poland“ 

15 April 1994  Germany 
„White book on the question of security policy of 
Germany and the future Bundeswehr“ 

1 February 1996  USA „The Economic Security Act“ 

29 April 1996 р. Russia 
„The state strategy of the economic security of 
Russian Federation“ 

16 January 1997  Ukraine „The National Security Concept of Ukraine“ 

1 March 1997  China The Law of China „On Civil Defense“ 
17 December 1997  Russia „Russian Security Concept“ 

16 April 1998  Bulgaria 
„The Concept of National Security of the Republic 
of Bulgaria“ 

13 December 1998 Czech Republic 
„The Constitutional law on Security of the Czech 
Republic“ 

18 June 1999  Romania „National Security Strategy of Romania“ 

19 November 1999 
54 participating 
countries 

„The Charter on European Security“  

4 January 2000  Poland „The Security Strategy of Poland“ 
10 December 2001  USA „The Economic Security and Recovery Act“ 

17 July 2001  Belarus 
„The Concept of National Security of the Republic 
of Belarus“  

16 July 2002  USA „First National Strategy for Homeland Security“ 

19 June 2003  Ukraine 
The Law on the bases for National Security of 
Ukraine 

12 February 2007  Ukraine „The National Security Strategy of Ukraine“ 

12 November 2008  Ukraine 
„The Concept of economic security of Ukraine 
Consumer Cooperatives“ 

12 May 2009  Russia „National Security Strategy of Russia“ 

9 November 2010  Belarus 
„The Concept of National Security of the Republic 
of Belarus“ 

8 March 2011 р. Bulgaria 
„National Security Strategy of the Republic of 
Bulgaria“ 

21 October 2014  Poland 
„The National Security Strategy of the Republic of 
Poland“  

6 February 2015  USA „National Security Strategy“ 

6 May 2015  Ukraine „The National Security Strategy of Ukraine“ 

 

One can note the difference in the titles of documents in various countries. For 

example, in Canada and Turkey – „National Security Policy“; in the United States, 

Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Lithuania, Ukraine, Russia – „National Security 
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Strategy“; Italy – „The strategic concept of national defense“; in the UK, Germany, 

Norway, Ireland, China, Japan the documents are called „White Book“. Of course, it 

is impossible to explore all legal documents related to economic security for all coun-

tries. The aim was to monitor historically the first documents that regulate economic 

security and provide a detailed study of foreign concepts, which broadcast leaders’ 

views on economic security. 

 

Conclusion and recommendations 

 

The chronological incorporation of key legislative acts in the sphere of econom-

ic security has been developed for the first time. Monitoring of international econom-

ic law, foreign and domestic legal acts has been conducted. In turn, this allowed 

tracing the sequence of signing and organizing the documents for using them easily in 

practice. 

Comparative evaluation of the effectiveness of existing systems of national se-

curity of different countries showed that the United States is a leader in the history of 

mankind as to the completeness and effectiveness of doctrinal documents relating to 

economic security. The best proof is the sustainable development of the US economy 

and the increased competitiveness of goods and services. For example, in 2014 the 

United States ranked third in global competitiveness, Bulgaria – 54
th
 place and 

Ukraine − 76
th

 place (The Global Competitiveness Report 2014-2015, р. 13). The 

position of Ukraine in 2014 improved with 8 positions compared to 2013. However, it 

should be noted that recent events have not been taken into account, namely the Rus-

sian-Ukrainian conflict and the disruption of trade relations. Also in 2015 among the 

100 largest companies in the world by level of capitalization: 53 − US, 9 − English 

and 8 − Chinese. Unfortunately, there is not a single Ukrainian or Bulgarian company 

(FT Global 500). 

The study of foreign experience in the development of the legal framework of 

economic security will be valuable when enriched, and at the same time will take into 

account the positive and negative consequences. Efforts should be directed at achiev-

ing stability and equitable political and economic cooperation in terms of internation-

al security and trust. 

Thus systematization of general economic and civilization processes as well as 

the synthesis of planetary and concentrated knowledge gives us hope that humanity is 

aware of the irreversible consequences of socio-economic and environmental disas-

ters, war and conflict, recognizing the imperative of following progressive safety 

objectives and uniting efforts in solving global problems. 
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ността. 

 В статията са разгледани и анализирани някои съществуващи 
методики за измерване на иновативността,  конкурентоспособ-
ността, както и факторите за тяхното повишаване.Липсатана 
методика за оценяване ролята на иновациите за повишаване на 
конкурентоспособността обаче, създава известна трудност при 
определяне на подход за анализ и оценка на това въздействие. 
Ето защо основната цел на автора в тази статия е да предложи 
методика, включваща използването на обективни модели,  систе-
ма от показатели и подходящи начини за анализ и оценка на 
иновационната активност и нейното влияние върху конкурентос-
пособността на предприятията  от индустриалния сектор.  

 

 

Въведение 

 

Основната цел в тази статия е на базата на анализ на съществуващите от-

делни методики за измерване и оценяване на иновативност, конкурентоспособ-

ност и на факторите за тяхното повишаване, да бъде предложена комплексна 

методика, включваща използването на обективни модели, система от показате-

ли и подходящи начини за анализ и оценка на взаимната връзка между инова-

циите и конкурентоспособността. 

За постигане на основната цел авторът си поставя следните основни зада-

чи: проучване и оценка на състоянието на предприятията от индустриалния 

сектор и състоянието на тяхната иновационна дейност; изясняване равнището 

на иновационната активност, като се използват данни от НСИ; подбор на анали-

тично-оценъчни показатели за статистическо характеризиране на предприятия-

та от индустриалния сектор, предлагане на насоки за нарастване на иновацион-

ната активност на предприятията от индустриалния сектор като предпоставка за 

повишаване на конкурентоспособността. 

                                         
1  Катедра Мениджмънт и маркетинг, Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, 

България. e-mail:  viktoriq_kalaidjieva@abv.bg. 
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Актуалността на разглеждания проблем е свързана основно с: решаващото 

значение на индустриалния сектор за развитието на националната икономика; 

голямото значение на иновациите и конкурентоспособността за икономическия 

растеж; водещата роля на иновационната дейност за поддържане на висока 

адаптивност на предприятията към динамичните промени в силно конкурентна 

среда; ролята на иновациите за повишаване на конкурентоспособността и за 

изграждане на конкурентоспособна национална икономика. 

 

Анализ, диагностика на състоянието и обсъждане 

 

Очевидната връзка между иновациите и конкурентоспособността налага 

необходимостта от прилагането на подходяща методика, включваща използва-

нето на обективни модели и подходящи начини за анализ и оценка. 

Един от първите автори, разкриващи ролята на иновациите за проявление-

то на нов тип конкуренция, по-действена от ценовата, е Й. Шумпетер (1982, с. 

146; 153; 277). Проблемът за взаимовръзката между иновациите и конкурентос-

пособността е разглеждан от редица други автори, в това число Kraft и Kraftova 

(2009, p. 53-70), Райзберг (2008, с. 35-39), Дамянов, Белухова (2012, с. 191). 

В научната литература и в практиката съществуват и се прилагат най- вече 

методики за оценка на иновационни проекти. За целта някои автори използват 

динамичните методи, които се прилагат за оценка на инвестиционните проекти, а 

други оценяват възможните алтернативи за процесни иновации на базата на очак-

ваните стопански резултати – Недева (2012, с. 147-154), Янкова (2011, с. 129-133). 

Но тези методики не се отнасят за изучаване иновативността на предприятията.  

Може да се каже, че съществуват отделни методики за измерване на ино-

вативността и на конкурентоспособността, но липсва методика за оценяване 

ролята на иновациите за повишаване на конкурентоспособността. Този факт 

поставя въпроса за избор на система от показатели за анализ и оценка на това 

въздействие. 

При характеризиране на иновационната активност най-често се има предвид 

класифицирането на иновациите като продуктови, технологични и организацион-

ни, което предполага включването в оценките на следните характеристики: 

 внедряване на продукция с нови свойства; 

 използване на нови технологии; 

 внедряване на нова техника; 

 промени в организацията на производството; 

 промени в квалификацията на персонала. 
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Комплексният характер на иновационната дейност и различните аспекти 

на иновативност предопределят и част от трудностите при нейното обективно 

измерване. За анализа и оценката на състоянието на европейските и национал-

ните параметри на иновативност има разработени методики и се осъществяват 

редица регулярни изследвания. Поддържа се и система от показатели за НИРД и 

иновации на сайта на НСИ и Евростат. За провеждането на изследванията в тази 

насока иматзначение: съвкупният иновационен индекс на Иновационното табло 

на ЕС, който разделя страните в четири групи, според динамиката на иновации-

те спрямо средното за ЕС равнище през последната година и дава оценка на 

базата на няколко групи показатели и методологията за оценка на знанието, 

която включва 80 структурни и качествени индикатора, обхващащи четирите 

стълба на икономиката на знанието. (http://ec.europa.eu/ enterprise/policies). 

Друга методика за оценка отчита динамиката на факторите, влияещи вър-

ху иновативността и необходимостта от съпоставимост на данните, с оглед 

подбора на основните фактори от този вид. Тя използва индексния метод и 

включва определянето на система от индекси, както следва: „Достъп до финан-

сиране“; „Иновационна активност“; „Добри практики“; „Интернационализа-

ция“; „Активност по отношение на интелектуалната собственост“ (Симеонова-

Ганева, Владимиров и екип, 2013). 

Изчисляването на тези индекси дава възможност да се направи оценка на 

самата иновационна активност, а също и на факторите за нейното повишаване. 

Едновременно с това тези индекси имат отношение и към конкурентоспособ-

ността на предприятията, поради което могат с еднакъв успех да се използват и 

при оценката на конкурентоспособността.  

Така описаните индекси позволяват прилагането на елементите от описа-

телната статистика, честотни разпределения, рангови критерии за изследване на 

зависимости между отделните фактори и построяването на адекватни модели на 

множествена линейна регресия, с цел оценка на влиянието на факторите, вклю-

чени в индексите за иновативност (Симеонова-Ганева, Владимиров и екип, 

2013). 

За изучаване на конкурентоспособността също се използват различни ме-

тоди. Според Р. Димитрова (2014, с. 157) „проблемът за формиране на измери-

телен апарат и избор на методи за анализ и оценка на конкурентоспособността 

на предприятието не е получил еднозначен и всепризнат отговор“. За характе-

ризиране на конкурентоспособността на предприятието Мл. Велев предлага 

измерители, като: конкурентоспособност на продукцията; производителност на 

труда; финансови резултати; растеж на предприятието; иновативност; произ-

http://ec.europa.eu/
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водствена и маркетингова гъвкавост; адаптивност към пазара (Велев, 2004, с. 

74-75). Ясно е, че иновативността се включва като компонент в този модел. 

Някои автори изчисляват конкурентоспособността на продуктите спрямо про-

дукти – аналози като отношение между оценявания продукт и базовия продукт, 

спрямо който се прави сравнението по различни параметри – технически (на 

базата на експлоатационните параметри на двата продукта), икономически (на 

базата на цената – разходите и потребление на двата продукта), като накрая се 

определя интегрален показател за конкурентоспособност (Дончев, Велев, Ди-

митров, 1998, с. 267-270). В някои методики се използват показателите на сче-

товодната и статистическата отчетност, като се измерват резултатите от дей-

ността на предприятието или нивото на качеството на продукцията. В други 

изчисляването на конкурентоспособността на стоките се основава на предвари-

телното определяне на потребностите на потенциалните купувачи и оценката на 

степента на удовлетвореност, която те ще получат на база качествата на новото 

изделие на предприятието, в сравнение с продуктите на конкурента и впоследс-

твие на изчисляване на показател чрез отнасяне на стойността на всеки от пара-

метрите на реалното изделие към стойността на съответните параметри на хи-

потетичното изделие, като също се предлага оценка по икономически парамет-

ри (Маринов, Велев, Гераскова, 2001, с. 146-150). 

Предлага се и методика за оценка на конкурентоспособността на стоките 

съобразно техния жизнен цикъл в сферата на потреблението в процеса на експ-

лоатацията й (Маринов, Велев, Гераскова, 2001, с. 150-153). 

Според възгледите на М. Портър (2000), националната конкурентоспособ-

ност силно зависи от потенциала на нейната индустрия за иновации и техноло-

гично развитие. За оценка на конкурентоспособността се използва моделът на М. 

