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Abstract
The paper deals with the relevance of teaching economics in postcommunist Bulgaria. The period of development of Bulgaria since
1990 is divided by the author into two sub periods. The author argues
that during the first one – the transition from plan to market, the
teaching of economics in Bulgaria lacked relevance, because the
transition economy is different from the market economy. During the
second period – the post transition, the problem about the relevance of
university economics courses appears again, as a result of some shortcomings of modern economics. The criticism of economics and of
teaching economics in the light of the last global crisis is revealed. A
conclusion is made, that at present a process of reform of the economics curriculum has started worldwide and Bulgarian teachers need to
be an active part of it.

The relevance of economics in the process of education should be one of its
main characteristics and is reasonably considered very important. The essence of the
idea refers to the understanding that the courses in economics, which the economists
teach at universities, should give the students clear and reliable knowledge about the
world, in which they live. The focus of this paper is on the issue of the relevance of
economics courses at the university level of education from the point of view of a
transition/post transition country, more particularly from the point of view of the
experience in Bulgaria.
1. Teaching economics and the transition from plan to market
The transition to market economy started in Bulgaria at the beginning of the
1990s and it brought about a fundamental transformation not only in the economy and
society, but also in the field of higher economic education. Part of the reform in high1
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er economic education and its orientation towards the requirements of the market
economy was the introduction of the standard courses in economics (the theory of
market economy) – Microeconomics and Macroeconomics. We, the teachers in economic theory in Bulgaria, began this reform from the year 1990, but within few years
we started to realize that the standard courses in economics do not give an idea to our
students about the world, in which they live, because the transition economy is different from the market economy. The solution to the problem was to introduce a parallel
course in Economics of Transition.
Both tasks – developing and introducing courses in economics and a course in
Economics of Transition, turned out to be not so easy. First, if we talk about the new
courses in economics (new to the education system existing in Bulgaria), although
worldwide there exist plenty of textbooks in economics (Microeconomics, Macroeconomics), to introduce the new lecture courses was pretty difficult because of some
circumstances, which must not be disregarded. The transition to market economy in
Bulgaria started very unexpectedly, which is popularly admitted by the researcher of
the process (Nenovsky, 2011, p. 2), and the teachers in economic theory were completely unprepared for what followed. They lacked corresponding education – no one
had university education in economics. The new courses in economics were based on
a different methodology and way of thinking, compared to the Marxist Political economy, which was taught previously. Finally, only very few of the university lecturers
knew English and had access to the available textbooks in economics. As a result, the
introduction of the new economics courses (a process, which in Bulgaria became
known as “the change of the paradigm in higher economic education”) took quite a
lot of time and more or less occupied the whole first decade after the beginning of the
transition.
The efforts of the majority of university teachers in Bulgaria to introduce the
standard courses in economics until the end of the XX Century influenced considerably the introduction of a parallel course in the Economics of Transition. The problem
was not discussed; most of the teachers did not even realize the necessity to teach
Economics of Transition. Or did not have the capacity to do so, engaged with selfeducation in economics and with the teaching of economics. It must be admitted,
however, that the preparation of a university course in Economics of Transition during the 1990s was an extremely challenging and difficult task. On the one hand, the
theory of the transition from plan to market was under way of developing, because the
transition is a unique process, which has no precedent in history. So, while the analysis of the process was still under way, it was necessary to teach the issue to the students. There were no textbooks available, at least during the first years of the trans412
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formation process. It turned out also, that the course in Economics of Transition
should be organized in a different way, compared to the courses in economics. The
reason is, that while the theory of market economy (economics) is focused over the
central idea about the market, the transition is a process, not a state of affairs, and as
such the key transformation is the reform of property rights (the transformation of
public property into private, or privatization), which should be the focus of a course
in Economics of Transition. This in turn puts forward the problem about the methodology, on which a university course in Economics of Transition should be based.1 All
these circumstances together are responsible for the result that from more than 30
institutions of higher economic education in Bulgaria only in 4 of them courses in
Economics of Transition have been introduced. These are Varna University of Economics, The University of National and World Economy in Sofia, The Business
Faculty of the University of Sofia “St. Kliment Ohridsky” and the American University in Bulgaria in Blagoevgrad. In each of the Departments of Economics of the
above mentioned universities only one teacher was engaged with the teaching of
Economics of Transition.2
It can be concluded, that during the transition the students at universities in Bulgaria universally received theoretical knowledge, which at best gave them knowledge
about their future (the market economy) but not about their present. The teaching of
Economics of Transition was greatly underestimated, knowledge about the transformation from plan to market was rarely transferred to the students, which can be considered quite misfortunate, since the Transition is our near past, which continues to
influence many processes which we witness today.
In 2007 Bulgaria became a full member of the European Union. This historical
event was accepted in many circles in the country – political, business etc. and in the
social sciences as well as the end of the Transition. The lecture courses in Economics
of Transition were abandoned. What students listen to at universities in Bulgaria
nowadays are only the standard courses in economics. The idea that the Transition is
over with the full membership in the EU is however questioned by some economists,
not only in Bulgaria, but also in other ex-communist countries.3 It is questioned also
by some highly respected international institutions, for example the EBRD. The Bank
continues to publish every year Transition Report; the Transition Report 2013 was
obviously with a reason entitled “Stuck in Transition?” (EBRD, Transition Report
2013). The European Commission continues to exercise monitoring over some key
areas and their development in Bulgaria the same way as it was before 2007, which is
by far not accidental. The present Bulgarian economy continues to be specific (from
413
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the point of view of the characteristics of market economy) which again puts forward
the problem about the relevance of what we teach.
Of course, it is out of question that the national economy is acquiring more and
more the features of a market economy. Even if we don’t go into the discussion problem about whether the Transition is over or not, it is no doubt that during the years
after 1990 a considerable progress has been achieved in the transformation from plan
to market. Gradually the Bulgarian economy is becoming a true market economy,
which today shifts the focus of interest in Bulgaria towards the theory of market
economy or economics and its relevance to contemporary reality.
The teaching of economics, however, came recently under a very serious attack
and a pressure for reform.
2. Current criticism towards the teaching of economics
The last global financial and economic crisis 2008-2009 had a very serious impact on economics and on the teaching of economics. Economics was subjected to a
severe criticism on the ground that it failed to predict the crisis. Not only that the
crisis turned out to be a devastating one, but it came as a surprise to society and to the
community of the economists. In a meeting with the staff of the London School of
Economics (LSE) on November 5 2008, the Queen of England expressed the discontent of society towards economic science by asking the question: “Why no one saw it
coming?” This question was repeated by journalists, politicians, practitioners and
spurred a wave of criticism towards modern economics.
The economists also turned to this question and tried to find a satisfactory explanation why economics failed to warn society about the upcoming economic disaster.
One of the first to answer the question of the Queen of England was Nobel laureate P. Krugman (Krugman, 2009). In an article, published in The New York Times,
he wrote: “Few economists saw our current crisis coming, but this predictive failure
was the least of the field’s problems. More important was the profession’s blindness
to the very possibility of catastrophic failures in a market economy.” According to
Krugman, the main reason for the failure of economics to predict the crisis is the state
of modern economics, characterized by the excessive use of mathematics, dominance
of formal models, as a result of which economics has lost its connection with reality.
Krugman puts it in the following way: “....the economics profession went astray
because economists, as a group, mistook beauty, clad in impressive-looking mathematics, for truth. …economists fell back in love with the old, idealized vision of an
economy in which rational individuals interact in perfect markets, this time gussied
up with fancy equations.”
414
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The same point of view was shared by other influential economists. In his famous book “Capital in the 21st Century” T. Piketty (2014, p. 32) writes down: “To put
it bluntly, the discipline of economics has yet to get over its child-like passion for
mathematics and for purely theoretical and highly ideological speculation, at the
expense of historical research and collaboration with the other social sciences.”.
According to D. Colander and a group of economists from France, Germany and
Denmark, economics overlooked the crisis because it disregarded key economic
factors, which might lead to a credit crunch and a severe recession. The reason is that
the dominant theoretical models are too abstract and simplified, they “fail to account
for the actual evolution of the real-world economy” (Colander at al, 2009, p. 2).
A group of ten leading British economists in a letter to the Queen of England, in
which they try to provide an answer to the question of the Queen, argue that modern
economics has become largely transformed into a branch of applied mathematics,
with little contact with the real world. According to the authors, the preference for
mathematical technique over real-world substance has diverted many economists
from the analysis of the real-world market economy. They, however, identify a deeper
reason for the failure of economics: this is the education in economics. The ten economists uphold that the narrow training of economists – which concentrates on mathematical techniques and the building of empirically uncontrolled formal models – has
been the major reason for the failure of the economics profession to give adequate
warning about the economic crisis. The signatories4 point out: “Models and techniques are important. But given the complexity of global economy, what is needed is
a broader range of models and techniques governed by a far greater respect for substance, and much more attention to historical, institutional, psychological and other
highly relevant factors.”5. The ten professors call for a broader training of economists,
involving allied disciplines such as psychology and economic history, as well as
mathematics.
Thus the criticism of economics, caused by its failure to predict the global crisis,
was partly directed towards the teaching of economics.
The vision, that university education in economics needs to be reconsidered in
the light of the last economic crisis, is supported by many economists (Shiller 2010;
Passaris 2011; Reardon 2012). Immediately after the crisis the issue started to be
discussed on the pages of The New York Times, Financial Time and Guardian, conferences have been organized by leading universities (LSE, conference “What Kind
of Economics Should We Teach”, Jan. 20 2010) and by scientific organizations
(World Economics Association, conference “The Economics Curriculum: Towards a
415
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Radical Reformation”, March 2013) etc. So far as to the directions, in which university education in economics must be reformed, this problem is highly debated.
One of the aspects of the reform, upon which however there is a broad consensus, is that the teaching of economics must be brought closer to reality. The criticism
towards economics as a scientific discipline (turned into a branch of applied mathematics) has its reflections in the discussion about the teaching of economics. Many
university professors share the opinion that modern economics does not give the
students a satisfactory knowledge about how the market economy really works. This
means that the teaching of economics is recognized to be, at least partly, irrelevant to
contemporary economic realities and needs to be improved.
Many suggestions have been launched how to bring the world back into the
classroom. One of the ideas is to pay greater attention to economic history in the
teaching of economics. P. Ormerod (2013, p. 3) is right, pointing out that “One of the
problems with macro, indeed with almost all mainstream theory, is that it is essentially timeless. I use the word “timeless” here to mean that the theory is taught without
reference to historical events. In this sense, it operates out of time. It is this which
needs to be changed.” The idea is not to transform economic theory into economic
history, but to use key events in economic history to illustrate theory. This approach
has the advantage of emphasizing to students that theory needs to be able to explain
empirical reality, it is not an abstract intellectual exercise.
The process of improving the economics curriculum requires acknowledging the
academic value of inter-disciplinarity. The real-world economy is embedded in society. As a result, the economic system is closely connected with the political system, the
legal system and with all social interactions. Teaching of economics, adequate to
realities, requires these social connections and interactions to be considered in the
subject of economics. “The contemporary requirement for inter-disciplinarity is a
response to societal pressures in defining the new parameters for academic mutation
and intellectual discourse. Inter-disciplinarity provides contemporary relevance and a
pragmatic approach. There is no denying that civil society has become more complex
and multifaceted and it is not possible to understand it from within the boundaries of
one discipline.” (Passaris, 2013, p. 7).
The real-world market economy is evolving. It changes all the time, new phenomena constantly appear. The theoretical models however do not change, at least the
fundamental ones. The teaching of economics, at least on undergraduate level, is
static. In this way the evolution of market economy is left outside the teaching of
economics. As a result of this approach some very important new economic processes
and phenomena can be disregarded and the students may remain ignorant about them.
416
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For example, the economy and economic policy have changed profoundly during and
after the crisis of 2008-2009, but very little of these changes are reflected in the economics textbooks (Madsen, 2013).
Reconsideration is also needed in respect to the tools of analysis, applied in the
pedagogy of economics. Some economists underline that mathematical techniques
gain meaning from solving actual empirical problems, not as an end-aim by itself, and