Портър за петте движещи сили на конкуренцията – пряка конкуренция сред дейс-

тващите конкуренти, заплаха от навлизане на пазара на нови конкуренти, пазарна 

сила на потребителите, пазарна мощ на доставчиците, въздействие от страна на 

стоки-заместители (Портър, 2004, с. 59). Прилага се и стойностно-верижният 

модел за оценка и проектиране на конкурентоспособността на предприятието, 

както и моделът на конкуренцията и ключовите фактори за успех на предприяти-

ето, който е построен на базата на йерархията на ключовите фактори за постигане 

на конкурентно предимство (Маринов, Велев, Гераскова, 2001, с. 155-158).  

Някои автори приемат като единствен и най-важен индикатор за фирмена 

конкурентоспособност качеството на продукцията. Използва се и комплексен 

индекс, който измерва качеството и конкурентоспособността или пък се прави 

сравнение с най-добрата известна практика или с водещия конкурент. 
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Методика на изследването: 

 

В проучените от нас литературни източници не е разглеждана методика за 

изучаване влиянието на иновациите за нарастването на конкурентоспособност-

та.  

Предложеният и използван от нас методичен подход за анализ и оценка на 

състоянието и равнището на стопанската дейност на индустриалните предприя-

тия предоставя възможност за формиране на подходящ измерителен апарат, 

включващ система от показатели, разкриващи икономическите аспекти и ста-

тистически методи за тяхното оценяване. Затова считаме, че макар и да е целе-

съобразно и възможно допълването на индикаторите, този измерителен апарат е 

подходящ и приложим, тъй като този подход обединява в комплекс изучаването 

на състоянието на индустриалния сектор в България, равнището на иновацион-

ната дейност и ролята на иновациите за повишаването на конкурентоспособ-

ността. Във връзка, с това според, нас емпиричните изследвания трябва да обх-

ващат в комплекс следните направления (фиг. 1): 

 

 
 
Източник: Калайджиева, В. Иновации и конкурентоспособност в индустриалния 

сектор (дисертационен труд), 2015. 

 

Фиг. 1. Направления на емпиричното изследване 

 
В съответствие с формулираните цели и задачи на изследванията в тази 

област, предлагаме следният алгоритъм (фиг. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическо характеризиране на индустриалния сектор

Статистическо характеризиране на иновационната дейност
на предприятията от индустриалния сектор

Изучаване ролята на иновациите за повишаване на конкурентоспособността 
на предприятията от индустриалния сектор
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Източник: Калайджиева, В. Иновации и конкурентоспособност в индустриалния 

сектор (дисертационен труд), 2015. 

 

Фиг. 2. Алгоритъм на изследването 
 

Всеки от етапите на проведеното от нас изследване се отличава с известна 

специфика по отношение на конкретните подходи, изучавани показатели и 

използвани методи за анализ и оценка. 

В рамките на извадково анкетно проучване, проведено от автора, са анке-

тирани 126 собственици и мениджъри на индустриални предприятия от Благо-

евградска област за периода от 2006 до 2013 г. Използвана е класификацията на 

НСИ. (Бизнес статистика, Многоотраслова статистика, www.nsi.bg). Направени-

те обобщения, анализи и изводи във връзка с разглежданите проблеми са на 

базата на този обхват. 

От направения анализ на оценките се разкрива, че според 27,8% от анке-

тираните от 40 до 60% от конкурентоспособността се дължат на иновациите на 

предприятията. По-нисък е процентът на утвърдителните оценки за останалите 

интервали – според 24,6% от анкетираните от 20 до 40% от конкурентоспособ-

ността се дължат на иновациите; според 20,6% – от 10 до 20% от нея се опреде-

ля от иновациите; 15,1% от респондентите считат, че 60-80% се определят от 

иновациите и 11,9% посочват, че 80-100% от конкурентоспособността зависят 

от иновациите. 

 

 

 

 

Проучване и оценка на състоянието на предприятията
от индустриалния сектор

Изучаване и оценка на състоянието на иновационната дейност
на предприятията от индустриалния сектор

Анализ на ролята на иновациите за повишаване
на конкурентоспособността на предприятията от индустриалния сектор

Анализ, диагностика на състоянието, оценка на резултататите
и предписания за бъдещи действия 

http://www.nsi.bg/
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За статистическото характеризиране на индустриалния сектор и разкрива-

не на неговото състояние могат да се използват следните аналитично-оценъчни 

показатели, приложени от нас: 

 Брой и динамика в развитието на предприятията от индустриалния 

сектор в България за изучавания период;  

 Разпределение и динамика в развитието на предприятията, според вида 

на икономическата дейност; 

 Разпределение на предприятията, според икономическата дейност и 

големината им на база заети лица; 

 Заетост в индустриалния сектор общо и по икономически дейности; 

 Разпределение на предприятията от сектора по регионално разположе-

ние – райони за планиране; 

 Финансово-икономически показатели: стойност на дълготрайните ма-

териални активи; разходи за дейността; приходи от дейността; произ-

ведена продукция; оборот и добавена стойност – общо, по икономи-

чески дейности, според големината на предприятията. 

Тези показатели дават възможност за количествено характеризиране на 

състоянието на индустриалния сектор в определен период от време и за устано-

вяване динамиката и тенденциите в развитието му, а финансовите индикатори 

имат основно значение при характеризирането на финансовото състояние на 

предприятията. Анализите на финансово-икономическите показатели, извърш-

вани общо за индустриалния сектор, по икономически дейности и според голе-

мината на предприятията дават възможност да се очертае във всички аспекти 

профилът на индустриалния сектор. 

При изясняване равнището на иновационната дейност на предприятията от 

индустриалния сектор е препоръчително да се използва официална статисти-

ческа информация (напр. от НСИ) и да се наблюдават и определят стойностите 

на следните показатели: 

 дял на иновативните предприятия от общия брой на предприятията в 

индустриалния сектор; 

 дял на предприятията, реализирали нови или усъвършенствани про-

дукти, нови за пазара, от общия брой предприятия;  

 дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, 

нови за пазара, от общия оборот на предприятията;  

 дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, 

нови за предприятието, но не и за пазара, от общия оборот на пред-

приятията;  
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 дял на предприятията с иновационно сътрудничество от общия брой 

предприятия с технологични иновации;  

 разходи за научно-изследователска и развойна дейност в няколко 

разреза (по видове, сектори, статистически райони, източници на 

финансиране, в сектор предприятия по икономически дейности, по 

големина на предприятията);  

 персонал, зает с научно-изследователска и развойна дейност в 

различни разрези (по категории и пол, сектори, статистически райони, 

степен на образование, в сектор предприятия по икономическа дейност 

и големина на предприятието и др.). 

При осъщественото от нас изследване анализите и оценките на иноваци-

онната дейност на проучените предприятия чрез анкетиране на техните мени-

джъри и собственици се основават на определените в плана на изследването 

проблеми и произтичащите от тях показатели, както следва (Калайджиева, 

2015): 

 наличие на стратегия и план за иновации, на организационна система 

за управление на иновационните процеси; 

 наличие на връзка с други предприятия с научно-изследователски 

профил и разработване на съвместни проектни решения с други 

предприятия; 

 наличие на висококвалифициран персонал за реализиране на ино-

вационна дейност; 

 реализирани иновационни проекти; 

 вид на планираните и осъществените иновации; 

 брой предприятия, реализиращи разходи за нирд и големина на 

разходите за иновационна дейност; 

 внедрени и предложени на пазара нови продукти; 

 извършвани в предприятията анализи и оценки на иновационната 

дейност и оценка на равнището на иновативност. 

За изучаване ролята на иновациите за повишаване на конкурентоспособ-

ността на основата на статистическата информация могат да се изчисляват 

стойностите на следните показатели, разкриващи бизнестенденциите в про-

мишлеността и равнището на конкурентоспособност: 

 очаквания за износа – този показател е важен за анализа, тъй като 

показва позицията на предприятията и приемането на техните про-

дукти на международните пазари; 

 конкурентна позиция на вътрешния пазар; 
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 конкурентна позиция на пазара в страните от ЕС; 

 конкурентна позиция на пазара извън страните от ЕС.  

Други фактори, имащи отношение към конкурентоспособността на предп-

риятията от индустриалния сектор са: търсене на вътрешните и международни-

те пазари, конкурентен внос, финансиране и икономическа среда и др. 

Според нас, анкетното проучване трябва да обхваща следните направле-

ния: 

 конкуренти, пазарен дял и конкурентни предимства;  

 наличие на стратегии и планове за нарастване на конкурентоспособ-

ността; 

 анализ на клиентите; 

 приемане от клиентите и реализация на новите продукти на пазара;  

 оценка на способността на предприятието да се адаптира към пазар-

ните промени;  

 износ, оценка на потребителското търсене на новите продукти и на 

представянето им на пазара; оценка на способността на предприятието 

да се адаптира към пазарните промени;  

 оценка на равнището на иновативност; 

 оценка на равнището на конкурентоспособност;  

 оценка на ролята на иновативността за нарастване на конкуренто-

способността; 

 оценка на финансовите резултати на предприятията.  

При оценяване ролята на иновациите и иновационната активност за нарас-

тването на конкурентоспособността следва да се отчита, че както иновационна-

та активност, така и конкурентоспособността е синтетичен показател, който 

обединява в себе си редица постижения на предприятията. Иновативността се 

включва като един от многото елементи (индекси) за изчисляване на конкурен-

тоспособността и глобалния индекс на конкурентоспособност. Ето защо пред-

лагаме следните два модела за влиянието на иновациите върху конкурентоспо-

собността. Първият от тях включва всички индекси и взаимното им влия-

ние.(фиг. 3. Модел 1): 
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Източник: Адаптирано от автора по Симеонова-Ганева, P., Владимиров, Ж. и 

екип. , (2013). Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на 

иновациите в МСП (2012-2013). 

Фиг. 3. Модел 1. Изследване влиянието на иновациите 

върху конкурентоспособността на индустриалните предприятията 

 

Вторият модел е ориентиран към оценка влиянието на отделните индика-
тори от иновационната дейност върху иновационната активност. 

 

Източник: Адаптирано от автора по Симеонова-Ганева, P., Владимиров, Ж. и 

екип. , (2013). Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на 

иновациите в МСП (2012-2013). 

Фиг. 4. Модел 2. Влияние на индикаторите за дейността на предприятието 

и индекса „Иновационна активност“ 
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При изучаване състоянието на индустриалния сектор, състоянието на ино-

вационната му дейност и ролята на иновациите за нарастване на конкурентос-

пособността, предлагаме да се използват следните статистически методи: 

 групиране на статистически данни; 

 табличен и графичен метод, необходими за нагледното представяне на 

статистическите редове; 

 метод на сравнението, за чието ефективно прилагане е осигурена 

съпоставимост на данните; 

 определяне на относителни дялове и средни равнища, сравнителен 

анализ на относителни дялове на предприятията от различни ико-

номически дейности, периоди на развитие и териториално разполо-

жение по основни показатели; 

 статистическо изучаване на развитие и установяване на равнището на 

измененията и скоростта на развитието чрез изчисляване на темпове на 

прираст; 

 статистическо изучаване на териториалното разположение на изуча-

ваните явления; 

 статистическо изучаване на зависимости. 

За установяване влиянието на иновативността за повишаване на конкурен-

тоспособността се прилагат методите на регресионния и корелационния анализ. 

В научната литература няма представена методика за измерване на влиянието 

на иновациите върху конкурентоспособността. Регресионният и корелационни-

ят анализи се прилагат като методи, които предоставят възможност за изучаване 

и измерване на връзки и зависимости от корелационен тип и за установяване на 

наличието на статистически значима и закономерна връзка между изучаваните 

явления (вж. по-подробно за методите: Николова (2010), Каращранова (2010), 

Николова, Мадгерова, Кюрова (2007), Мадгерова, Кюрова (2009).  

Могат да се прилагат и методите на анализа и синтеза, за да се установят 

състоянието и възможностите за по-нататъшно развитие на предприятията, 

тяхната иновационна дейност и нейното влияние върху конкурентоспособност-

та им. 

Предложените и възприети от нас система от индекси и методи за оценка 

са основание да предложим следния алгоритъм за определяне влиянието на 

иновативността върху конкурентоспособността (вж. фиг. 5).  
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Източник: Калайджиева, В., Иновации и конкурентоспособност в индустриал-

ния сектор (дисертационен труд), 2015. 

 

Фиг. 5. Блок-схема на алгоритъм за анализиране влиянието 

на иновативността върху конкурентоспособността 
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да бъдат извършени на всеки етап. Считаме, че този алгоритъм дава възможност 

за осъществяване на обективен и точен анализ за влиянието на иновативността 

върху конкурентоспособността. 