should be taught in that context. In order to increase the relevance of teaching economics students need to be taught inductive and empirical methods as well. This does
not mean more of the statistical analysis of large data sets taught at university econometrics courses, but rather thinking about what evidence is needed to answer a specific question, and working out how to assemble it and collect data.
In April 2012 a conference was organized in the UK, sponsored by the Bank of
England, with the objective to discuss the teaching of economics since the last financial and economic crisis. The conference reached some shared conclusions about the
way young economists should be trained (Coyle, 2013). There was broad agreement
that students need:
Greater awareness of economic history and current real-world context;
Better practical data-handling skills;
Greater ability to communicate economics to non-specialists;
More understanding of the limitations of modeling;
A combination of deductive and inductive reasoning (Coyle, p. 20).
On the basis of the above analysis a conclusion can be made, that in the developed and developing countries with long traditions in the teaching of economics, at
present a process of reconsideration of the university education is taking place. There
is a wide recognition that in the teaching of economics a better balance is needed. In
particular, the emphasis is on the mutual dependence of theoretical categories and
empirical evidence. The relevance of the economics courses needs to be increased,
especially in respect to the realities of the economy of the XXI century.
3. Teaching economics in the XXI century:
the sustainable development issue
The relevance of economics should not be understood narrowly as only how it
corresponds to the processes and phenomena of contemporary economic reality, but
also how it reflects the problems which society is facing today.
From such point of view, the aim of this part of the article is to provide an illustration which justifies the criticism towards the teaching of economics, exposed
417
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above. A small research is made for the purpose, using the example of the sustainable
development issue.
The idea about sustainable development was launched first in 1987, in the famous report of the Commission Brundtland, but it received a serious support later, by
the Global forum on sustainable development in Rio de Janeiro (Brazil) in 1992.
Since then enormous efforts have been put forward by the United Nations to change
the trajectory of development and to lead society on the path of sustainable development. Today the concept of sustainable development is an official and universally
recognized concept for the present and future of modern civilization. At the same
time the progress in changing the model (paradigm) of development and achieving
sustainable development is pretty modest and until now quite disappointing. According to the prevailing estimates, the social and ecological parameters of development
continue to deteriorate. Contemporary development continues to be unsustainable
(Worldwatch Institute, State of the World 2014), which calls for urgent and decisive
measures in order to change the model of development and provide a future for the
next generations. Because of this it is reasonable to ask the question how economics,
as part of social sciences, is reacting to this situation and the urgent necessities of
social development. Is the issue of sustainable development part of the economics
curriculum? Do the university courses in economics give the students knowledge
about this vital problem of contemporary development?
If we turn our attention to the teaching of economics, the first place where we
would expect to come across the idea about sustainable development is in the textbooks in Macroeconomics, more particularly in the definition of the goals of macroeconomic policy.6 It is well known that the concept about sustainable development is a
new paradigm of development, which will not come into being as a result of the
automatic play of the objective forces (mechanisms) in the economy and society.
Sustainable development is something entirely different – it is a result and realization
of a particular vision of mankind as to the world in which we all wish to live.7 The
concept of sustainable development thus needs conscious and purposeful efforts. It
will come true as a result of policies – policies and the activity of the institutions.
From such point of view, if we expect to find the issue of sustainable development in
modern economics courses, the first place to look at is the definition of the goals of
macroeconomic policy.
In order to find out how the goals of macroeconomic policy are defined today, I
did a research within the following most popular and widely used textbooks in Macroeconomics (Economics):
418
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1. McConnell, S. Brue and S. Flynn, Macroeconomics. Principles, Problems and
Policies, 19th ed., 2012;
2. Mankiw, G., Principles of Macroeconomics, 6th ed., 2012;
3. Baumol, W. and A. Blinder, Macroeconomics. Principles and Policy, 11th ed.,
2011
4. Case, K., R. Fair and Sh. Oster, Principles of Macroeconomics (Global Edition), 11th ed., 2014
5. Samuelson, P. and W. Nordhaus, Macroeconomics, 18th ed., 2009
6. Parkin, M., Economics, PEARSON, 10th ed., 2012.
The result of the search is the following: sustainable development is not present
among the goals of macroeconomic policy. The goals of macroeconomic policy continue to be defined in the textbooks in a traditional way: focused on economic growth,
high employment (low unemployment respectively), price stability and balances in
international relations.
An objection can be raised here that we cannot make judgments in respect to the
relevance of economics to the fundamental problem of contemporary development –
that of sustainable development, only on the basis of the textbooks, because the textbooks normally lag behind scientific development. A well known fact is that the new
ideas normally develop first as new scientific ideas, and only afterwards and with a
delay they are transferred from the field of science to the field of education. As such,
the next question to ask is: does economics (the neoclassical theory) deal with sustainable development in scientific research?
In order to provide an answer to this question, I did a second research. I looked
into the published papers (the contents) of five of the leading journals in economics
for the last ten years: from 2006 till 2015. The list of these journals is presented below.
1. Quarterly Journal of Economics
2. Journal of Political Economy
3. Econometrica
4. American Economic Review
5. Review of Economic Studies.
The investigation allows the following conclusion to be made: the scientific
problem “sustainable development” is missing from the list of articles published in
the above mentioned journals during the period under consideration. However, there
are available publications which refer to some aspects of sustainable development,
such as climate change, pollution, ecological policy, but it should be pointed out
immediately that these publications are very little in number or they are a rare phe419
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nomenon on the pages of the enumerated journals.8 A conclusion can therefore be
made: the sustainable development does not rank among the priority research problems within the neoclassical paradigm, it is far from that. On the contrary – if it exists
as a scientific problem in this theoretical stream, it is left somewhere at the periphery
of research interest, or if I allow myself to be more direct, the issue is not perceived
by the neoclassical economists.
The way the situation was described above does not allow us to make an inference that the issue of sustainable development is missing from the teaching of economics, because the process of education is normally delayed compared to scientific
research. The opposite is true – sustainable development is missing from the science
“economics” and as a result of this it is missing from the teaching of economics.
Modern economics (as a scientific subject and as a university subject) is completely
disregarding the most important and crucial problem of contemporary development –
that of sustainable development. And as the situation is, we cannot expect that the
issue will appear in the textbooks, at least not in the near future.
The question why sustainable development is missing from the research agenda
of economics is a very serious and at the same time a very important one, which
refers to fundamental theoretical and methodological problems. A brief answer to this
question can be restricted, according to the author, to the following two explanations:
First, as it was pointed out above, the concept about sustainable development
was launched first in 1987. Almost 30 years have passed since that moment, but there
continue to be some ambiguities around the concept, which itself continues to develop. A very important step in this direction was the decisions of the Global Forum of
the UN for sustainable development in Rio de Janeiro in 2012. It was then decided to
unite the Millennium development goals for the period 2015-2030 with the Goals of
sustainable development (UN Conference on Sustainable development, 2012), an
objective which is already fulfilled.9 Even though the concept about sustainable development continues to develop, it is obvious that the analysis of this concept requires
the united efforts of all social sciences, or that it requires an interdisciplinary approach.10 For now, however, there are no signs that economics has started or will start
to develop in this direction.
Second, the neoclassical theory has always developed as a positive science,
whose purpose is to study the objective trends and mechanisms in economic life.
Within its boundaries economics does not have a theory of development, which allows
an active role for people – so very much active as to allow a change in the trajectory
of development (which sustainable development presumes).
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The consequences of the fact that sustainable development is missing from the
teaching of Economics should be taken seriously. As was pointed above, sustainable
development requires a change in the individual and public consciousness, requires a
new way of thinking and a new valuation system, for the establishment of which the
education system is very important. Realizing this, in 2005 the United Nations initiated a Decade of education for sustainable development 2005-2014 (UN, UN Decade of
Education for Sustainable Development, 2005). Education was identified as “the
engine of change”. During the World Forum on sustainable development in Rio de
Janeiro in 2012, a new initiative of the UN started, named “Sustainability in higher
education”, which calls for actions on behalf of universities in order to assist and
foster the transition to sustainable development. Economics courses are taught in
thousands of universities all over the world, which means that economics influences
the mind and way of thinking of many people. The fact that economics completely
disregards the problem “sustainable development” means that for now the discipline
stays aside the most urgent and compelling problems of contemporary development.
Economics cannot be qualified as a discipline or a branch of science, which contributes for the change, which today is needed so much in order to carry out the transition
to a sustainable model of development. The social function and role of modern economics is as a result seriously undermined.
Conclusion
The analysis above reveals that the teaching of economics in Bulgaria during the
transition from plan to market lacked relevance, because the realities of the transition
economy are different from the realities of market economy. In the post transition
period the problem about the relevance of the university courses in economics appears again, because modern economics does not correspond very well to the processes and problems of the XXI century. University professors from all over the world are
engaged at present with the reform of the economics curriculum. The teachers in
economics in Bulgaria must be well informed about this process and be included
actively in the improvement of the academic courses.
End Notes
1 It was not until the end of the first decade after the beginning of the transition,
when the first results of the change of the economic system from plan to market
were reported, that there came the understanding that the main shortcomings of
the transition so far come from the underestimation of the role of institutions and
institutional transformation. (See for example UN, ECE, Economic Survey of Eu421
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rope, 2003, № 1; WB, Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for
Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2002). This put forward the problem about the applicability (limitations) of the neoclassical methodology to the
analysis of the Transition (economic reforms in the majority of transition economies were based on this theory and methodology), about the role of institutional
analysis etc.
At the Varna University of Economics it was the author of this paper. I first presented the course Economics of Transition to American students – in 1995/1996
I taught this course at the University of Texas in Austin, USA, where I was a visiting professor under the Fulbright program for academic exchange. When I returned to Bulgaria, I offered the course to the Bulgarian students as well.
G. Kolodko in Poland (Kolodko, 2010), L. Csaba in Hungary (Csaba, 2009), Z.
Mladenova in Bulgaria (Mladenova, 2012) and others.
Among them are G. Hodgson, S. Dow, P. Earl, J. Foster, G. Harcourt etc.
http://www.journaldumanss.net/?Her-Magesty-the-Queen
A problem which is traditionally present in many Macroeconomics textbooks. In
some textbooks the goals are defined as “priorities” of macroeconomic policy.
The title of the outcome document of the last Global forum on sustainable development in Rio de Janeiro in 2012 is indicative in this respect: it is “The Future
We Want”.
A more detailed information in respect to articles, which deal with some specific
aspect of sustainable development (climate change, pollution, ecological policy)
reveals the following picture: for the last ten years there is not a single article
with such title in Quarterly Journal of Economics and Review of Economic Studies. There is only one article of such character in Econometrica and two articles
in Journal of Political Economy. In The American Economic Review after 2010
one can find few papers on the subject.
The 70th Session of the General Assembly of the United Nations which took
place at the end of September 2015, approved the new development agenda for
the period 2015-2030. It is available in the document “Transforming Our World:
the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in which 17 integrated objectives of sustainable development have been defined.
I join that group of scientists, who are persuaded that the concept of sustainable
development requires in the first place seriously reconsidering the relationship
between mankind and nature. It requires rethinking of the role of human civilization in the surrounding world. Sustainable development presumes new concept
about development and new criteria for the valuation of progress. To integrate
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successfully the economic, social and ecological goals of development requires
also a new way of thinking and fundamental transformation of individual and
public consciousness. In order to face all these problems, interdisciplinary approach is necessary.
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Abstract
The need for a new industrial policy is felt both at European and
Bulgarian level. Recent theory recommends that such policy should
follow “soft” and horizontal measures that enhance collaboration
between government, industry and cluster-level private organizations
and focus on creating a competitive environment. This understanding
is contrary to old-fashioned industrial policy involving subsidies to
specific sectors, bail-out of uncompetitive firms and sectors, tariff and
non-tariff barriers aiming at import substitution. This article analyzes
the degree at which Bulgaria is prepared to implement the new industrial policy and in particular, how the country might fit into a common
European policy. The analysis and data provided point to the fact that
there is a misunderstanding of the “soft” and horizontal measures,
distorting the concept of a new industrial policy. The arguments in the
paper also suggest that in sectors defined as priorities in Europe, our
country considerably lags behind, therefore, Bulgaria is at a lower
stage of preparedness for implementation of a “new” industrial policy
as a whole.