 

Заключение 

 

Предложената методика ще даде възможност и ще подпомогне осигурява-

нето на качествено оценяване на иновационните дейности и активност на пред-

приятията и връзката им с конкурентоспособността.  

На базата на предложената от нас методика и проведеното анкетно проуч-

ване, основните изводи и препоръки за развитие на иновационната активност 

като предпоставка за повишаване на конкурентоспособността, са следните: 

1. Привличане на нови стратегически чуждестранни инвеститори и на но-

ви мажоритарни собственици. 

2. Увеличаване дела на малките и средните предприятия, които техноло-

гично и продуктово да бъдат свързани и кооперирани с по-големи фирми под 

различни форми на обединение и най-вече в клъстери. 

3. Навлизане все повече във високотехнологични и наукоемки производс-

тва.  

4. Засилване ролята на държавата при развитието на секторните стратегии 

и дефинирането на приоритетните сектори. Следва да се заложи на уникалност 

на новосъздаваните продукти, съобразена с географските и климатичните осо-

бености, както и традициите и очакваните европейски и световни тенденции и 

приоритети.  

5. Осъществяване на бързи и съществени промени по отношение на чо-

вешките ресурси и управлението им във високотехнологична икономика и ин-

дустриален сектор, подготовка на висококвалифицирани кадри за новата ико-

номика.  

6. Необходимост от създаване на условия за развитие на важните факторни 

условия за конкурентоспособност, каквито са информационните технологии, 

науката и технологиите изобщо, образованието, инфраструктурата и логистиката.  

7. Засилване на научно-изследователската и развойна дейност и тясно об-

вързване на нейните резултати с практиката. За целта е необходимо активно да 

се прилага моделът на „тройната спирала“ (Triple Xelix), чрез който може да се 

осигури постигане на тясно обвързване на изследванията, образованието и 

иновациите, т.е. привеждане в действие на „триъгълника на знанието“  
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8. Адекватно усвояване на средства от Европейски програми, засилване 

ролята на инвестиционния и иновационния фонд за привличане на инвеститори, 

създаване на гаранционен фонд. 

9. Снижаване на енергийните разходи и постигане на по-добра енергийна 

ефективност чрез нововъведения в енергоспестяващи технологии.  

10. Подобряване на експортната политика в индустрията. 

11. Осигуряване на ефективен иновационен мениджмънт и създаване на 

необходимата иновационна инфраструктура.  

Направените изводи и препоръки могат да подпомогнат мениджърите при 

вземане на решения, свързани с иновационната активност и конкурентоспособ-

ност на индустриалните предприятия. 
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АКТУАЛНИ РИСКОВЕ В ИНКАСОВАТА ДЕЙНОСТ 

 

Петя БИОЛЧЕВА
1
 

 

JEL G29, H55  Резюме 

Ключови думи: 

инкасов транспорт, 
риск, ценни пратки. 

 Инкасовата дейност е важна за осигуряването на налични парич-
ни средства за банките и техните клиенти. Последните пет години 
показват, че рисковете пред които е изправен инкасовият транс-
порт нарастват. Основните заплахи са свързани с криминогенната 
група фактори и наличието на организирани престъпни групи. 
Настоящото изследване показва, че освен тях висока честота на 
проявление има, както от непреднамерените, така и преднамере-
ните злоупотреби от страна на инкасовия персонал. Всички инка-
сови компании развиващи дейност на територията на страната, 
ежедневно полагат усилия за намаляване на честотата и сериоз-
ността на риска. Изследователските цели на статията са насочени 
към разкриването на рисковият спектър застрашаващ процесите 
по движение на паричната маса от клиентите до техните банки и 
негативните икономически ефекти от тяхната реализация. За 
разкриване на рисковия профил е извършено емпирично проуч-
ване сред фирмите осъществяващи инкасова дейност и банките, 
които ползват техните услуги. 

 

 

Въведение 

 

Търговските банки са в основата на икономическия живот, както за юри-

дическите, така и за физическите лица. Ежедневието в наши дни е непосредст-

вено свързано с банковата дейност и с осигуряването на непрекъсваемост в 

основните бизнеспроцеси, които протичат в търговските банки. Инкасовата 

дейност съпътства банковата дейност по отношение на осигуреността на банки-

те с налични парични средства. Тя е много важна и за осъществяване на преноса 

на ценни пратки (ЦП) между клиентите и тяхната банка. Необходимо е инкасо-

вата дейност да бъде достатъчно надеждна и сигурна, гарантираща бързина и 

високо качество на услугата. В тази статия се разглеждат основните групи рис-

кове, които рефлектират върху инкасовата дейност, както и честотата им на 

проявление в практиката у нас. Обект са инкасовите компании, развиващи дей-

ност в България. Предмет са рисковете, с които се сблъскват доставчиците на 
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услугата по пренос на ценни пратки. Целта на изследването е да се открои ос-

новният рисков спектър на инкасовата дейност и да се направи анализ на ико-

номическите ефекти от него. Актуалността на темата е продиктувана от важ-

ността на инкасовия транспорт за осигуряването на необходимата парична маса, 

както за търговските банки, така и за техните клиенти. Нарастват и случаите, в 

които криминогенната група фактори дава все по-негативно отражение при 

преноса на ценни пратки. Въпреки все по-широкото навлизане на „електронни-

те пари“, паричната маса „кеш“ си остава с ключово значение за осъществяване 

на различните разплащания. Поради тези причини тук се обръща внимание на 

дейността, която извършват инкасовите фирми и необходимостта от усилия, 

свързани с управление на риска и намаляване на последствията от него.  

 

1. Същност на инкасовата дейност и основни рискове в нея 

 

При инкасовата дейност има три основни страни, от чието сътрудничество 

зависи качеството и сигурността на услугата. Първата страна, това са мениджъ-

рите в инкасовите компании. Тяхна основна отговорност е да осигурят безопас-

ност и сигурни системи за работа на своите служители.  

Втората страна са служителите, като тяхната отговорност се свежда до: 

вземане на разумни решения за собствената си безопасност и здраве и за безо-

пасността на другите, засегнати от техните действия или бездействия; добро 

сътрудничество с работодателя и с клиентите, които обслужват; бдителност и 

засилено внимание при приемане/предаване на ценни пратки и съпътстващите 

ги документи; използване на уреди, оборудване и лични предпазни средства по 

начин, който да осигури защитата; докладване на всички нередности; опазване 

на повереното им имущество.  

Третата страна – са клиентите, които са длъжни да сътрудничат и оказват 

съдействие при предаването или приемането на ценни пратки (Health and Safety 

Authority2006); да са точни и коректни по отношение на времевият период за 

извършване на услугата.  

Осъществяването на инкасовата дейност у нас е нормативно регламенти-

рано главно в две наредби: „Наредба №I-121 от 24.06.2004 г. за реда и органи-

зиране на охрана при транспортиране на ценни пратки и товари“ и „Наредба 

№I-171 от 2.07.2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигур-

ността на банките и небанковите финансови институции“. Там ясно са дефини-

рани условията по транспорт, приемане и предаване на ценни пратки. 
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Инкасовият транспорт изисква спазването на строги правила, нарушението 

на които поражда и появата на основните рискови групи. Те могат да бъдат: 

 Маршрутите, по които трябва да мине всеки специализиран инкасов 

автомобил. Важни са особеностите на всеки маршрут поотделно: опасни учас-

тъци от пътя, създаващи предпоставки за нападение, свлачища и други опаснос-

ти, свързани с особеностите на пътя; места с радиосянка или без покритие на 

операторите и други рискови зони. Тук стои въпросът доколко е възможно 

маршрутите да се спазват при големия трафик и множеството обекти, които 

трябва да бъдат обслужени. 

 Служителите от инкасовия екип трябва да са оборудвани с: лична 

идентификационна карта, отличителен знак и облекло, оръжие, средства за 

комуникация, защитни жилетки, белезници, фенер, противогази и други по-

мощни и защитни средства, в зависимост от конкретните условия. Определен е 

и редът за връзка между екипа с мониторингцентъра и дежурните патрули на 

фирмата, както и взаимодействието с МВР. (Наредба №I-121) Важен е и редът 

за действие на екипа за охрана при нападение, пътно-транспортно произшест-

вие, повреда на автомобила и други екстремални ситуации. Тук наред с всички 

заплахи от страна на криминогенната група фактори, застрашаващи извършва-

нето на транспорта на ЦП съществува и риска, породен от самия инкасов екип. 

От една страна, рискът може да бъде породен от непреднамерените действия на 

персонала, който да допусне грешка по невнимание, недоглеждане на докумен-

тите, съпътстващи ЦП и самите дебасейфове, в които се намират парите. Прак-

тиката показва, че това се дължи главно на разсеяност или множество обекти и 

физическо претоварване на екипа. От друга страна, съществува риск от чисто 

преднамерени въздействия на екипа или членове от него, върху целостта на 

пратките. През последните години все по-често се чува за подобни събития.  

 На следващо място е спазването на установени правила при приема-

не/предаване на ценни пратки, както и свързаните с тях документи. При наб-

лижаване на пункта за приемане/предаване на ЦП, инкасовият екип трябва да 

установи връзка с охраната на обекта, с оглед осигуряване на безопасен и сигу-

рен подход и готовност на служителите да приемат или предадат пратката. 

Служителите от охраната на обекта осигуряват зона за безопасност, в която се 

извършва товаренето и разтоварването на ценни пратки и товари. Охранителите 

водят непрекъснато наблюдение на лицата, намиращи се в обкръжението и при 

съмнение за застрашаване сигурността на работата предприемат действия за 

защита на персонала и ценностите. При спиране на превозното средство за 

разтоварване, първо излиза охраната, а след нея лицето, носещо ценната пратка. 
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След приключване на натоварването и оформяне на документите, охранителите 

от екипа затварят и блокират вратите на превозното средство и продължават 

движение по маршрута, като докладват за потеглянето си в мониторинг центъ-

ра. 

Важно за качеството на извършването на инкасова дейност е осъществя-

ването на вътрешен контрол. Тук се включват два отделни аспекта на контрола, 

а именно: 

1. Оперативни проверки, които са насочени към подобряване на оператив-

ната ефективност, или контрола на дейностите на организацията. 

2. Финансови проверки, които са предназначени за осигуряване на точна и 

надеждна финансова отчетност и защитата на активите. (Cash Collection and 

Controls Manual, 2012) 

 Важно място в осъществяването на надеждна инкасова дейност се отде-

ля на специализираните бронирани автомобили. Характерно за тях е, че авто-

мобилите трябва да са оборудвани с: 

1. обособени зони: за шофьора, охраната и материалноотговорните лица и 

за сейф (товарно помещение) със степен на съпротивление, определена по БДС; 

вратите на зоната за шофьора, охраната и материалноотговорните лица са обо-

рудвани с допълнителни заключващи устройства, блокиращи възможността за 

отваряне отвън; автомобилът трябва да е снабден със специално оборудвани 

отвори за стрелба; 

2. бронировка на зоните, в които са разположени шофьорът, охраната, ма-

териално-отговорните лица, двигателят, климатичната система, резервоарът за 

гориво и акумулаторите; използваните материали да са със степен на куршумо-

устойчивост, бронираните стъкла да не отделят отломки; гумите на бронирания 

автомобил да са съоръжени със система за пробег минимум 30 км след прост-

релване; автомобилът е необходимо да разполага и с надеждна система за си-

гурност, която позволява постоянен контрол и наблюдение от страна на мони-

торинг център (Наредба №I-171). 

Рисковете с транспортните средства са свързани главно с появата на тех-

ническа неизправност или срив на някоя от системите за сигурност. Това, от 

своя страна, провокира редица рискови предпоставки в периода до намиране на 

подходящо място за паркиране (когато е възможно), изчакване на охранителен 

патрул, осигуряване на нов автомобил и претоварване на ЦП в условията на 

незащитена зона.  

Всички тези правила са разписани в спомената нормативна уредба. Тук 

възниква въпросът с приложението им в практиката. И двете наредби вече губят 
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актуалност и редица от изискванията по тях са неприложими. Това се дължи на 

факта, че са разписвани преди повече от 10 години и от тогава липсва адекватна 

актуализация. Липсват ясни правила относно обслужването на АТМ устройства, 

които днес са масово разпространени и изискват ежеседмично обслужване. На 

следващо място може да се постави числеността на екипите. В регламентацията 

се споменават екипи от поне четири служители – шофьор, охрана, материално 

отговорни лица. Днес инкасовият транспорт е дейност, която се извършва 

ежедневно и е свързана с обслужване на множество обекти с по-малки стойнос-

ти на ценните прaтки. Това не налага такава численост на екипите. Практика 

показва, че голяма част от инкасовите фирми осъществяват дейността си при 

екипи от двама служители; друг е въпросът доколко те са достатъчни. Следващ 

недостатък на наредбите е разминаването на минималния размер на паричната 

стойност на ценните пратки, които изискват транспорт със специализиран бро-

ниран автомобил – в едната е записано над 20 000 лв., в другата над 30 000 лв. 