Introduction
The European economy has failed to recover fast enough from the recession
after the financial and debt crises and it is losing competitive positions against USA,
Japan, and in some cases, the BRICS countries. This provoked a heated debate among
academics and practitioners over strengthening economic growth, competitiveness
and sustainability in the European Union. The European Commission has proposed
the implementation of an adequate program and industrial policy instruments. In this
context, several questions have been posed being of immense significance for
Bulgaria. Does the country need a reindustrialization policy and is it ready for it? Are
1
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the necessary conditions for effective implementation of such a policy in place? If
such policy is going to be implemented, on what principles it should be built so that
sustainable results be achieved? Which are the main problems to be resolved? The
current paper takes into consideration the above questions.
The first section presents a recent theory about the implications of an active
industrial policy and its dimensions. The second section summarizes the ongoing
debate on the industrial policy in Europe, whereas the third and fourth sections
present arguments for and against it, accordingly. The fifth section provides insight
into the requirements for a successful industrial policy in the context of Bulgaria,
while the sixth section presents the possible objectives for Bulgaria and their
compatibility. The seventh section outlines priority sectors, industries and businesses
selection criteria. The final section offers conclusions.
1. Industrial Policy: Rationales and Measures
The industrial policy in Europe follows several phases: postwar intervention and
nationalisation, sectoral policy (from sectoral planning and state aid inter alia via
Marshall Plan assistance) and currently, dominance of horizontal or competitivenessoriented policy enhanced by EU policies. The current policy includes tariff reduction
and state aid, internal market and deregulation policy, and research framework
programmes, whereas future industrial policy is expected to consist in a Systemic
Industrial and Innovation Policy (SIIP) (Aiginger, 2011).
Von Mises (1998) argues that the economic policy of interventionism is unable
to lead to a sustainable system of economic organization: interventionist measures
create market distortions such as unemployment, depression, monopoly, distress and
are in general not Pareto optimal as they serve the interests of a minority at the expense of the majority. Among others, von Mises analyzes interference by restriction
and price control, conduct of inflation policy and credit expansion, confiscation and
subsidies, and the presence of corporativism and syndicalism. One reason why governments conduct such a policy is to “compensate by further interventions for the
shortcomings of earlier interventions” and in that way they hamper the economy even
further.
Additionally to correction of already implemented policy that led to market distortions such as rent-seeking, Rodrik (1993) provides more rationales for trade and
industrial policy reform in developing countries. His arguments include improvements in static resource allocation; dynamic benefits in the form of learning, technological change, and growth; improved flexibility in the face of external shocks; and
improved capacity utilization in the face of bottlenecks and macroeconomic policy
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failures (Rodrik, 1993). Rodrik also claims that industrial policy might actually have
beneficial influence on the economy.
Furthermore, Aghion et al (2012) present evidence that a competition-friendly
sectoral policy, including subsidies, tax holidays and tariffs can boost total factor
productivity and growth. Their empirical analysis suggests net positive impact of
subsidies that are allocated to competitive sectors and in a way that preserves or increases competition, e.g. vertical innovation rather than differentiation between firms.
Rodrik (2007), Harrison and Rodríguez-Clare (2010), Reis and Farole (2010) and
Aiginger (2011) suggest different models opposed to old conceptions of industrial
policy. Rodrik (2007) claims that the right model for industrial policy is the “strategic
collaboration between the private sector and the government with the aim of uncovering
the most significant obstacles to restructuring and discovering what interventions are
most likely to remove them”. Therefore, the focus should not be on the outcome of the
policy, which by far is unknown ex ante, but the process itself, the design of the setting.
Finally, specific measures or targeted industries come as a by-product of this process.
Similarly, Harrison and Rodríguez-Clare (2010) argue that “soft” interventions
that would target the coordination failures within the sectors or clusters with comparative advantage, rather than “hard” interventions such as tariffs, export subsidies and tax
breaks for foreign corporations would be more beneficial for a developing economy.
“Soft” industrial policies target the creation of a process in that government, industry
and cluster-level private organisations cooperate in interventions that directly enhance
productivity. Such policies might be directed at supply of skilled workers, technology
adoption and regulation and infrastructure. The benefits of “soft” over “hard” policies is
that the former reduce the risks of rent-seeking and corruption, and are also more compatible with multilateral and bilateral trade and investment agreements.
They also argue that infant-industry protection is justified either way: providing
there is a latent comparative advantage in this industry or in case the international
price for this industry exceeds the warranted by the true opportunity cost of this good
abroad. However, more efficient policies exist: contrary to protection, production
subsidy would not cause temporary consumption losses and would work even in the
presence of sector-specific coordination problems. Furthermore, R&D subsidies can
target externalities as a consequence of innovation spillovers, while promotion of
entry into new industries can target information spillovers associated with the discovery of new profitable activities.
Furthermore, Reis and Farole (2010) recognize the risk that old-style industrial
policy, expressed in picking winners, managing unrealistic exchange rates, import
substitution, and protection can lead to market distortion and reduction of competi427
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tiveness and undermine recent gains in trade liberalization. However, they admit the
critical role of government in overcoming market failures and in creating opportunities for the private sector to respond to market opportunities and enhance growth.
This competitiveness approach might translate into unlocking the constraints that
discourage innovation, investments and export diversification; and in facilitating the
capacity for economywide adjustment due to investments in human capital, sound
macroeconomic foundations and basic institutions such as property rights, the rule of
law and effective regulation. Furthermore, Reis and Farole (2010) propose three
pillars that would describe the competitiveness policy framework:
• aligning macro incentives (tariff and nontariff barriers, real exchange rate
misalignment and a distortive tax regime; overall fiscal health of the economy, efficient labor market, product and factor market, property rights, regulation and ease of
firm entry and exit);
• reducing trade-related costs (backbone services and inputs such as energy,
telecommunications, finance; capacity and coordination of government agencies,
international transit arrangements, regional and multilateral agreements; policy reforms for more competitive markets for international transport, logistics, and other);
• establishing proactive policies that aim to overcome government and market
failures (technology creation and adaptation, product standards and certifications,
trade finance, industry clusters, special economic zones and other spatial developments and coordination of economic actors as well as links and spillovers to the local
economy).
It is worth mentioning that contrary to common understanding, Japanese industrial policy has been for a long time a “soft” one. According to Okuno-Fujiwara
(1991), postwar Japanese industrial policy was transformed toward the end of the
1960s. Since then, the main focus of policy seems to be correcting market failures,
including promoting private research and development (R&D) efforts and assisting in
the structural adjustment of the economy.
Finally, Aiginger (2011) points to the importance of the so called “matrix
approach” by Aiginger and Sieber which comprises both vertical and horizontal
policy measures. An example is given with the primarily horizontal approach of the
European Commission that also acknowledges that general measures influence differently the various industries and should be complemented by sector-specific strategies.
2. The Debate on the Industrial Policy at European Level
There is a heated debate among academics and practitioners over strengthening
economic growth, competitiveness and sustainability in the European Union and in
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turn, the European Commission proposes the creation of a relevant program and
policy instruments. The initial impetus from Brussels can be traced in a number of
documents, the first of them dating back to 2010 and 2012 (European Commission,
2010, 2012). The topic was discussed in great detail in 2013 and 2014 (European
Commission, 2014, Committee on Industry, Research and Energy, 2013). In the
meantime, some member states, including France, Germany, Britain and Spain have
already managed to identify appropriate strategies and industrial policies at national
and regional level.
The active industrial policy is justified in the documents of the European
institutions by the necessity to boost the growth and competitiveness of the European
economy which has been failing to recover fast enough from the recession and is
losing its competitive position against USA, Japan and in some cases, against the
BRICS countries. The strong industrial base is of great economic importance, both
direct and indirect through its related activities. In stimulating the industry, the
European institutions recognize a catch-up opportunity. The European Commission
aims to reverse the decline by increasing the industry share and taking promotional
measures whereas the target share of industry in the gross domestic product (GDP) of
member states is expected to increase from 15.6% in 2012 to 20% in 2020.
This is a challenging target but its achievement is not certain at all. Many
analysts believe that such a target tends to be over-ambitious and rather unrealistic.
The reasons can be the higher potential of other economic sectors, the over-capacity
of some sectors of the European industry, the rapid development of the service sector,
the overall loss of competitiveness in many countries, the promotion of green policies
that would lead to more expensive electricity and others (Heymann and Vetter, 2013).
Such analyses lead to the conclusion that the share of industry cannot increase
significantly in terms of European economy.
However, this does not eliminate the discussion on industrial policy. The
discussion about industrial policy should be approached not so much as a matter of
figures but as an important issue since the industrial sector is of significant importance to the economy and will remain so in the foreseeable future. Taking into
account current trends which are not so favorable, measures for preservation and
development of the European industry are to be taken.
In this context, the priorities of the European Commission in the area of industrial policy are as follows (European Commission, 2014):
• continue the process of deepening the mainstreaming of industrial competitiveness in other policy areas to sustain EU economy and its competitive value, given
the importance of the contribution of industrial competitiveness to the overall compet429
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itiveness performance of the EU. For instance, special attention must be paid to increasing productivity in business services to increase industrial competitiveness and
competitiveness of EU economy in general.
• maximize internal market potential by developing the necessary infrastructures, offering a stable, simplified and predictable regulatory framework which favours entrepreneurship and innovation, integrating capital markets, improving opportunities for training and mobility for citizens and completing the internal market for
services as a major contributing factor to industrial competitiveness.
• implement the instruments of regional development via national and EU instruments in support of innovation, skills and entrepreneurship to deliver industrial
change and boost the competitiveness of the EU economy.
• encourage investment as businesses require access to critical inputs, and in
particular, energy and raw materials, at affordable prices that reflect international cost
conditions. The design and implementation of policy instruments for different objectives both at EU and national levels must not result in price distortions that imply
disproportionately higher relative prices for these inputs. Action should also be taken
in the internal market and at international level to ensure adequate provision of these
inputs as well as to increase energy and resource efficiency and reduce waste.
• do the utmost to facilitate the integration of EU firms in global value chains
to boost their competitiveness and ensure access to global markets in terms of more
favorable competitive conditions.
• Finally, the objective of revitalization of the EU economy calls for endorsement of the reindustrialization efforts in line with the Commission´s aspiration of
raising the contribution of industry to GDP to as much as 20% by 2020.
In line with the understanding of the necessity of an industrial policy aimed at
achieving the above mentioned priorities, the European Commission proposes the
creation of a relevant program and policy instruments. However, such program could
only consist of general guidelines. It is practically impossible to make specific policy
recommendations at European level due to the heterogeneity of the European industry
in terms of stage of development and level of specialization of the member states. A
decline in the share of industry in the gross value added and in the number of industry
employees has been observed practically in all countries in the last 10-15 years. However, quantity and quality are quite different among the member states. The Czech
Republic holds the highest share of industry in gross value added with 24.7%, followed by Ireland (23.3%), Hungary (22.7%) and Germany (22.4). Except the expected Luxembourg (6%), Cyprus (6.3%) and Greece (9.7%), other countries such as
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United Kingdom (10%) and France (10%) also show a low share of industry (Eurostat).
The conception of the European Commission suggests that member states should
have the primary role in the implementation of the reindustrialization policy according to their own views, though in compliance with the EU framework. The latter
shifts the debate on a national level and therefore, it becomes imperative for
Bulgaria to conduct a thorough debate in order to make the right strategic decisions.
So far, such discussion has not yet taken place. In most cases, the issue is discussed with a certain degree of misunderstanding of the conception of the European
Commission, there is also a distortion in the direction of the political status quo and
particular daily topics and quite diverse interpretations. The debate also focuses on
whether such a policy is necessary at all. So one of the first tasks is to weigh up costs
and benefits of an active industrial policy in the country.
3. Active industrial policy – supporting arguments
Policies for business support, for employment or productivity growth are
widespread and frequently implemented around the world, including the European
Union (Criscuolo et al, 2012). Most of the developed countries have implemented or
are currently implementing industrial policies in one form or another (Chang, 2002).
The theory suggests that such policy can be appropriate because of market failures
(i.e. inability of the market to find an optimal solution), the necessity to protect
industries in their initial phase of development, latent comparative advantage, positive
effects from the diffusion of know-how from foreign investors to local producers,
increase in export opportunities and last but not least, strategic considerations.
Moreover, the recent economic literature examines three further lines of argumentation.
• The first one is due to the necessity to avoid adverse climate changes. It is
widely agreed that global warming will have disastrous consequences without
government intervention towards clean production and clean innovation. As a result,
many governments engage in policies to stimulate alternative production and
consumption technologies.
• Another line of argument follows the experience of the last financial crisis
when the problems of the financial institutions were transmitted to the real sector of
the economy.
• Finally, a number of researchers pay attention to the fact that completely
liberal economic policies (laissez-faire) lead the developed countries into
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specialization of countries in research and development (R&D) activities and services. Accordingly, the latter outsource their manufacturing processes in developing
countries with lower labor costs which in turn leads to employment issues in the
developed countries.
The practical tools for the implementation of industrial policies are numerous –
direct subsidies, indirect subsidies, tax breaks, preferential loans, duties, non-tariff
barriers, favorable treatment of certain categories of investors, building infrastructure,
subsidies on row materials and on labor costs, guaranteed production prices, and
many others.
The European Commission however, is not oriented to measures such as those
mentioned above but rather to “soft” tools that do not distort the competitive
environment. The main idea of reindustrialisation is to find a new platform for
common policies in Europe after recovery from the global financial and economic
crisis. The focus is on higher competitiveness, further growth and jobs. In this
context, the European Commission proposes the following pillars of industrial policy
(European Commission, 2014):
A. An integrated, single European market: creating an attractive place for
enterprises and production:
A1. Completing the integration of networks: information networks, energy and
transport;
A2. An open and integrated internal market in goods and services;
A3. Business environment, regulatory framework and public administration in
the European Union (EU).
B. Industrial modernization: investing in innovation, new technologies,
production inputs and skills:
B1. Stimulating investment in innovation and new technologies; priorities:
advanced manufacturing
key enabling technologies (KETs)
bio-based products
clean vehicles and vessels
sustainable construction and raw materials
smart grids and digital infrastructures
B2. Increasing productivity and resource efficiency and facilitating access to
affordable production inputs:
access to finance
energy
raw materials and resource efficiency
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B3. Upgrading skills and facilitating industrial change.
C. Small and medium sized enterprises and entrepreneurship:
C1. Regulatory and administrative costs; clusters.
D. Internationalization of EU firms:
D1. Market access
D2. Standardization, regulatory cooperation and intellectual property rights.
How such measures would affect the Bulgarian economy? Some of them might
be very effective in the Bulgarian context. For instance, the setting up of a single
energy market could lead to a fall in prices of imported energy sources.
Modernization through investments in innovations, resource efficiency, new
technologies and skills, and facilitating access to finance are considered lasting
weaknesses of the industrial enterprises in Bulgaria. Furthermore, regulations certainly need to be simplified and the public administration needs to be more effective. The
promotion of small and medium sized enterprises would be very helpful as well,
including their internationalization.
4. Active industrial policy – arguments against
Neither theory nor practice considers the implementation of industrial policies
unambiguously. Theory denies it most frequently because the government intervention in the economic system hinders competition and distorts markets. Furthermore,
government intervention creates corruption incentives because the administration has
the opportunity to select winners ("national champions") and losers in the competitive
struggle, often led by purely corporate interests. Moreover, the public administration
cannot always understand and predict the dynamics of the markets and favoring individual firms and sectors in practice is often a product of certain lobbies. It is hard to
say that all these arguments are irrelevant to the contemporary Bulgarian economic
system. From this perspective, the role of the state of the economy should be limited
to horizontal policies that would stimulate the supply side in a balanced manner.
Another objection is that a high share of industry to GDP or gross value added
(GVA) does not necessarily determine a prosperous economy. In recent years, the
share of industry in gross value added has declined substantially in many countries
without affecting their growth in the period before the crisis or hindering them to
manage the crisis successfully. For instance, the share of industry in gross value
added declined in virtually all countries but especially in Finland it dropped by 10
percentage points and in Sweden and Belgium by 6 percentage points between 2000
and 2012 (Eurostat). However, other sectors such as services (finance, telecommunication) or transport can also create well-paid high-tech and stable jobs.
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The third objection is that the current structure of the European economy is not a
result of the coordination function of the market price system but rather a result of a
lot of political interference. Perhaps the undisturbed market would allocate more
resources to the industry and less to other sectors of the economy. One should make a
difference between an industry growing due to some authentic comparative advantages that Europe has against the world and an industry growing because of the
EU subsidies. The artificial stimulation of the industry will cause additional disbalances and may, through the distribution of subsidies and the introduction of various
constraints and preferences, even undermine the very foundations of the EU – the free
movement of goods, services, capital and individuals.
Weighing up the various arguments and experiences accumulated over many
years leads to the conclusion that certain industrial policies could be successful in
increasing competitiveness and stimulating economic growth. However, such policies
need to be carefully designed in accordance with the national specifics and at the
same time, avoid possible negative effects coming from government interventions.
So, the debate "for" or "against" industrial policy should not be based on whether it
should be implemented at all. The productive debate should focus on how to organize
and conduct such policies that promote competition and increase productivity and
lead to the acceleration of economic growth.
5. Requirements for a successful industrial policy in Bulgaria
Attitudes towards implementation of a reindustrialization policy, planning and
resource allocation do not guarantee the best possible outcome. To be of a real benefit
to society, the reindustrialization policy should be conducted under certain conditions.
The first condition is successful fit of Bulgaria in the context of a common
European policy. Bulgaria cannot (or at least it would be very difficult) conduct an
independent industrial policy because of certain resource constraints and because of
possible conflicts with the European legislation on state aid. Therefore, it is of importance that the interests of the Bulgarian economy be included as much as possible
in the formation of the European policy. A possible national policy must fit within the
European framework which would most likely reflect the priorities of the countries
with the greatest ability to influence the decisions of the European institutions.
Indicative in this respect is the understanding of the European documents calling
to conduct an active industrial policy and recommended measures and policies in this
direction. In Eastern Europe, particularly in Bulgaria, many specifics in the recognized
problems and proposed actions, along with a number of common situations, require
different understanding and, above all, different content of the active industrial policy1.
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The same applies to the purely quantitative target set by the European Commission – the share of industry in GDP within the EU to increase from 15.6% to 20% by
2020. Looking only at the figures, Bulgaria (with a share of industry in GDP of
around 24%) would have to follow its current policy while countries with “underdeveloped”industry like Great Britain and France (with shares of industry in GDP of
around 10%) should significantly develop their industrial sector and are therefore
likely to receive substantial support from European funds.2
Another important condition for the success of the industrial policy in the
country is to be incorporated in a sound strategy with clear and consistent objectives, and with the right measures that will lead to the implementation of such
strategy. The sectors, activities, procedures or products that would be stimulated
should be selected in a strategically correct manner and the measures should be
aligned to their objectives. This is not an easy task for the public authorities, especially when they lack proper expertise and capacity or when they are subject to political
influence/pressure. In such cases they may misjudge the market dynamics and the
outlook for industrial production respectively and thus public funds may be allocated
to support futureless subjects. Section 6 below, presents possible targets of the industrial policy.