Съществуват още редица несъответствия, които изискват вземането на мерки по 

актуализация и преработване на нормативната регламентация.  

При извършването на инкасова дейност е много важно да бъде извършено 

адекватно управление на риска. То включва идентифициране на опасностите; 

оценка на рисковете, които могат да доведат до опасност; решения относно 

мерки за контрол за предотвратяване или минимизиране на рисковете; прилага-

не на мерки за контрол; наблюдение и преглед на ефективността на мерките за 

контрол (Cash in Transit Code of Practice). 

Идентификацията на рисковите заплахи включва всички опасности, свър-

зани с архитектурата на сградата, която трябва да бъде посетена от инкасовите 

екипи – безопасен паркинг, сигурен вход към дебаркатер, достатъчна освете-

ност, видеонаблюдение; маршрутите до отделните обекти и придвижването по 

тях; сигурността и надеждността на персонала и транспортните средства, кри-

миногенната обстановка и много други. 

Оценката на риска е комбинация от вероятността за сбъдване на нежелано 

събитие и тежестта на резултата, който би нанесло това събитие. Работодателят 

е отговорен за съставяне на оценка на риска, свързан с работата по осигуряване 

на инкасовата дейност. Оценката на риска трябва да бъде подготвена за всяка от 

възможните ситуации на работното място, а служителите да бъдат информира-

ни и инструктирани за конкретни действия, така, че да гарантират тяхната безо-

пасност и здраве. 

При изготвянето на оценката на риска трябва да се вземат предвид място-

то на работа, работните задачи, комуникационните системи, включително мес-
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тата с радиосянка (липса на обхват), часовият период от деня, използването на 

лични предпазни средства, фактори на околната среда като топлина, студ, тра-

фик и пешеходни потоци и др. (Health and Safety Authority, 2006) 

Мерките за контрол за предотвратяване или минимизиране на рисковете са 

свързани с предпазващи и избягващи идентифицираните заплахи. Тук се изиск-

ват значителни сили и средства от материален или нематериален характер спо-

собни да намалят значително рисковите събития.  

Последната фаза от управлението на риска е свързана с непрекъснат мони-

торинг на риск наблюдение и преглед на ефективността на мерките за контрол. 

 

2. Методология на изследването 

 

С цел установяване на актуалните рискове в инкасовата дейност, е напра-

вено анкетно проучване и частични тематични интервюта в пет от десетте голе-

ми охранителни фирми у нас, предлагащи тази услуга, а това дава основание и 

за представителност на извадката. Извадката от инкасови фирми включва: VIP 

Security, ASP, JSIS, COT ООД, Сияна, 2000 обслужваща потребностите на Пър-

ва инвестиционна банка.  

Проучването засяга и респонденти, които използват услугите на посочени-

те инкасови компании, а именно около 30% от банковия сектор (БНБ, Райфай-

зенбанк България; Юробанк; Пиреосбанк; Първа инвестиционна банка; Цент-

рална кооперативна банка и др.), лицензирани да извършват банкова дейност на 

територията на страната.  

Изследването на двата типа респонденти има за цел получаване на пълна 

картина относно широкия спектър на риска при приемането/предаването на ЦП, 

техният транспорт и съхранение.  

В анкетното проучване са дефинирани 25 въпроса, свързани с основите 

елементи, съпътстващи осъществяването на инкасовата услуга, а именно клиен-

тите, инкасовият персонал, условията по приемане/предаване на ЦП и транс-

портните средства. Въпросите от анкетната карта са с отворени отговори, дава-

щи възможност на респондентите да изразят мнението си, както и техните виж-

дания за състоянието на инкасовата дейност. Целта е да се установят основните 

проблеми, с които се сблъскват, а от там да се изведат и актуалните рискове, 

формите и честотата на тяхното проявление. 

Частичните дълбочинни интервюта са проведени при срещи със съответ-

ните респонденти, които, наред с попълването на анкетните въпроси, са споде-

лили експертните си виждания и мнения относно тематиката на изследването.  
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Моментът към който е проведено емпиричното проучване, е първото три-

месечие на 2016 г. Периодът, който е изследван, е пет години. Използвани са 

различни статистически методи и средства при обработката на данните от ан-

кетните карти и интервютата, сред които средна стойност, обобщаване, факту-

рен анализ, процентно разпределение. 

Емпиричното проучване има за цел получаване на достоверна информация 

за изследването, въз основа която да бъдат извършени необходимите анализи, 

изводи и обобщения. Това ще бъде предпоставка за извеждане на основни групи 

актуални рискове в инкасовата дейност. Предвид деликатния характер на въп-

росите и запазване конфиденциалността на получената информация, данните се 

представят в обобщен вид за извадката. 

 

3. Резултати от проучването 

 

Инкасовите фирми у нас работят по договорни отношения с търговските 

банки и техните клиенти. Някои от тях са специално създадени, за да покриват 

нуждите на конкретна банка. Така се затваря процесът по паричното движение в 

рамките на банката и има по-голям контрол върху него. Повечето банки аутсор-

сват тази услуга на една или няколко инкасови фирми. В случаите на работа с 

повече от една инкасова фирма, различните услуги се извършват от различни 

фирми, например, зареждането на банкомати е от една фирма, обслужването на 

корпоративни клиенти – от друга, обслужването на определени банкови клиен-

ти – от трета и т.н. Изследването показва, че средният брой банки, с които рабо-

ти една инкасова фирма е около 8. Един от инкасовите лидери на българският 

пазар работи с 20 от общо 28 лицензирани търговски банки у нас.  

През последните години нараства и броят на обектите, които се инкасират. 

Средният брои на инкасовите обекти, инкасирани от една компания, е над 1800, 

като за големите фирми обектите надхвърлят и 5000 бр. Обектите за инкасиране 

са различни по вид – банкови офиси, търговски обекти, бензиностанции, храни-

телни вериги, аптеки и др. За извършване на тази дейност инкасовите фирми 

разчитат на специализираните си екипи, които варират от 50 до 230 бр. Екипите 

са ситуирани в различни райони на страната, в зависимост от необходимостта 

на инкасовите клиенти. Всички компании покриват нуждите на клиентите си 

осъществявайки транспорт на ценни пратки на територията на цялата страна.  

Мнението на 30% от мениджърите по сигурност на търговските банки е, 

че инкасовият транспорт не е достатъчно надежден. Едва 14% от банките го 

определят като категорично надежден. Този отговор дават главно банките, 
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които осъществяват собствен инкасов транспорт. Мнението на мениджърите на 

инкасовите компании е различно. Според тях, инкасовият транспорт на по-

големите фирми на пазара е достатъчно надежден, за което те работят ежеднев-

но.  

Наред с увеличаване на дейността и броя на клиентите всички респонден-

ти отчитат, че през последните пет години рискът от обири върху инкасови 

автомобили се е увеличил. При около 70% от инкасовите компании през пос-

ледните 5 години е имало опити за обири на ЦП по време на пренасяне или 

транспорт. В сравнение с предходния 5-годишен период, този риск е нараснал с 

38%.  

Изследването посочва и най-рисковите моменти при осъществяване на ин-

касовата дейност, а именно: 

- пренасянето на ценни пратки от обекта на инкасиране до автомобила; 

- моментът, в който се осъществява товаро-разтоварване на ценни прат-

ки; 

- при транспорт на ценни пратки в райони без покритие на мобилен опе-

ратор;  

- при инкасиране на обект в късните часове. 

При възникване на какъвто и да е инцидент, свързан със загуба на парична 

стойност при превоз на ценни пратки на банките и техните клиенти, загубата се 

покрива от инкасовата компания. Въпреки трансферирания риск върху фирмата, 

осъществяваща инкасото, репутацонният риск за банката си остава. През пос-

ледните пет години при транспорт на ценни пратки на 15% от банките е бил 

извършен грабеж. 25% от мениджърите на инкасовите компании признават, че 

техни екипи са станали жертва на нападение и грабеж. Финансовите загуби за 

инкасовата компания се покриват от застраховка, но и тук репутационните щети 

върху фирмата остават сериозен отпечатък за бъдещата й дейност.  

Друг важен фактор, имащ значение за качеството на услугата, е корект-

ността на клиентите на инкасовите компании. Тяхното отношение, прецизност и 

стриктно изпълнение на изискванията за приемане/предаване на ценни пратки 

са важни. Повечето от инкасовите мениджъри са на мнение, че клиентите им 

вече са се „научили“ и са коректни. Въпреки това, сред тях има такива, които не 

са подготвили ценната си пратка и забавят екипа. Друг проблем, които се отчи-

та, е, че на места липсват обособени защитени зони за приемане/предаване на 

ценни пратки, а това говори за повишено ниво на риск. 

Инкасовата дейност е високорискова, поради преноса на големи по парич-

на стойност ценни пратки. Почти 90% от инкасовите мениджъри виждат запла-
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ха за живота и здравето на персонала си, както при приемане/предаване на 

ценни пратки, така и при тяхното транспортиране. Логично тук възниква въпро-

сът за надеждността и квалификацията на извършващите инкасо. Докато част от 

големите компании твърдят, че персоналът им е достатъчно квалифициран, 

други около 40% установяват пропуски. Липсата на достатъчна квалификация 

се дължи на текучеството на кадри, от една страна, а от друга – на нереално 

ниското заплащане на труда им. В бранша се наблюдава нелоялна конкуренция 

и появата на недостатъчно специализирани и подготвени фирми, които налагат 

по-ниски цени пред клиентите за извършване на услугата. В същото време, в 

отговор на пазара инкасови фирми свалят цената, но това рефлектира и върху 

качеството на услугата и подготовката на персонала. Задължителна е подготов-

ката на кадрите, извършващи инкасова дейност, при постъпване на работа и 

всички изследвани фирми го провеждат. Освен началното обучение, около 85% 

провеждат и редовни обучения, свързани със специализирано шофиране, дейст-

вия при кризисни ситуации, стрелкова подготовка, оказване на долекърска 

помощ, приложни бойни изкуства и др. 

Практиката показва, че с натрупване на стаж служителите, извършващи 

инкасиране на ценни пратки, си позволяват все повече нарушения и правят 

опити за заобикаляне или нарушаване на разпоредбите за сигурност. Не са 

единични и случаите, при които служители са извършили опити за злоупотреби 

върху пренасяни ценни пратки. Това най-често се случва при установяване на 

пропуск на клиента при запечатване „деба сейфа“, в който се предава ценната 

пратка; при въздействие върху целостта на АТМ касети за банкомати и др. През 

последните 5 години с подобни проблеми са се занимавали около 25% от изс-

ледваните инкасови фирми.  

Наблюдава се липса на стриктност при изпълнение на процедурите за 

транспорт, приемане/предаване на ценни пратки, съобразно изискванията на 

Наредба №I-121 за реда и организацията на охраната при транспорт на ценни 

пратки и товари. Често нарушение е, че не се спазва изискването относно чис-

леността на екипа, извършва се претоварване на ценни пратки между отделни 

автомобили в незащитени зони и т.н. 

При опитите си да намалят подобен род злоупотреби, в над 80% от инка-

совите компании се осъществяват и доверителни отношения с персонала. По 

мнение на мениджмънта, близките отношения и заинтересоваността на преките 

ръководители с инкасовия персонал намалява риска от злоупотреби. Това се 

дължи на факта, че персоналът вижда морална подкрепа и респект в ръководи-

телите си. Друг механизъм, които се използва за намаляване на риска от пред-
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намерени злоупотреби от страна на инкасовите служители, са тестовете за ло-

ялност и надеждност, както и разговорите с психолози. В същото направление 

мениджърите провеждат и събрания, а по-големите инкасови фирми и тим бил-

динги.  

Мнението на респондентите относно адекватността и навременността на 

действията на инкасовите служители е илюстрирана във фиг. 1. От там се вижда 

и необходимостта от по-добра подготовка и квалификация. 