Third, it is important to recognize correctly the possible effects of government stimulation of certain activities in terms of the overall economic system. For
instance, the promotion of electricity production from renewable sources was imposed by European policy to diversify energy sources and to ensure environmental
protection. But its implementation in Bulgaria (and elsewhere) proved to be disproportionate and leading to a number of adverse outcomes. The high cost of the produced electricity reduced the industrial competitiveness and increased the cost for
households. This is the result of a poorly implemented strategy for stimulating
“green” electricity production – a strategy that does not take into account the dynamics of the process, does not monitor the market saturation and does not account for the
effects on other market participants.
The promotion of certain sectors will inevitably attract resources to them. So it
may be the case of artificially supported growth of some sectors compared to others
because of resource reallocation from the former to the latter. Engineering and technical personnel, financial or natural resources can be simplistically reallocated and
lead to higher growth in the supported industries at the expense of others without
increasing the growth of the economy as a whole. Although the agricultural sector is
not industrial, the current system of subsidies in Bulgaria can be used as an example
in this regard. Grain production is stimulated at the expense of vegetables and fruit
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production, resulting in the fact that many lands and other resources suitable for perennial crops are used for annual crops. As a consequence, the raw material base of the
food processing industry is largely limited and unstable.
Fourth, the policy should be elaborated and implemented by public authorities with the corresponding capacity and transparency. The very fact that improving the public administration is one of the first priorities of the proposed European
policy for reindustrialization confirms that this condition is not always granted –
neither in Bulgaria nor in other countries.
Taking into account the differences and conditions for success mentioned above,
the fit of Bulgaria into the EU-wide trend for an active industrial policy is not as
simple and unambiguous as it seems. The reindustrialization in general and as well as
active industrial policy cannot be the target themselves but rather they should be a
tool to achieve specific goals – growth of GDP, income and employment among
others, at a specific place under specific conditions in a specific period.
6. Objectives and their compatibility
The focal point of any strategy for industrial policy are the objectives that this
policy aims to achieve. In the context of the common European objectives and priorities, Bulgaria has so far not defined its own objectives and priorities unambiguously.
Different views put emphasis on different objectives: strengthening the innovation
potential and restructuring of the economy towards high value-added and knowledgeintensive sectors (Advisory Board to the Industrial Stability Pact, 2013), development
of high-tech industries (Civil Association for Reindustrialization of Bulgaria, 2014),
preserving the high share of industry in gross value added, creating new jobs and an
increase in employment in industrial sectors, income growth of employees in industrial sectors, building a competitive industry at global level through R&D activities
(Ministry of Economy, Energy and Tourism, 2014).
Each of these objectives is important and worth pursuing, but a proper strategy
should set clear objectives that are consistent and not conflicting because in many
cases desirable objectives cannot be achieved simultaneously due to incompatibility.
Therefore, proper objective setting should be the foundation of a future industrial
policy.
7. Priority sectors, industries and businesses selection criteria
Once the objectives of the industrial policy have been defined, one should select
the priority sectors (productions, products) that must be promoted as well as the supporting tools.
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The rational approach suggests the following criteria: the relevant subjects are to
be:
• participants in an emerging market or a market that is expected to grow;
• participants with a strong market position, competitive advantages (prominent
or latent) on solid technological, academic and commercial basis;
• users of affordable and manageable technologies and resources.
Individual industries should be objectively ranked according to the above criteria
and then classified according to their complex indicators.
At this stage, a final analysis based on the above criteria is not officially
presented by the administration of the country but a draft of an Action Plan for the
Reindustrialisation has gained publicity (Ministry of Economy and Energy, 2014).
This project suggests a number of measures in a wide range of problem areas, but it is
noteworthy that most of them have deadlines by the end of 2014 or even at the end of
2015, which carries the risk of delay and loss of certain opportunities. An Innovation
Strategy for smart specializations should have been adopted by the end of 2014 as a
precondition for the Partnership agreement with the EU. The strategy was supposed to
outline the priority sectors with competitive advantage in Bulgaria as well as the
projects and programs in the field of innovation to be funded until 2020. Such a Strategy was finally adopted at the end of 2015 (Council of Ministers, 2015) with monitoring procedures which are supposed to be ready by the middle of 2016. This is an
obvious delay.
In the context of the expected reindustrialization policy various institutions in
Bulgaria have proposed priority sectors. But a common feature of all proposals is that
the selection criteria are not precise. These proposals have many intersections, but
they also have many differences. The intersections, in terms of selection, are usually
the importance of global markets, technology and specialization, growth, placement
of the industrial production (export) compared to global demand and (national)
resource availability. Also, the specific outcomes such as employment and income
growth as a consequence of the development of industries selected on these criteria
are not considered. It is rather implied that they will be achieved on their own as part
of the main goal: economic growth. Possible effects on non-supported industries or
other possible side effects are not considered either.
In particular, electronics, electrical engineering, transport equipment, machinery,
chemicals and plastics, food processing, logistics, information technology,
outsourcing, healthcare and pharmaceuticals, clean technology and biotechnology are
proposed as priorities for attracting foreign direct investments (Ministry of Economy,
Energy and Tourism et al, 2011).
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Software and hardware products, artificial intelligence and related supplying
industries, cosmetics and the music industry are identified because of the availability
of human capital. Clothing, shoes, food processing and furnitures, household and
kitchen articles are existing but need more innovation. Last but not least,
nanotechnology is recommended as a promising industry (Civil Association for Reindustrialization of Bulgaria, 2014).
According to other views, priority should be given to greenfield investments in
new high-tech industries, no matter whether foreign or domestic, modernized with
foreign assistance (microelectronics, manufacturing, wine, food processing, etc.).
Some politicians having in mind the problem of employment in the country have
suggested the recovery of parts of old industrial giants which are now out of operation. At the same time, there are proposals for promotion of non-industrial sectors
such as spa, wellness, and cultural tourism (Civil Association for Reindustrialization
of Bulgaria, 2014).
The recent Innovation strategy for smart specialization (Council of Ministers,
2015) sees the following industries as upbeat: mechatronics and clean technologies,
IT and communications technologies, biotechnologies, nanotechnologies, creative
industries, pharmaceuticals, food industry.
Actually, various viewpoints seem to overlap over the following industries: information and communication technology, electronics and engineering, chemistry and
pharmaceuticals, food processing. At the same time, the factual picture of the Bulgarian export outstandingly differs as it shows that currently the country exports mainly
low-tech products. The problems with the listed industries which are mainly high tech
are well illustrated in Graph 1. It compares the high-tech export as s percentage of
total export in Bulgaria and the EU. On average, the high-tech export amounts to
around 16% in the EU, while in Bulgaria it is about four times lower (Eurostat). Leading countries such as Ireland, France, the Netherlands, Hungary and the United Kingdom are significantly above the EU average.
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Graph 1. High-tech export as a percentage of total export. Lower line – Bulgaria,
upper line – EU average. Source: Eurostat
Factual data also shows that raw materials represent a great share of the Bulgarian export (Yarliyska and Dimitrova, 2012), which means that the competitiveness of
the targeted priority industries (mainly high-tech) is problematic and their stimulation
does not necessarily guarantee future success.
As can be seen from the brief review, the vision for a potential reindustrialization policy is not clarified yet either in terms of its goals or in terms of its objectives.
Indeed, certain efforts need to be made in order to come to a right and logical scheme,
which is one of the above mentioned conditions for success.
Conclusion
There is a heated debate on the rationales and validity of industrial policy in Europe, seeking to find ways how Europe can regain its competitive advantage against
other countries. As an EU member-state, Bulgaria is expected to fit in the European
context and comply with the new industrial policy proposed by the European institutions. Sadly, Bulgaria is not yet ready for the conduct of an efficient policy for reindustrialization aiming at improving competitiveness and fostering economic growth.
The conditions under which a reindustrialization policy for Bulgaria is likely to
succeed are analyzed in the paper. In view of these conditions, the presented arguments lead to the following conclusions:
• Bulgarian interests are not well integrated in the European framework;
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• the debate in Bulgaria is directing its focus away from the new type of industrial policy based on “soft” and horizontal measures;
• the strategic goals of a reindustrialization program are not clearly defined;
• priority industries are not identified according to precise criteria, although
many have been proposed and publicly promoted.
As a result the country is still not prepared to conduct a sustainable reindustrialization policy and further efforts by the Government, the employers’ organizations, the
labor unions and academic organizations are most certainly needed.
End Notes
1 Report on Re-industrializing Europe to Promote Competitiveness and Sustainability
by the Committee on Industry, Research and Energy leads to the conclusion that
Eastern Europe does not seem to exist. The problems and measures discussed in the
report are typical of the highly developed EU members, some specific problems in
Southern Europe are briefly mentioned, and there is virtually nothing about Eastern
Europe. The draft of the resolution included in this report clearly reflects the positions and interests of developed member states and on many occasions, its recommendations are unacceptable or counterproductive for countries like Bulgaria.
2 In countries like Great Britain and France, there are other sectors, besides the
industry, which are highly developed with the respective contributions to the final
volume of GDP. For example, the United Kingdom is a global financial center and
its financial sector is not proportionally large – it serves not only the British economy, but practically the whole world. As a result the share of industry in GDP is
relatively small one.
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Резюме
Недвижимите имоти с търговско предназначение (респ. съвременните търговски центрове) са интегрална част от градската
структура. Върху тяхното развитие, като обекти на недвижимата
собственост, оказват влияние множество фактори.
В статията се изследват факторите, определящи доходността от
функционирането на търговските центрове като недвижими
имоти с търговско предназначение, прави се сравнителна характеристика с други европейски пазари по основни показатели, и на
тази основа се обобщават основни изводи и препоръки за възможностите за развитие на търговските центрове в България. За
построяване на анализа са използвани методите на критичен
анализ и синтез, индукция и дедукция, метод на сравнението и
експертната оценка и др.
В резултат от извършеното изследване са очертани основните
проблеми пред развитието на търговските центрове в България,
както и необходимите действия в този аспект.

Въведение
Търговията е една от най-старите съзнателни човешки дейности и винаги е
заемала важно място, както в съзнанието на обществото, така и в структурата на
населените места – под формата на търговски площади, базари и други видове
пазари за осъществяване на търговски обмен. Търговските центрове, като съвременна форма за развитие на търговията на дребно, съчетават по своеобразен
начин оригинална концепция за пазаруване, развлечение и мултифункционалност. Те навлизат на българския пазар в средата на миналото десетилетие, като
в концептуално отношение се възприема изцяло американската идея – предимно закрит комплекс от търговски обекти, които се планират, проектират, изграждат, притежават и управляват като едно цяло, с обособен паркинг към тях –
открит или структуриран. Появата на търговските центрове в значителна степен
1

Катедра Икономика и управление на строителството, Икономически университет – Варна,
България. e-mail: vanya_antonova@ue-varna.bg

443

Известия
2016 • том 60 • №4

се предопределя от измененията в пазарните условия и подобряване на инвестиционния климат в страната, като процесът е допълнително благоприятстван
от очакванията на български и чуждестранни инвеститори за по-нататъшното
развитие на пазара.
Редица фактори оказват влияние върху развитието на търговските центрове. Някои автори (Чуклева, Р., 2010 ) най-общо ги обособяват в две групи: обективни и субективни, в зависимост от това дали, се отнасят до физическия обект
или до възприемането им от хората. Други автори ги разглеждат значително поподробно (Давчева, М., 2013; Кътева, М., 2008). В зависимост от сферата и
силата им на влияние, факторите могат да бъдат разграничени също така и в
следните три групи: фактори на макросредата, свързани със сектора, и специфични фактори.
С оглед изследване потенциала за развитие на търговските центрове като
недвижими имоти с търговско предназначение, респ. инвестиционни имоти1,
приоритетно внимание заслужават тези фактори, които определят възможностите за генерират на доходи от функционирането на обекта и гарантиращи
тяхната стабилност. Такива фактори са: размер и изменение на наемните цени,
финансова стабилност и платежоспособност на наемателите, брой и покупателна способност на населението, и др.
В контекста на изложеното, целта на автора е да се изследват факторите,
определящи доходността от функционирането на търговските центрове като
недвижими имоти с търговско предназначение, да се направи сравнителна характеристика с други европейски пазари по основни показатели и на тази основа да се обобщят основни изводи и препоръки за възможностите за развитие на
търговските центрове в България. За анализ на търговския потенциал на националния и местните пазари са изследвани показатели като: брой и покупателна
способност на населението, размер на платежоспособното търсене, гъстота на
търговските площи, средни наемни цени и др.
1. Възникване и развитие на съвременните търговски центрове
Първите търговски центрове са изградени в САЩ в началото на двадесетте
години на миналия век, като следствие от екстензивното развитие на градските
територии и необходимостта от обслужване на новообособилите се предимно
жилищни райони в покрайнините на големите градове. Доста по-късно концепцията е принесена и в Европа (през 60те години) – факт, предопределящ в значителна степен насочеността на множеството изследвания в тази област, а именно
– еволюция на американските търговски центрове (ICSC; ECSU и др.).
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Днес ролята на търговските центрове продължава все повече да нараства и
да се разширява в световен мащаб. Но наличието на съществени различия в
разпоредбите за градско планиране и развитие в страните от Европа и САЩ е
основна причина Международният съвет на търговските центрове (ICSC) да ги
разглежда диференцирано. Така например, американският търговски център се
определя като „група обекти за търговия на дребно и други търговски обекти,
които са проектирани, разработени, притежавани и управлявани като един
имот, обикновено с осигурен паркинг към тях” (ICSC, 2016). Европейският търговски център, съгласно изследване на ICSC Research, е „търговски имот, който е проектиран, изграден и управляван като едно цяло, включващ обекти и
общи части с минимална брутна отдаваема площ от 5000 кв.м” (Lambert, J.,
2006, p. 35).
Концепцията за модерния търговски център, или както е прието да се обозначава в България – „търговския мол”, е принесена в страната в средата на
миналото десетилетие, като, както беше посочено по-горе, се възприема изцяло
американската идея – предимно закрит комплекс от търговски обекти, които се
планират, проектират, изграждат, притежават и управляват като едно цяло, с
обособен паркинг към тях – открит или структуриран. Това ни дава основание
да приемем едно по-широко разбиране за българския търговски център, а именно: съвкупност от търговски или други стопански обекти (разположени в една
или повече от една търговски сгради), планирани, проектирани, изградени,
притежавани и управлявани като едно цяло (като един търговски имот), със
специално обособен паркинг (открит или структуриран) към тях. Така дефинирано, понятието може да се приема за еквивалентно на „търговски комплекс”
(Стоянов, С., В. Антонова, 2012, с. 60).
За диференциране на търговските имоти могат да бъдат приложени две базови класификации – на американските и на европейските търговски центрове.
Така например, в зависимост от своята търговската ориентация и размер, американските търговски центрове се разграничават в три основни групи: с общо,
специализирано и ограничено предназначение. Търговските центрове с общо предназначение, от своя страна, биват: суперрегионални, регионални, общностни, квартални или група, обикновено линейно разположени магазини (ICSC, 2016). За
търговските центрове в Европа е приета следната класификация: традиционни
(много големи, големи, средни, малки) и специализирани схеми (търговски паркове, аутлет и тематични центрове) (Lambert, J., 2006, p. 35).
Водеща организация в областта на развитието на търговските центрове е
Международният съвет на търговските центрове (International Council of
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Shopping Center, Inc.) – световна търговска асоциация, основана през 1957 в
Илинойс. Целта на Съвета е да ускори индустрията на търговските центрове, да
насърчи ролята им в разпространението на потребителските стоки и услуги,
посредством професионално обучение и публикации; чрез срещи и други форми
за обмен на идеи между неговите членове; статистически и научни изследвания;
професионални програми за сертифициране и др.
2. Пазарът на търговски площи в България – обща характеристика
Пазарът на търговски площи в България се характеризира с бърз растеж. За
период от десет години на територията на страната са открити над 30 търговски
центъра (вж. фиг. 1) с брутна отдаваема площ (БОП) приблизително 890 000
кв.м. Най-много са изградените центрове в София (10, БОП: 403 900 кв.м),
Варна (5, БОП: 137 526 кв.м) и Бургас (3, БОП: 98 300 кв.м). Не липсват примери и на т.нар. „призрачни” или „мъртви” обекти (ghost/death malls) - търговски
центрове, неуспели да реализират своите площи (Централ Плаза Варна, Варна
Тауърс, Мега Мол Русе), както и такива, отказали се изцяло от своята търговска
концепция (Мол Галерия Варна, продаден през лятото на 2015 г.). Други, макар
и в напреднал стадий на реализацията са задържани, поради недостатъчно търсене и висока конкуренция в бранша.
Открити нови търговски центрове в България, брой
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Източник: По проучвания на автора.