 

 
 

Фиг. 1. Степен на подготовка за реакция 

на инкасовите екипи срещу заплахи 

 

Друг фактор, който има съществено значение за извършването на инкасо-

ва дейност, са транспортните средства. Всички мениджъри определят инкасови-

те си средства като достатъчно надеждни и отговарящи на всички разпоредби за 

бронировка и системи за сигурност. В различните изследвани компании числе-

ността на автомобилите варира от 50 до 250 бр. Една част от тях практикуват 

закупуване на бронирани автомобили втора употреба главно от Германия, след 

което извършват пълна подмяна на ходова част и двигател, при необходимост. 

Други си позволяват закупуването на нови автомобили, след което възлагат на 

специализирана фирма тяхната бронировка. Всички инкасови фирми планират 

закупуване на автомобили ежегодно. Една от основните характеристики на 

специализираните инкасови автомобили е системата за сигурност. Всички ав-

томобили са снабдени със специализирани GPS системи, които се наблюдават в 

мониторинг център; паник бутони; система за блокировка на вратите; система 

стоп двигател; GSM-локация; видеонаблюдение и други, които са обект на 

фирмена тайна. Въпреки добрата осигуреност от страна на технически средства, 

винаги има нещо, което е по-добро и по-модерно. В отговор на въпроса намира-
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те ли за необходимо да въведете нов тип технически системи за сигурност в 

транспортните средства, мениджърите на инкасовите фирми са на различно 

мнение. Някои от тях нямат такива потребности – 25%, други 30% биха въвели, 

според бюджета си и ако намерят нещо, което е подходящо за тях. Останалите 

45% са твърдо решени да въведат иновации в техническите системи за сигур-

ност. През последните 5 години нито една от компаниите не е претърпяла сери-

озен срив в система, съпътстваща осъществяването на инкасовата дейност, 

която да наруши основните бизнеспроцеси. Проблемите им са главно от софту-

ерно естество, или технически проблем с превозно средство.  

Изследването очертава и основните проблеми пред инкасовата дейност, 

а именно: 

 Високо ниво на риск, породено от нереално ниските цени за извършване 

на инкасови услуги. Това води до намаляване и на и качеството на услугата. 

 Високо ниво на риск, породено от голямо предлагане на услугата от не-

компетентни фирми. По този начин се повишава рискът от обири. 

  Високо ниво на риск, породено от нелоялна конкуренция и лобизъм на 

някои от фирмите, чрез който успяват да поемат корпоративни договори. Това 

рефлектира върху натовареността на инкасовия персонал и повишаване на рис-

ка от грешки. 

 Риск, породен от липса на актуалност в нормативната уредба. Съществу-

ващата нормативна уредба е недостатъчна по обем и прецизност, което я прави 

неактуална към момента. Законът за частната охранителна дейност (ЗЧОД, обн. 

ДВ, бр. 15, 2004) и наредбите не се третират по най-добрия начин и това води до 

спад в качеството и нелоялна конкуренция. Необходими са по-строги критерии 

относно изискванията кой може да извършва подобен вид дейност.  

 Основен проблем е, че в страната няма големи инвестиции, съответно 

банките и търговските обекти намаляват необходимостта си от използване на 

инкасови компании. 

 Нараства рискът, породен от тенденцията инкасовите компании да имат 

по-голям брой клиенти за сметка на по-малки по стойност ценни пратки. Това 

води до по-висок риск от широк спектър криминогенни заплахи и нарастване 

обема на маршрутите на инкасовите екипи. 

 Все-повече навлизат „електронните пари“, което в дългосрочен период 

ще е масова форма на разплащане, а това ще рефлектира върху необходимостта 

от масови инкасови услуги. Това ще доведе до намаляване на броя на ценните 

пратки и необходимостта от тяхното обслужване. 
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 Нараства рискът, породен от криминогенната група фактори. Повишава 

се рискът от въоръжени нападения от организирани престъпни групи, включи-

телно и възможността международни специализирани престъпни групи да из-

вършват нападение и след това бързо да напуснат пределите на страната.  

 

Икономически ефект от реализацията 

на идентифицираните рисковете 

 

За да се илюстрира икономическият ефект от проявлението на рисковете в 

процеса по обслужване на ценните пратки, са описани потенциалните загуби 

вследствие на потенциален обир върху инкасов автомобил.  

 Загуба на парична наличност от ЦП, които фирмата трябва да възстанови 

на клиентите си. Парите обикновено са застраховани, но времето за възстановя-

ването им е относително дълго, а застрахователите, при доказване на нарушение 

от страна на екипа, няма да възстановят сумата, т.е. тя трябва да се покрие от 

инкасовата фирма, т.е. разходи за възстановяване на средства на клиентите. 

 Нанесени щети върху транспортното средство – тук са необходими раз-

ходи за неговото възстановяване и ремонтиране; разходи за осигуряване на друг 

автомобил за времето на ремонта. 

 Нанесени физически и психически щети върху инкасовия персонал – 

разходи за възстановяване, разходи за нов персонал, разходи за обучение. 

 Загуба на клиенти – пропуснати ползи от потърпевшия клиент и други 

клиенти. 

 Загуба на репутация – пропуснати ползи от загуба на клиентското дове-

рие в инкасовата фирма, от там отлив на клиенти и загуба на финансови активи; 

загуба на бъдещи клиенти от там и сериозни финансови щети; загуба на ключов 

персонал поради лошата репутация на фирмата; разходи по наемане и обучение 

на нов персонал. 

 Нарушаване на пазарните позиции на фирмата – загуба на финансова 

стабилност; Фалит. 

Перспективите за работа пред инкасовите фирми се съсредоточават в: 

 Намаляване на рисковия спектър, чрез въвеждане на по-добра логистика 

по отношение на проследяването на ценните пратки от клиентите и по-бързо 

заверяване на сметките им. Пътят на клиентските пари започва от момента на 

предаването им на инкасатор, преминава през транспорт до сборен пункт (ако 

клиентът е в по-малко населено място), където се извършва окрупняване на 
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ценни пратки, от там най-често пренощуване в трезор и транспорт до касов 

център, където се извършва преброяване на съответната ценна пратка и се заве-

рява на сметката на клиента. В момента на заверката клиентът може да види 

инкасираната сума, като постъпила в неговата банкова сметка. Обикновено 

времевият период е около 2-3 дни. В този период клиентът не може да оперира 

със средствата си. Процесът по движението на парите е съпроводен с редица 

рискове, свързани със запазване целостта на ЦП и сигурността и при премина-

ването през отделните пунктове. Перспективите тук са насочени към заверяване 

на клиентската сметка в момента, което автоматично ще даде достъп до парите 

в нея на собственика й, намаляване на риска от грешно подаване на информация 

и други възможни злоупотреби.  

 Повишаване качеството на обслужване на АТМ устройства. При начина 

на работа до сега транзакциите в банкоматите се следят от банката-собственик 

на устройството. При изчерпване на наличността банката заявява необходи-

мостта от зареждане на банкомата на съответния касов център, който подготвя 

АТМ касети и инкасовият екип ги зарежда. Проблемът, който възниква тук е, че 

може да се наруши обслужването на клиенти ако в периода до зареждане на 

устройството, няма парична наличност. Перспективата пред инкасовите фирми 

е свързана с провеждане на собствен контрол над наличността в устройството и 

логистично планиране на точният момент на зареждане на банкомата.  

 Ограничаване на броя фирми, които предлагат подобен род услуга, за 

сметка на повишаване на качеството на услугата и квалификацията на инкасо-

вия персонал. Навлизане на по-сигурни средства за технически контрол и си-

гурност при осъществяване на транспорта. 

 

4. Препоръки за превенция върху риска в инкасовата дейност 

 

Както бе посочено по-горе, рисковите групи, засягащи осъществяването на 

инкасова дейност са широкоспектърни. Въпреки това, може да се проведе нав-

ременна превенция, която да намали в значителна степен загубите на парични 

средства и клиенти на инкасовите компании.  

При превенцията на риска е важно мениджърите на инкасови компании да 

предприемат следните мерки: 

 Да направят анализ на средата. 

 Да определят кръга от клиенти, към който искат да се насочат и да рабо-

тят в направление за повишаване качеството на обслужването им, задоволявай-
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ки специфичните им нужди. По този начин ще могат да се специализират и ще 

гарантират сигурни клиенти. Да проведат срещи с клиентите относно повиша-

ването на степента на сигурност при осъществяване на двустранния процес по 

приемане/предаване на ЦП (Worksafe Victoria, 2005) 

 Намаляване на рисковия спектър чрез мотивация и квалификация на ин-

касовият персонал. Да работят в направление повишаване на мотивацията и 

квалификацията на инкасовите екипи, чрез различни методи и средства. За да 

бъде адекватен на ежедневните заплахи, инкасовият екип трябва да е физически 

и психически стабилен и устойчив.  

 

Заключение 

 

Инкасовата дейност е високорискова дейност. Основните заплахи пред 

осъществяването й се крият в криминогенната група фактори. Наред с тях, 

статията показва, че членовете на инкасовите екипи също са рискова група. В 

най-голяма степен грешките им са непреднамерени, свързани с технически 

грешки, провокирани от голям брой обекти и голяма натовареност. Въпреки 

широкият спектър на риска, това изследване показва, че инкасовата дейност у 

нас предлага добра степен на надеждност и достатъчно на брой конкурентни 

фирми, която я предлагат. Мениджърите на инкасо компаниите ежедневно 

работят за повишаване на сигурността на услугата по приемане/предаване и 

транспорт на ценни пратки. Извършват необходимите технически и организа-

ционни иновации, с цел понижаване на риска и предлагане на надеждна и висо-

кокачествена услуга.  
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АСПЕКТИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА 

ЗА ПАКЕТНИ ПЪТУВАНИЯ И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ 

РЕКЛАМАЦИИТЕ В ТУРИЗМА 

 

Десислава ХИНЕВА
1
 

 

JEL K23, L83  Резюме 

Ключови думи: 

Европейска Дирек-
тива за пакетни 
пътувания; актуа-
лизация; отражение 
върху туристичес-
кия бизнес; защита 
на потребителите; 
рекламации. 

 Промените в начина, по който туристическите предприятия 
осъществяват бизнес водят до възникване на напрежение при 
опитите да се спазва съществуващата остаряла законова рамка за 
туристическите рекламации. С цел отразяване на промените, 
настъпили в бизнес средата и потребителското поведение, Евро-
пейската Комисия утвърждава нова Директива за пакетни пъту-
вания. В настоящата статия се анализират и обобщават новоприе-
тите норми в правната рамка за пакетни туристически пътувания. 
Коментира се отражението им върху дейността на продавачите и 
защитата на потребителите по справяне с туристическите рекла-
мации. Изводите за очакваните подобрения в разглежданите 
аспекти са, че: 

 уеднаквяването на правилата относно информацията, отго-
ворността и взаимното признаване на националните схеми 
за протекция от несъстоятелност ще създаде равнопоставе-
ност между различните продавачи; 

 броят на потребителите, които ще могат да предявяват рек-
ламации относно използваните туристически услуги ще се 
увеличи; 

 информираността на потребителите относно това кой носи 
отговорност при неизпълнение или неточно изпълнение на 
сключения договор за пътуване ще се подобри; 

 правата на потребителите в случай на анулация или изпада-
не на несъстоятелност на продавача ще се подобрят; 

 потребителите ще получават по-добри обезщетения в слу-
чай на възникнали рекламации. 

 

 

Въведение 

 

Съвременният туризъм е бизнес с изключително значение в международен 

аспект. Международните туристически пристигания достигнаха почти 1,2 млрд. 

през 2015 г., която е шестата последователна година с увеличение от над 4% на 
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международните пристигания (Световна организация по туризъм, 2016). Съ-

щевременно се наблюдават и негативи, както по отношение на самия бизнес, 

така и по отношение на отделния потребител- турист. За да могат оптимално да 

се съчетават интересите на продавачите на туристически услуги и на потреби-

телите им, различни международни организации, в т. ч. Европейският съюз, 

работят по създаването на подходящи механизми. Такъв е механизмът по уп-

равление на рекламациите в туризма. Колкото по-добър е механизмът, толкова 

по-лесно е туристите да бъдат задържани с минимални усилия на бизнеса. От 

тази гледна точка, обект на изследване в тази статия е Директива (ЕС) 

2015/2303
1
. За българската туристическа теория и практика познаването на 

Директивата и промените, които тя предвижда, е важно, поради задължително-

то й приложение при пакетни пътувания в рамките на Европейския съюз. Разяс-

няването на промените трябва да доведе до усъвършенстване на системата на 

рекламациите в българската туристическа практика. Изследването се базира 

както на основни европейски правни документи, така и на оскъдни изследвания 

в областта на управление на рекламациите на Маринов (2004) и на Ракаджийс-

ка, Маринов и Дянков (2013). 