Фиг. 1. Открити нови търговски центрове в България
Съгласно пазарните проучвания на консултантска компания Фортън
(Forton, 2015/2016), размерът на отдаваемите търговски площи във функциони446
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ращите центрове в страната към края на 2015 г. възлиза на 718 000 кв.м, при
стойност на показателя 763 000 кв.м година по-рано (вж. Таблица 1). Наблюдаваният спад през изтеклата година се дължи на временно затваряне на Галерия
Пловдив – за реновация, с оглед ново пазарно позициониране на търговския
център. Тенденцията се запазва без промяна и през 2016 година (Q3 / 2016).
Таблица 1
Търговски площи в България
Показател
Търговски площи, кв.м
БОП, кв.м/1000 души
Средна наемна цена,
евро/кв.м/месец

Q4 / 2012
632 800
86,4

Q4 / 2013
735 000
-

Q4 / 2014
763 000
105,0

Q4 / 2015
718 000
99,0

27,0

21,5

20,0

27,0

Източник: Пазарни проучвания на консултантска компания Фортън (достъпни
на: www.forton.bg, прегледан на 01.12.2016).

Показателят „брутната отдаваема площ на 1000 души” също реализира
спад, като в края на 2015 г. достига стойност 99 кв.м (при средна стойност за
Европа към 01.01.2014 г. – 268,7 кв.м) (A Cushman & Wakefield Research
Publication, 2014).
С увеличаване на предлагането на търговски площи в страната се увеличава и натискът върху наемните цени, които в София са традиционно по-високи
от тези в останалата част на страната. Към края на 2009 г. средните наемни цени
в действащите столични молове са 26 евро/кв.м, а в проектите в развитие – 18
евро/кв.м. За търговските центрове от страната тези стойности се движат в
диапазона 21-22 евро/кв.м и съответно 15-16 евро/кв.м (Имоти днес Варна,
2010). През следващите години наемите ще се установят и задържат на нива
съответно 27 евро/кв.м за София (за обекти с размер 100-150 кв.м) и 18-20 евро/кв.м за страната (за същия тип обекти) (Forton, 2013), като посочената тенденцията се запазва и през първото полугодие на 2013 г. През втората половина
на годината, в резултат на пазарните очаквания (главно в столицата) и свитото
потребление, се повишава натискът върху наемните цени. В края на 2013 г. и
през първото шестмесечие на 2014 г. те се установяват на нива съответно 21,5
евро/кв.м за София и 12-16 евро/кв.м за останалите градове, като по мнение на
експерти възможностите за по-нататъшно намаляване са ограничени (Forton,
2014). В потвърждение на това, до края на 2014 г. изменение е отчетено единствено в столицата: наемите спадат до 20,0 евро/кв.м, докато в страната се задър447
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жат на установените нива, главно поради липсата на нови проекти (Forton,
2015). Наемите остават стабилни и през първата половина на 2015 г. С повишаване на интереса към силно комуникативни локации в столичните молове, през
втората половина на 2015 г. се наблюдава ръст на наемите в тях, които до края
на годината достигат 27 евро/кв.м (Forton, 2016). Увеличение в размер на 4 % е
отчетено и през първото тримесечие на 2016 г. (в столичните молове), докато в
страната наемите се запазват стабилни (12-16 евро/кв.м).
След наблюдавания ръст на доходите от недвижими имоти с търговско
предназначение, през 2010 г. те се установяват на нива около и малко над 9 %,
отразявайки общите пазарни оценки (вж. фиг. 2).
Доходност на инвестициите в търговски центрове (%)
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Източник: По данни от Фортън – консултантска компания (достъпни на:
www.forton.bg, прегледан на 14.02.2016).

Фиг. 2. Доходност на инвестициите в търговски центрове
3. Търговски потенциал на националния и на местните пазари
За анализ на търговския потенциал2 на националния и на местните пазари е
необходимо да бъдат изследвани показатели като брой и покупателна способност на населението от обслужвания търговски район. С оглед ограничаване на
анализа ще обърнем приоритетно внимание на седемте най-големи града и
България (вж. фиг. 3).
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Търговски площи в седемте най-големи града и България,
БОП (кв.м) на 1000 души, Q4 / 2015
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Източник: Разработена от автора.

Фиг. 3. Търговски площи в седемте най-големи града и България
Важно при изследване гъстотата на търговските площи е определянето на
границите на обслужвания район, който е в пряка зависимост от типа, търговската ориентация и размера на търговския център. Подобна характеристика се
съдържа в Класификацията на американските търговски центрове, разработена
от Международния съвет на търговските центрове (International Council of
Shopping Center, Inc.), избрани данни от която са представени в Таблица 2.
Таблица 2
Видове търговски центрове
Тип търговски център
Суперрегионален
Регионален
Общностен
Квартален

Брутна отдаваема площ
Над 800 000 кв.фута
(~ 75 000 кв.м)
400 000 – 800 000 кв.фута
(~ 37 000 – 75 000 кв.м)
125 000 – 400 000 кв.фута
(~ 12 000 - 37 000 кв.м)
30 000 – 125 000 кв.фута
(~ 3 000 – 12 000 кв.м)

Търговска зона/район
5 – 25 мили
(8 – 40 км)
5 – 15 мили
(8 – 24 км)
3 – 6 мили
(5 – 10 км)
3 мили
(5 км)

Източник: ICSC. (2016) U.S. Shopping-Center Classification and Characteristics. //
ICSC [Online]. Available from: www.icsc.org/uploads/research/general/US_CENTER_
CLASSIFICATION.pdf [Accessed 20.03.2016].
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Само един от разглежданите търговски центрове (Парадайс център) може
да бъде определен като много голям или суперрегионален мол, т.е. зоната на
обслужвания от него район се разпростира на 40 км; шест търговски центъра са
големи, регионални (Гранд Мол Варна, Галерия Пловдив, Мол Русе, Сердика
център, Молът и София Ринг Мол), с териториален обхват от около 24 км, а
останалите 16 са по-скоро средни (общностни) или малки (квартални) – в границите на населените места. На тази основа показателят „търговски площи на
1000 души” на местните пазари в София, Варна и Пловдив реализира значително по-ниски стойности от представените на фиг. 3.
Друг важен показател, определящ потенциала на обслужвания район, е
размерът на платежоспособното търсене. Тук основно място заемат доходите на
населението, които за разглеждания период (2006 – 2015) на годишна база реализират ръст над 85 % (общ доход средно на лице – лева), като най-голям дял
имат доходите от работна заплата, следвани от пенсиите (вж. Таблица 3). Значителна част от разходите на населението (над 50 %) са насочени към удовлетворяване на потребностите от храна и безалкохолни; покриване на текущите
консумативни разходи и транспорт, като едва 10 – 12 % се отделят за облекло и
обувки; жилищно обзавеждане и поддържане на дома; свободно време, културен отдих и образование, които, от своя страна, формират основна част от предлагането в търговските центрове.
Таблица 3
Бюджетна структура – общ доход и разход средно едно на лице
Показател
Общ доход, лева

Работна заплата
Пенсии
Общ разход, лева
Потреб. общ разход, в т.ч.:
- храна и безалк.нап.

200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6
265
3105 3502 3693 3648 3782 4327 4814 4813 4953
9
Структура на доходите, %
46,
47,7 51,9 52,2 50,9 51,8 52,7 53,1 54,2 55,0
0
22,
22,1 23,2 27,6 30,9 30,1 26,7 25,5 25,8 26,0
6
237
2857 3264 3335 3278 3494 4058 4466 4509 4666
7
Структура на разходите, %
86,1

85,1

85,2

85,7

85,7

84,0

83,5

83,2

83,3

83,2

37,6

37,5

36,6

36,5

37,2

36,2

33,4

33,2

32,3

31,4
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- жилища, вода,
електроен. и горива за битови нужди
- съобщения
- транспорт
- облекло и обувки
- жил. обзав. и
поддърж. на дома
- своб. време,
култ. отдих и
образ.

14,0

12,5

13,6

14,5

14,3

14,1

15,3

14,2

13,4

14,3

4,9
5,9

4,7
6,7

4,5
6,9

4,5
6,0

4,7
6,0

4,6
5,9

4,4
6,3

4,3
6,8

4,4
7,2

4,3
7,0

3,4

3,5

3,5

3,1

2,9

3,0

3,2

3,5

3,8

3,5

3,8

3,8

3,7

3,7

3,4

2,8

3,2

3,4

3,7

3,7

3,5

3,6

3,7

3,9

3,5

3,5

4,1

4,5

4,7

4,9

Източник: Разработена от автора по данни от НСИ, Бюджети на домакинствата (достъпни на: www.nsi.bg/bg/, прегледан на 02.05.2016).