В посочения контекст, основната изследователска цел на статията е да се 

анализират новоприетите промени в правната рамка за пакетни туристически 

пътувания и да се коментират как те биха се отразили върху бизнеса на органи-

заторите и продавачите и върху защитата на потребителите. Направеният ана-

лиз и коментарите би трябвало да подпомогнат специалистите и всички участ-

ници в разрешаването на туристически рекламации, предявени към българските 

предприятия.  

В съвременния свят броят на хората, които се наслаждават на ползите от 

пътуванията и туризма се увеличава непрекъснато. Този ръст може да се отдаде 

на две основни еволюции – огромната експанзия на нискотарифните авиоком-

пании и Интернет. Тези два фактора позволяват на все повече хора да пътуват 

по-евтино до повече места. 

Интернет и нискотарифните авиокомпании трансформираха бизнес моде-

лите и промениха потребителското поведение. Нарастващото използване на 

Интернет за търсене и резервация на пътувания води до все по-голям брой пот-

ребители, които сами сглобяват пакетни туристически пътувания
2
, в повечето 

случаи онлайн. Търсачките за пътувания предоставят на бъдещия турист въз-

можност да проучи и избере най-добрата оферта на най-добрата цена. Освен 

това, все по-често срещано явление е потребителите да резервират полети, нас-

таняване и други туристически услуги поотделно от различни продавачи – 
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т.нар. „динамични пакети“
3
. Може уверено да се заяви, че тенденцията към 

индивидуализирани пътувания ще се засили за сметка на пакетните пътувания в 

бъдеще. Една от причините е, че конвенционалните туроператори, отново бла-

годарение на Интернет, могат да продават договорени пътнически услуги, кои-

то не се равняват на туристически пакети. Те са стимулирани да го правят пора-

ди разходите и отговорностите, които се асоциират с правния режим на пакет-

ните пътувания.  

Промените в начина, по който туристическите предприятия осъществяват 

дейността си, водят до възникване на напрежение при опитите да се спазва 

съществуващата остаряла законова рамка, основно базирана на Европейската 

Директива 90/314/ЕИО
4
. 

Тази Директива успешно защитаваше потребителите, резервиращи пред-

варително договорени пакетни почивки през последните 25 години. Чрез нея се 

регламентираха основните права на потребителите на пакетни туристически 

пътувания по отношение на изискванията за предоставена информация, отго-

ворността на продавачите във връзка с изпълнението на туристическия пакет и 

защитата при изпадане в несъстоятелност на организатор или продавач на дреб-

но (краен продавач). Възникна необходимостта от актуализация на нормативна-

та уредба, за да се отговори по-добре на нуждите на потребителите, от една 

страна, и на туристическия бизнес, от друга, за да се отстранят неяснотите и да 

се попълнят пропуските в законодателството. Много от новозародилите се 

комбинации от пътнически услуги определено остават извън периметъра на 

действие на Директива 90/314/ЕИО.  

С цел отразяване на промените, настъпили в бизнессредата и потребителс-

кото поведение, Европейската Комисия взема решение тази Директива да бъде 

актуализирана. В резултат на многобройни проучвания и консултации с държа-

вите-членки, потребителски организации и туристически бизнеслидери
5
, на 

25.11.2015 г. е приета Директива (ЕС) 2015/2302. Чрез нея се прави опит да се 

разшири обхвата на защита в резултат на случилите се промени, да се подобри 

прозрачността и да се повиши нивото на правна сигурност за пътуващите и 

продавачите на туристически пътувания.  

 

Oбзор на промените в Директива 90/314/ЕИО 

 

Първата област, която е прегледана и актуализирана съобразно промените 

на пазара и на потребителското поведение засяга обхвата на Директивата за 

пакетни пътувания. Тя защитаваше европейските потребители, закупили т.нар. 
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„туристически пакети“. С оглед промените, настъпили на пазара, стана необхо-

димо концепцията за туристически пакет да се разшири посредством въвежда-

нето на обновени критерии, отнасящи се до начина на предлагане или покупка 

на пътническите услуги, благодарение на които потребителите могат да получат 

адекватна защита. 

Като се има предвид напредъкът на информационните технологии и уве-

личаващия се интерес към индивидуализирани пътувания, в новата Директива 

към туристическите пакети са добавени и пътническите услуги, които са сгло-

бени по желание на потребителя. Подобен е случаят, при който пътнически 

услуги за целите на една ваканция се комбинират съобразно изискванията и 

предпочитанията на потребителя в дадено място за продажби преди да се запла-

ти крайната цена. Независимо от това, дали резервацията за такава комбинация 

от услуги се прави в офис на туристическа агенция или онлайн, тя ще се тълку-

ва като туристически пакет.  

Както подсказва името й, новата Директива ще се прилага едновременно 

за туристически пакети и за свързани пътнически услуги, предлагани за про-

дажба на пътуващи
6
 от организатори, посредници и продавачи на дребно. Ди-

ректива (ЕС) 2015/2302 разширява протекцията на всички потребители, заку-

пуващи туристически услуги, които ще се използват за целите на една и съща 

ваканция. Това може да се осъществи под формата на: 

 традиционните пакети, включващи поне два елемента на пътнически 

услуги (транспорт, настаняване или друга услуга, например, рент-а-

кар), и сглобени от един организатор по негов избор;  

 индивидуализирани пакети за пътника – при тях пътуващият сам изби-

ра компонентите на туристическата услуга, а след това ги закупува от 

един и същи бизнесагент онлайн или офлайн; 

 свързани пътнически услуги – или това са пакети, сглобени от Интер-

нет страници, свързани чрез партньорски споразумения. Пътническите 

услуги се закупуват от различни продавачи, посредством свързани 

процеси за онлайн резервации, при които данните на потребителя се 

трансферират от един бизнесагент на друг и договорът с втория агент 

се сключи в срок от 24 часа след потвърждаването на резервацията за 

първата туристическа услуга. Пример за свързани пътнически услуги е 

случаят, при който един пътник резервира полет онлайн и впоследст-

вие е насочен към партньорска Интернет страница, за да си избере нас-

таняване, като прави втората резервация в гореспоменатия срок.  
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От друга страна, Директива (ЕС) 2015/2302 изключва от дефиницията за 

„туристически пакет“ : 

 „туристически пакети и свързани пътнически услуги, обхващащи пе-

риод по-кратък от 24 часа, освен ако в тях не е включена нощувка“; 

 „туристически пакети и свързани пътнически услуги, които се предла-

гат или организират не по занятие и с нестопанска цел“; 

 „туристически пакети и свързани пътнически услуги, закупени въз ос-

нова на общо споразумение за организирането на служебно пътуване, 

сключено между търговец и друго физическо или юридическо лице, 

което действа за цели, свързани с неговата търговия, стопанска дей-

ност, занаят или професия“. 

Преди да влязат в каквото и да е договорно отношение, туристическите 

организатори, посредници и продавачи на дребно, трябва да запознават всеки 

пътник с факта, че той закупува туристически пакет и какви са правата му, 

според новите правила.  

Друга област от Директивата, която е актуализирана, е тази за задължени-

ята за осигуряване на информация и съдържанието на договора за пакетно ту-

ристическо пътуване. Тя урежда каква информация се дава на потребителите, 

кога и в какъв формат. Директива 90/314/ЕИО определя стриктни изисквания, 

що се отнася до информацията за пакетното пътуване, публикувана в брошура. 

Тази клауза е критикувана поради фокусирането единствено върху брошурата, 

когато съществува широк набор от други маркетингови инструменти, които все 

по-често се използват в туристическия бизнес. Според Директива (ЕС) 

2015/2302 „ключовата информация, например, за основните характеристики на 

пътническите услуги или цените, предоставени в реклами, на уебсайта на орга-

низатора или в брошури, като част от преддоговорната информация, следва да е 

обвързваща, освен ако организаторът не си е запазил правото да прави промени 

в тези елементи и подобни промени се съобщават по ясен, разбираем и видим 

начин на пътуващия преди сключването на договора за пакетно туристическо 

пътуване“. Новите технологии съдействат за отпадането на стриктните изисква-

ния относно брошурите, като подпомагат за лесното актуализиране на преддо-

говорната информация. 

В Директива 90/314/ЕИО се заявяват множество отговорности и задълже-

ния за организаторите, посредниците и продавачите на дребно, но без специфи-

циране изрично кой от тях е отговорната страна. Според текста „...орга-

низаторът и/или продавачът на дребно, страна по договора, носят отговорност 

към потребителя за точното изпълнение на задълженията, произтичащи от до-
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говора... По отношение на загубите, произтичащи за потребителя от неизпълне-

нието или неточното изпълнение на договора, държавите-членки предприемат 

необходимите стъпки, за да гарантират, че организаторът и/ или продавачът на 

дребно носи отговорност...“. Правото на държавите-членки сами да определят 

кой в действителност е отговорен за изпълнението на туристическите услуги в 

крайна сметка размива границите на отговорността и създава чувство на неяс-

нота и несигурност в потребителите. 

Член 13 от Директива (ЕС) 2015/2302 урежда, че „организаторът носи от-

говорност за изпълнението на пътническите услуги, включени в договора за 

пакетно туристическо пътуване, независимо дали те се извършват от него или 

от други доставчици на пътнически услуги“. Освен това държавите-членки 

запазват правото си да подведат под отговорност и продавачът на дребно за 

изпълнението на туристическия пакет. Както и досега, пътуващият е длъжен да 

информира организатора веднага щом установи някакъв пропуск при изпълне-

нието на туристическа услуга, включена в договора за пътуването. Организато-

рът пък от своя страна е длъжен да окаже навременна помощ на свой клиент в 

затруднение. Според Директива (ЕС) 2015/2302 в договора за пакетно пътуване 

или в потвърждението на договора следва да се съдържа информация относно 

реформите, а именно, че „организаторът: 

 носи отговорност за надлежното изпълнение на всички включени път-

нически услуги и 

 е задължен да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затрудне-

ние“. 

Друга задължителна информация, според Директива (ЕС) 2015/2302, която 

трябва да се съдържа в договора, е: 

 информация за контакт на „местния представител на организатора, на 

звено за контакт или друга служба, които да позволят на пътуващия да 

осъществи бърза връзка и ефикасна комуникация с организатора, да 

търси съдействие при затруднение или да подаде оплакване във връзка 

с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия 

пакет“; 

 „информация, че от пътуващия се изисква да съобщава за всяка липса 

на съответствие, която той забележи в хода на изпълнението на турис-

тическия пакет“. 

Третата област, която е обсъждана и актуализирана, засяга промените в 

договора за пакетно пътуване. Директива 90/314/ЕИО позволява на потребите-
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лите да се откажат от договора без наказателни санкции, ако преди тръгването 

организаторът промени значително някое от основните условия на договора. 

Същите тези значителни промени в основните условия не са точно дефинирани 

в Директивата (с изключение на цената). В Директива (ЕС) 2015/2302 правилата 

за преразглеждане на цената са променени. Така след реформата пътникът може 

да се откаже без да заплаща такса за анулация, ако организаторът надхвърли 

допустимия праг на увеличение на крайната цена на туристическия пакет от 8%.  

Според Директива (ЕС) 2015/2302, потребителят ще има и правото „да 

прекрати договора за пакетно туристическо пътуване преди започването на 

изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекра-

тяване на договора в случай на непредотвратими и извънредни обстоятелства, 

настъпили в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, 

които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на 

пътници до дестинацията“. За такива обстоятелства се приемат природни бедст-

вия, гражданско неподчинение, терористични атаки и др. При прекратяване на 

договора за пакетно туристическо пътуване поради форсмажорни обстоятелст-

ва, пътуващият ще може да си възстанови цялата заплатена сума, но ще бъде 

лишен от правото на допълнително обезщетение.  

В новата Директива се обръща специално внимание на обезщетението на 

потребителите за претърпени вреди. С промените се гарантира, че пътуващият 

може да получи отстъпка от цената за периода, през който е имало липса на 

съответствие, а също така и обезщетение от организатора за всички изпитани 

вреди, в т.ч. и неимуществени, стига да не са по вина на пътуващия, на други 

лица или дължащи се на необичайни обстоятелства. Определя се давностен срок 

за предявяване на правни претенции по отношение на претърпени вреди от 

минимум две години. 

Последната област, която претърпява промени, е свързана със защитата 

при несъстоятелност на организаторите, посредниците и продавачите на дребно. 

Директива 90/314/ЕИО изисква организаторът, посредникът и/или продавачът 

на дребно, страна по договора, да представи „достатъчни доказателства, за да 

гарантира връщането на вложените средства и репатрирането на потребителя, в 

случай на несъстоятелност“. Освен гаранции за възстановяване на заплатените 

суми и за репатрирането на пътуващите в случай на фалит, с новите текстове 

вече ще се предлага и възможност за продължаване на туристическия пакет. 

Съгласно Директива (ЕС) 2015/2302 „ организаторите, които не са установени в 

държава-членка и които продават туристически пакети в държава-членка или 

които по някакъв начин насочват подобни дейности към държава-членка, са 
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задължени да предоставят обезпечение, съгласно правото на тази държава-

членка“. Предвижда се разработването на система за подобряване на взаимното 

сътрудничество в случай на несъстоятелност, която да включва централни звена 

за контакт, които ще си обменят информация относно специфичните изисква-

ния за защита при несъстоятелност на национално ниво. 

 

Отражение на промените върху операторите, посредниците 

и продавачите на дребно 

 

Актуализирането на Директива 90/314/ЕИО трябва да се осъществи по 

един справедлив и балансиран начин едновременно за професионалистите в 

туризма и за потребителите.  

Очаква се новите мерки да повишат разходите за българските туроперато-

ри и посредници, опериращи в Европейския Съюз. В резултат на промените 

бизнесагентите, които продават т.нар. „динамични пакети“ ще трябва да поемат 

финансовата тежест при гарантирането на всеки елемент от почивката. Все пак, 

в някои от областите разходите могат да бъдат редуцирани вследствие на новата 

Директива. Актуализирането на изискванията за преддоговорната информация 

означава, че осигуряването на необходимата информация вече няма да се базира 

изключително върху туристическите брошури и организаторите повече няма да 

се налага да печатат отново брошурите в случай на промяна на информацията.  

От друга страна, прилагането на уеднаквени правила относно информаци-

ята, отговорността и взаимното признаване на националните схеми за протек-

ция от несъстоятелност намалява пречките пред трансграничния бизнес за ту-

ристическите организатори, посредници и продавачите на дребно, които желаят 

да оперират в целия Европейски съюз. Актуализираната Директива създава 

равнопоставеност между различните оператори, продаващи конкурентни турис-

тически продукти. Тя насърчава конкуренцията между старите и новите пазарни 

играчи и прави пазара по-прозрачен, особено що се отнася до онлайн продаж-

бите. 

Съществуват някои притеснения, че новите правила са „ много отворени “ 

за интерпретация и в резултат на това организаторите и продавачите на дребно 

могат да бъдат застрашени от увеличаване на анулациите.  

Предвижда се Директива (ЕС) 2015/2302 да влезе в действие от 01.07.2018 

г., но туристическите организатори и посредници следва да започнат подготов-

ката за съгласуване на техните нови задължения още отсега. Това се налага 

поради тенденцията почивките да се планират и резервират значително по-рано 
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във времето. Според Ароусмит (2016), подготовката за организаторите, посред-

ниците и продавачите на дребно следва да включва: 

 актуализиране на цялостната фирмена стратегия с насоките на новата 

Европейска Директива; 

 преглеждане на преддоговорната информация, която туристическите 

организатори и посредници предоставят на пътниците, за да се осигу-

ри, цялата необходима информация; 

 преглед на вътрешните процедури за работа с анулации и прекратяване 

на договори и осигуряване на съответната информация на пътниците; 

 консултация относно подходяща застраховка, която да покрива новите 

рискове. 

 

Ефект от промените на Директива 90/314/ЕИО върху защитата 

на потребителите  

 

Промените в обхвата на Директивата и по-точно нарастването на типовете 

пътнически договорености, за които организаторите, посредниците и продава-

чите на дребно ще носят отговорност към потребителите, увеличава броя на 

почивките, които попадат в периметъра на действие на Директивата. Сега съ-

ществуващата протекция се разширява с включването на индивидуализираните 

пакети и на други свързани пътнически услуги, като вече се добавят и резерва-

циите на пакети, направени по Интернет. В резултат на това се разширява и 

броят на българските потребители, които ще имат възможност да предявяват 

рекламации в случай на установяване на несъответствие в изпълнението на 

договора.  

С новите изисквания се специфицира ясно кой е отговорен за предоставя-

нето на информацията на пътуващия, след като договорът е сключен. Потреби-

телите вече ще са наясно, че организаторът е отговорен за правилното изпълне-

ние на всички включени услуги. Освен за изпълнението на договора, организа-

торът ще бъде отговорен, принципно, за компенсацията за всякакви щети, 

включително нематериални, причинени от липсата на съответствие.  

По този начин потребителите ще знаят кого да информират ако забележат 

пропуски в изпълнението на договора, а също така и към кого да се обърнат, ако 

имат нужда от помощ. Въвеждането на една-единствена точка за контакт, ако 

нещо се обърка ще улесни директното адресиране на рекламации и евентуални 

искове.  
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Директива (ЕС) 2015/2302 гарантира по-добри обезщетения за пътуващи-

те. В допълнение към отстъпка от цената, в случай, че туристическата услуга не 

е изпълнена така, както е трябвало, потребителите също ще могат да поискат 

компенсация за всяка изпитана „неимуществена вреда“, особено при провалена 

почивка.  

Новата Европейска Директива предлага подобрени права за анулация. Пот-

ребителите сега ще се радват на по-голяма гъвкавост като ще могат да прекратят 

договора преди началото на пакетното пътуване, заплащайки съответната ком-

пенсация на организатора. Те също ще могат да анулират договора без наказател-

ни санкции преди заминаване в случай на форсмажорни обстоятелства. С въведе-

ния таван от 8% върху допълнителни доплащания върху цената се гарантират 

едни по-предсказуеми цени и съответно финансово спокойствие за пътуващите. 

Направените промени повишават защитата на потребителите, в случай на 

несъстоятелност на организатора, посредника или продавача на дребно. Освен 

гаранция за връщане на цялата заплатена сума и поемане на разходите за репат-

риране, на потребителите вече им се предоставя и възможност за довършване на 

почивката. Взаимното признаване на защитата от несъстоятелност между стра-

ните-членки засилва чувството на сигурност не само на продавачите, а и на 

потребителите на пакетни почивки.  

 

Подобрена система за справяне с рекламации и обезщетения 

 

Актуализираната Европейска Директива предлага подобрена система за 

ефективно справяне с рекламации и обезщетения. Потребителите, които сгло-

бяват туристически пакети с помощта на продавачи или сами по Интернет, вече 

могат да разчитат на протекция на своите права. Според новите изисквания 

преддоговорната информация за пътуването (брошурата, а вече и Интернет 

страницата на продавача) трябва ясно да предоставя данни за контакт като 

адрес, телефонен номер, електронна поща и др., които потребителят да използ-

ва, за да регистрира своята рекламация. Подобно задължение за информацията 

улеснява достъпността на продавачите и подобрява ефикасността на комуника-

цията с тях, в случай на възникване на проблем с изпълнението на договора. 

Гарантира се възможността пътуващият вече да отправя рекламации, отнасящи 

се до изпълнението на договора директно до продавача на дребно, чрез когото е 

закупен пакетът. Продавачът на дребно има отговорността да препрати тези 

оплаквания до организатора незабавно. Като задължителна информация в дого-

вора за пакетно пътуване е добавена и информация за вътрешнофирмените 
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процедури за регистриране на жалби и за т. нар. алтернативни механизми за 

решаване на спорове (АРС)
7
, а също така и за платформата за онлайн решаване 

на спорове (ОРС)
8
, когато е приложимо. Платформата за онлайн решаване на 

спорове вече е достъпна и за българските потребители.  

Пътуващите ще могат да бъдат обезщетени от организатора за всички вре-

ди, в т.ч. и нематериални, настъпили като резултат от липсата на съответствие с 

договора. Пример за това е обезщетение за провалена почивка поради същест-

вени пропуски при изпълнението на туристически услуги. Те ще могат да пре-

дявяват правни претенции по отношение на претърпени вреди в рамките на 

минимум две години. 

 

Заключение 

 

Доскоро правата на потребителите на туристически пътувания се различа-

ваха значително, в зависимост от договорената форма на пътуване, която те са 

избрали – традиционни или „динамични“ пакети, свързани пътнически услуги и 

т.н. Прилагаха се различни регламенти, с различни правила и различни проце-

дури за справяне с рекламациите. Потребителите, които искаха да предявят 

рекламация, когато нещата са се объркали с туристическите услуги, често попа-

даха в лабиринт, при търсене на правилния ответник, към когото да я отправят. 

Тази ситуация лишаваше пътуващите от адекватна правна защита. 

Актуализирането на Директива 90/314/ЕИО осигурява балансиран набор 

от права за пътниците като подкрепя новите форми на пакетни пътувания. Ми-

лиони потребители, особено тези, които резервират онлайн, допълнително ще 

бъдат защитени от Директивата. Реформата е съобразена с новите предизвика-

телства на епохата на Интернет. Тя повишава протекцията за потребителите 

чрез подобряване на прозрачността и засилване на защитата в случай, че нещо 

се обърка. Ако пътуващите се чувстват по-сигурни, то броят на туристическите 

пътувания ще продължи да расте, а съответно и туристическият бизнес. 

 

Бележки 

 

1 Директива (ЕС) 2015/2303 на Европейския парламент и на Съвета от 25 но-

ември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните път-

нически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) No.2006/2004 и Директива 

2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 

90/314/ЕИО на Съвета. 



Десислава Хинева. Аспекти на актуализация на европейската директива за пакетни 

пътувания и отражението им върху рекламациите в туризма 

393 

2 Според Директива 90/314/ЕИО пакетното туристическо пътуване или „турис-

тически пакет“ може да се дефинира като „предварително договорената ком-

бинация от не по-малко от два от следните елементи, когато се продава или 

предлага за продажба на цена, която включва всички разходи, и когато услуга-

та обхваща срок, по-дълъг от двадесет и четири часа или включва настаняване 

за пренощуване: а) транспорт; б) настаняване; в) други туристически услуги, 

които не са свързани с транспорта или настаняването и представляват значи-

телна част от туристическия пакет“. В Закона за Туризма това са т. нар. „орга-

низирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена“. 

3 „Динамичните пакети“ позволяват на пътуващият сам да избере комбинаци-

ята от туристически услуги като полети, настаняване и др., вместо да закупи 

готов туристически пакет. 

4 Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните ту-

ристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните турис-

тически обиколки. 

5 Най-обширната обществена консултация стартира на 26 ноевмри 2009 г. и 

продължава до 7 февруари 2010 г. В нея вземат участие 161 представители 

на различните заинтересовани страни. Консултацията беше направена с по-

мощта на органи на властта от държавите-членки, асоциации на туристичес-

кия бизнес, потребителски организации и отделни потребители. Бяха публи-

кувани пет отделни въпросници с някои по-общи въпроси, отправени към 

всички заинтересовани страни и други въпроси, насочени към всяка специ-

фична заинтересована страна. От асоциациите на туристическия бизнес 

имаше респонденти, представляващи различни туроператори и туристически 

агенти (включително и онлайн туристически агенции), авиокомпании (вклю-

чително и нискотарифни), хотели, ресторанти и круизни агенти. От власти-

мащите органи на държавите-членки имаше респонденти от различни ми-

нистерства и агенции, отговорни за прилагането на Директива 90/314/ЕИО. 

От българска страна участие в консултацията взема Министерство на иконо-

миката, енергетика и туризма. 

6 Според Директива (ЕС) 2015/2302 „пътуващ“ означава „всяко лице, което се 

стреми да сключи договор, попадащ в обхвата на настоящата Директива, или 

което има право да пътува въз основа на такъв договор“. 

7 Алтернативните механизми за решаване на спорове (АРС) е обединяващ 

термин, който се използва, за да опише различни методи за решаване на спо-

рове, без да се стига до съд, каквито са арбитражът, медиацията, помирител-

ното производство или комбиниране на няколко метода.  
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8 Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) представлява единен 

портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в Евро-

пейския Съюз да уреждат споровете си, свързани както с национални, така и 

с трансгранични онлайн покупки. Това ще става чрез насочване на споровете 

към националните органи за алтернативно решаване на споровете към наци-

оналните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са свър-

зани към платформата. Тези органи са били подбрани от държавите-членки 

въз основа на критерии за качество и Комисията е била уведомена за тях. 
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Актуалност и значимост на концепцията клиентски капитал  

 

Глобализацията на световните пазари и нарастващата конкуренция между 

фирмите поставят сложни предизвикателства пред съвременния мениджмънт. 

Част от тях са свързани с умението на организациите да задържат настоящите 

си клиенти и да привлекат нови. Тези въпроси са обект на все по-популярните 

потребителскиориентирани маркетингови концепции. Изследователски интерес 

представлява концепцията клиентски капитал, която представя значителното 

влияние на клиентската база и формирането на дългосрочни взаимоотношения с 

нея, при придобиването и поддържането на трайни конкурентни предимства за 

стопанските субекти. Формирането и поддържането на тези връзки е свързано с 

концепцията за клиентски капитал, която може да се разгледа и като новаторски 

подход за задържане и привличане на клиенти и управление на стойността от 

взаимните връзки с тях. Това, от своя страна, води до пазарния успех на органи-

зацията, разширяване на пазарното й присъствие и повишаване на пазарната й 

стойност. Допълнително е подчертано същественото значение на клиентския 

капитал при определяне на пазарната стойност на бизнеса, тъй като величината 

му е част от стойността на организацията, извън стойността на нейните активи. 

Така ключова роля за успешното развитие на организациите има клиентския 

                                         
1  Катедра Индустриален бизнес, Икономически университет – Варна, България. email: 

Darina.Pavlova@ue-varna.bg 
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капитал, но това поставя и въпроси, свързани с неговото повишаване и управ-

ление.  

Отбелязано е наличието на проучвания в областта на клиентския капитал, 

осъществени предимно в сектор услуги, което насочва интереса към индустри-

ални предприятия. По тази причина са изследвани възможностите за управле-

ние на клиентския капитал в сектор „Производство на мляко и млечни продук-

ти“ и по-конкретно производителите на кисело мляко в Република България. 

Изборът на тази продуктова категория е обоснован от традиционния характер 

на продукта, неговата известност извън пределите на страната и добре развития 

пазар.  

 

Предмет и обект на дисертационния труд  

 

Във връзка с интереса към изучаване на възможностите за управление на 

клиентския капитал в рамките на индустриалните предприятия, обект на изс-

ледването e пазарът на кисело мляко в България.  

Предмет на изследването в дисертацията е клиентският капитал на произ-

водителите на кисело мляко в България и факторите, които влияят за неговото 

формиране и изменение. 

 

Изследователска теза, цел и задачи на дисертацията  

 

Тезата развита в дисертационния труд, е, че предприятията в индустриал-

ния сектор могат да управляват клиентския си капитал чрез целенасочено въз-

действие върху потребителското поведение, посредством ключови маркетинго-

ви детерминанти. 

Целта на дисертацията е, въз основа на проучване същността на понятие-

то и концепцията клиентски капитал, да се идентифицират ключовите фактори, 

влияещи върху клиентския капитал на производителите на кисело мляко в Бъл-

гария и на тази основа да се проектират модел и инструментариум за неговото 

изследване и управление. За постигане на тази цел са поставени и изпълнени 

следните изследователски задачи: 1) проучване и анализиране на основните 

теоретични постановки относно същността на понятието клиентски капитал и 

подходите за неговото управление; 2) изясняване ролята и значението на кон-

цепцията клиентски капитал за успешното пазарно представяне на компанията; 

3) идентифициране на основните фактори, влияещи върху клиентския капитал; 

4) разработване на инструментариум за изследване влиянието на идентифици-
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раните фактори върху клиентския капитал на производителите на кисело мляко 

в България; 5) изследване и оценка на влиянието на основните детерминанти 

върху стойността на клиентския капитал; 6) извеждане и аргументиране на 

възможности за управление на клиентския капитал, в това число проектиране на 

модел и методика за изследване и управление на клиентския капитал на произ-

водителите на кисело мляко в България.  

 

Основни теоретични заключения в дисертационния труд  

 

В резултат от прегледа на научната литература и изследванията, посветени 

на концепцията клиентски капитал, са отразени теоретичните постижения в 

областта и е изложена авторската визия по въпроса. Във връзка с това могат да 

се направят следните по-важни изводи: 1) В контекста на съвременните кон-

цепции за понятието „капитал“, клиентският капитал може да се разгледа като 

негово проявление, което се отнася за стойността на взаимните връзки с клиен-

тите на организацията. 2) Като финансов израз на отношенията с клиенти, кли-

ентският капитал може да се управлява. Това налага необходимостта от позна-

ване на неговата същност, форми и възможности за повишаването му, от страна 

на мениджърите. 3) Концепцията клиентски капитал дава насоки за формиране-

то и поддържането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите на компания-

та. Възприемането на концепцията създава предпоставки за успешното пазарно 

представяне на бизнеса и придобиване на конкурентни предимства. 4) Повиша-

ването на клиентския капитал изисква познаване на подходите за неговото 

управление. Дефинирани са процесен (Blattberg et. al., 2001) и ценностен (Rust 

et. al., 2005) подход за управление на клиентския капитал. Първият е фокусиран 

върху повишаването на стойността на клиентския капитал, чрез анализ на при-

ходите и разходите от/за клиенти, а вторият – върху повишаване на стойността 

на клиентския капитал, чрез формиране на дългосрочни взаимоотношения с 

клиентите. 5) Изборът на процесен или ценностен подход за управление на 

клиентския капитал извежда необходимостта от разбиране на тяхното съдържа-

ние, фокус и перспектива. Оценката на резултатите от приложението на същите 

е свързана с умение за тълкуване на съществуващите модели за изчисляване на 

клиентския капитал и неговото управление.  

Представените от автора достойнства и недостатъци на подходите за управ-

ление на клиентския капитал аргументират възприемането на ценностния подход, 

тъй като той извежда възможностите за въздействие върху потребителското по-

ведение и по този начин удължаване на взаимните връзки с клиентите, респек-
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тивно повишаване на тяхната стойност във времето. Поради това изследването е 

насочено към крайните потребители на кисело мляко по следните причини: те 

определят търсенето на продукта; те са основно необходимо условие за наличие-

то на бизнесклиенти на производителите в сектора; изучаването им е предпостав-

ка за приложение на потребителски ориентиран подход от страна на производи-

телите, към тях. Дисертацията има за цел разкриване на детерминантите на кли-

ентския капитал, връзките между тях, както и посоката и силата на тяхното влия-

ние върху клиентския капитал, чрез които той може да се управлява. Идентифи-

цирането им позволява да се установят дългосрочни взаимни връзки с клиентите 

и създава предпоставки за подобряване на пазарното представяне на компаниите. 

 

Методика за изследване на клиентския капитал 

на производителите на кисело мляко в България 

 

От направената характеристика и описаните перспективи пред сектор 

„Производство на мляко и млечни продукти“ в България е достигнато до зак-

лючението, че секторът заема важно място в националната икономика по ня-

колко причини: 1) млечните храни и по-конкретно киселото мляко, са традици-

онни за региона; 2) независимо, че се свива консумацията на млечни продукти, 

устойчивостта на сектора се запазва; 3) млечните продукти заемат 12% от целия 

пазар на хранителни продукти, което означава, че имат гарантиран сегмент; 4) 

предприятията в млекопреработвателния бранш се уедряват и присъстват все 

по-осезателно на пазара; 5) от страна на ЕС се насочват субсидии, които гаран-

тират до известна степен финансирането на сектора; 6) расте износът и интере-

сът на другите страни към продуктите на нашето млекопреработване.  

С оглед направената обща характеристика на пазара на кисело мляко в 

България и прогнозираните тенденции, е изведено, че съществено значение, за 

да се развиват съобразно потребителските изисквания, предприятията трябва да 

запазят клиентската си база и пазарните си позиции. 

Във връзка с изложеното е проектиран концептуален модел на изследване-

то. Въз основа на разгледаните специфики на потреблението на кисело мляко, 

разработеният концептуален модел е насочен към потребителите и определяне 

на ключовите фактори, влияещи върху потребителското им поведение, изразя-

ващо се в стойността, която носят за компанията. Моделът включва дефиниране 

на основните ценности за потребителите, влияещи върху избора им на кисело 

мляко, връзките между тях и синергичния им ефект върху клиентския капитал, 

изведени въз основа на теоретичен анализ. 
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Проектиран е методически инструментариум на изследването. С оглед ус-

тановяване на факторите, които в най-голяма степен влияят върху клиентския 

капитал, са проведени три типа проучвания: формулативно, пилотно и основно.  

По същество са приложени качествени и количествени изследвания. Представе-

ни са основните определители, оказващи влияние върху потребителите на кисе-

ло мляко и е проектирана пилотна версия на въпросника. В резултат от тества-

нето на въпросника може да се каже, че проектираният инструментариум е 

достатъчно надежден и валиден за целите на основното проучване. Анализът на 

данните е осъществен чрез параметрични и непараметрични тестове. При про-

верка на хипотезите, заложени в концептуалния модел е приложен еднофакто-

рен дисперсионен анализ на вариацията и χ2-анализ. Извършени са всички 

предварителни проверки за спазването на основните изисквания за приложение 

на съответните анализи. За съставянето на профила на респондентите е използ-

вана дескриптивна статистика. 

 

Изследване на клиентския капитал на производителите 

на кисело мляко в България и насоки за неговото управление  

 

Валидността на проектирания методически инструментариум е тествана 

повторно с нови данни и при основното проучване, следвайки подходите на 

Churchill (Churchill et. al. 1979) и Желев (Желев, 2000). Във връзка с това е ар-

гументирано приложението на факторния анализ, проведени са тестове за кон-

вергентната, дискриминантната обоснованост на скалите и са приложени крите-

рии за тяхната чувствителност. 

Резултати от основното проучване могат да бъдат обобщени до следното: 

всички заложени седем основни хипотези са потвърдени. Във връзка с това са 

направени следните основни изводи: 1) В съответствие с разгледания и развит 

ценностен подход, факторите, които подтикват потребителите на кисело мляко 

да закупуват от определена компания в краткосрочен и дългосрочен аспект са: 

ценността на продуктовата оферта, ценността на бранда, ценността на взаимо-

отношенията и ценността на приложената техника и технология. 2) По статис-

тически път е установено благоприятното действие на ценността на бранда 

върху стойността, генерирана от взаимните връзки с клиентите. Това дава осно-

вание да се твърди, че чрез подсилване на ценността на бранда за потребители-

те, клиентският капитал може да се управлява. 3) Ценността на взаимоотноше-

нията с компанията също оказва влияние върху стойността на клиентския капи-

тал на производителите на кисело мляко. Чрез изведените компоненти по този 
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фактор, компаниите могат да изградят стабилни взаимни връзки с потребители-

те си и да ги превърнат в лоялни такива. 4) Потвърдено е въздействието на 

ценността на продуктовата оферта върху стойността на клиентския капитал. 

Във връзка с това е необходимо компаниите да следят за качеството на предла-

ганите от тях продукти, за да поддържат дългосрочни взаимоотношения със 

своите потребители. 6) Утвърдено е влиянието на ценността на приложените 

техника и технологии върху стойността на клиентския капитал. Следователно, 

внедряването на постиженията в техниката и спазването на традиционната 

технология на производство на кисело мляко от компаниите, съчетано с про-

веждането на информационни кампании по тези дейности, представляват още 

една възможност за влияние върху потребителското решение за покупка и 

удължаване на взаимните връзки с потребителите. 7) Допълнително е установе-

но положителното действие на ценността на бранда върху ценността на продук-

товата оферта и ценността на взаимоотношенията с компанията. От това става 

ясно, че брандът е основен инструмент за изграждането на дългосрочни взаим-

ни връзки с потребителите на компанията. 8) Ценността на продуктовата оферта 

също е основен фактор, оказващ влияние върху желанието на потребителите да 

продължат взаимните си връзки си с компанията; за това свидетелства потвър-

дената връзка между ценността на продуктовата оферта и ценността на взаимо-

отношенията с компанията.  

Въз основа на получените резултати от основното изследване са изведени 

насоки и е разработен модел за управление на клиентския капитал на произво-

дителите на кисело мляко в България, който представя обвързаното действие на 

факторите върху потребителското поведение. 

 

Заключениe 

 

В обобщение може да се каже, че разработеният дисертационен труд 

предлага практико-приложни насоки за изграждането и поддържането на дъл-

госрочни взаимни връзки с клиентите на компанията и за повишаването на 

тяхната стойност, като основна предпоставка за успешното пазарно представяне 

на фирмата. Допълнително е отчетена възможността за приложение на проекти-

рания модел в организации с друг предмет на дейност, след предварително 

определяне на изходните променливи, формиращи ценностите за потребителите 

на съответния сектор. 
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