Основни показатели, характеризиращи покупателната способност и благосъстоянието на населението, са действително индивидуално потребление и БВП
на глава от населението. И по двата показателя страната ни заема последните
места, със стойности около и малко под 50 % от средните за ЕС-28, приети за
100% (Eurostat, 2015).
Изключително красноречиви в този аспект са и данните за минималната
работна заплата, публикувани от Евростат в началото на 2015 г. – България е на
предпоследно място, както по размер (в евро), така и по стандарт на покупателна способност (като са взети предвид различията в ценовите равнища чрез използването на паритети на покупателната способност), следвана единствено от
Албания (Eurostat, 2015). В допълнение следва да се отбележи и фактът, че на
минимална работна заплата са наети повече от 10 % от работещите на пълно
работно време в страната (КНСБ, 2015), което намира непосредствено отражение в размера на платежоспособното търсене.
4. Българският пазар на търговски площи в международен план –
сравнителна характеристика с други европейски пазари
По отношение на мястото на българския пазар на търговски площи в международен план (при съпоставката му с други европейски пазари) могат да
бъдат направени следните изводи (основни данни са представени в Таблица 4):
По показателя „брутна отдаваема площ на 1000 души” България заема
30 място от общо 34 страни в края на 2013 г., следвана от Украйна, Гърция,
Босна и Херцеговина и Сърбия, като класацията оглавяват Норвегия, Люксембург и Естония с гъстота на търговските площи над 450 кв.м/1000 души (Malls,
2015);
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По показателя „брутна отдаваема площ” България заема 26 място от общо 32 страни в края на 2014 г., следвана от Естония, Гърция, Латвия, Сърбия,
Люксембург, Босна и Херцеговина, като класацията оглавяват Русия, Франция и
Великобритания с над 15 млн. кв. м търговски площи (Gerrity, M., 2015;
Cushman & Wakefield, 2015);
По показателя „средни годишни наемни цени” България остава значително под последната (Румъния) от общо 22 страни, обхванати в изследването
на Cushman & Wakefield (2014). Водещата позиция заема Русия с 2545 евро/кв.м/год., следвана от Ирландия (1800 евро/кв.м), Великобритания (1555
евро/кв.м) и Франция (1263 евро/кв.м).
Таблица 4
Българският пазар на търговски площи в международен
план – сравнителна характеристика

Държава
Норвегия
Люксембург
Великобритания
Франция
Германия
Румъния
България
Гърция
Сърбия

Площ,
кв.км.
365 245
2 590
241 930
547 557
348 540
230 030
110 994
128 900
87 460

Население
5 136 886
556 319
64 559 135
66 217 509
80 970 732
19 904 360
7 223 938
10 869 637
7 129 366

БОП (кв.м)
Средни год.
Средна
на 1000 души
наемни цени
– позиция,
доходност, %
(евро/кв.м)
интервал
1 м., > 600
865
5,79
2 м., 500-600
1050
5,63
16 м., 200-300
1555
5,00
17 м., 200-300
1263
5,50
24 м., 100-200
548
5,08
26 м., 100-200
370
9,30
30 м., 100-200
258
9,25
32 м., < 100
34 м., < 100
-

Източник: Разработена от автора по данни от Световната банка (достъпни
на: databank.worldbank.org/, прегледан на 02.05.2016) и пазарни проучвания на Cushman
& Wakefield (достъпни на: www.cushmanwakefield.com, прегледан на 02.05.2016).

До края на 2015 г. тенденцията се запазва – България остава на последните
места по гъстота на търговските площи (под 100 кв.м./1000 души), докато на
развитите Западноевропейски пазари показателят достига 926,3 кв.м/1000 души,
в значителна степен благоприятстван от климатичните условия в Северните
страни (вж. фиг. 4).
За сега в очакване са три търговски центъра (Плаза Уест, Марково тепе мол
и Галерия Пловдив), но липсата на нови проекти неминуемо ще доведе до дефицит на пазара на търговски площи през следващите години. Алтернативен
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вариант, към който се насочват вече някои търговци, са приземни етажи на
офис сгради, както и сгради със смесено предназначение.

Източник: Разработена от автора по данни от пазарните проучвания на
Cushman & Wakefield (достъпни на: www.cushmanwakefield.com/en/research-andinsight/2016/ european-shopping-centre-development-report-april-2016/, прегледан на
06.05.2016).

Фиг. 4. Петте страни с най-голяма и най-малка гъстота на търговските
площи в Западна (в ляво) и Централна и Източна (в дясно) Европа
5. Проблеми и възможности за развитие на недвижимите имоти
с търговско предназначение в България
На база на извършеното изследване, основните проблеми, които се очертават пред развитието на търговските центрове като недвижими имоти с търговско предназначение в България, могат да се обобщят по следния начин:
1. Ниско потребителско търсене, обуславящо се от ниската покупателна
способност и доходи на българския потребител.
2. Ниски наемни цени, изменението на които през периода е съобразно
търсенето и предлагането на търговски площи и пазарната конюнктура на национално и местно ниво.
3. Неоправдани очаквания на българските и чуждестранните инвеститори
за развитието на пазара на търговски площи и икономиката на страната като
цяло.
Основен фактор, предопределящ ниските доходни нива, е все още ниската
степен на ефективност на българската икономика, намираща израз, както в
неефективното разпределение и използване на ресурсите (на фирмено и сектор453
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но ниво), така и в ниската производителност на труда. Решаващо значение за
повишаване на ефективността и конкурентоспособността на българската икономика има насърчаването на инвестициите, иновациите и технологичното
развитие и то в производства и услуги с висока добавена стойност, както и
стимулиране на секторите и заетостта, отбелязващи бързо нарастване на производителността.
Производителността на труда, като икономически показател съпоставя
постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения в производствения
процес труд. В дългосрочен аспект повишаването на производителността има
ключово значение за постигане на устойчив икономически растеж и повишаване на доходите. Някои приоритетни области, в които следва да бъдат насочени
усилията, за да могат да бъдат преодолени ограниченията пред повишаването на
производителността, са представени в Доклада на Световната банка „Производителността в България: Уроци от миналото, възможности за бъдещето” (2015),
иницииран от Министерството на финансите. Такива области, съгласно посочения документ, са: повишаване на квалификацията и уменията на всички българи, отключване на потенциала на българските предприемачи за иновации, намаляване на регулаторната несигурност и бреме, създаване на еднакви условия
за всичките фирми и участници на пазара и реформиране на съдебната система,
за да се превърне в ефективна сила за гарантиране неприкосновеността на правата на собственост и прилагането на договорите.
При определянето на наемните цени се срещат интересите на собственици
и инвеститори, в качеството им на наемодатели, от една страна, и търговци и
производители на стоки и услуги, в качеството им на наематели – от друга.
Установяването и поддържането на ниски наемни нива е естествен резултат от
свитото потребление и пазарната конюнктура, но оказва пряко влияние върху
доходността и устойчивостта на търговските центрове като недвижими имоти с
търговско предназначение (инвестиционни имоти). За преодоляване на негативните ефекти в този аспект, считаме за подходящи следните мерки:
- по-широко приложение на т.нар. подоходни наеми – обвързване на наема с оборота, при наличието на минимален праг;
- гъвкавост по отношение срока на договорите за наем – към момента се
прилагат предимно дългосрочни договори за 5, 10 или 15 год.
Обвързването на наемите с оборота, по наше мнение, ще стимулира търговците за разработване на нови локации, дори и в условията на слабо потребителско търсене, като в допълнение ще осигури тяхната стабилност. Необходимо
е също така да се търси баланс между интересите на собственика и тези на
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наемателите посредством клаузи, осигуряващи периодично преразглеждане по
посока увеличение на наемите, в съответствие с измененията на пазарните условия, както и опции за предсрочно прекратяване на договорите.
За стимулиране на потребителското търсене, от друга страна, е необходимо
по-прецизно съобразяване на търговския микс, качеството на предлаганите
стоки и ценовите нива с равнището на доходите и размера на платежоспособното търсене в обслужвания район. Все още значителна част от предлагането в
търговските центрове е насочено по-скоро към потребителите с високи и средни
доходи.
Добри решения в този аспект са и различните категории търговски обекти,
прилагащи различни схеми на търговски отстъпки или намаления, като например: clearance (сезонни разпродажби), outlet (стоки от производител, обикновено на по-ниски цени), discount (преоценени стоки), off-price (маркови стоки по
намалени цени) и други, както и различни комбинации между тях.
И не на последно място – неоправданите очаквания на местни и чуждестранни инвеститори за развитието на българския пазар, като тук основен негативен ефект оказва глобалната финансова криза от 2008 г. и последвалата икономическа рецесия в Европа.
Макроикономическият растеж и редицата реформи от началото на миналото
десетилетие откриват изключителния потенциал на българската икономика. Разкрити са множество нови работни места, доходите на населението започват да се
приближават към средните в Европа (Световна банка, 2015). Глобалната финансова
криза от 2008 г., обаче, и последвалата икономическа рецесия в Европа спират
успешния икономически възход на България. Икономическият растеж се забавя,
безработицата нараства, а подобренията в жизнения стандарт на голяма част от
българите остава в застой. Към посоченото следва да се добави и влошаването на
демографията на страната и все по-задълбочаващия се демографски проблем.
В тези условия считаме за подходящи следните мерки и действия, които са
в компетенциите на собствениците на недвижимите имоти:
1. Извършване на прецизна оценка на потенциала на всеки от функциониращите търговски центрове в страната, с оглед осигуряване на оптимално управление – на разходите, ефективността, на микса от наематели и др.
2. Разширяване на социалните функции на търговските обекти посредством организиране и провеждане на различни културни и спортни мероприятия;
изложби, експозиции, изложения; и пр.
3. Разработване на гъвкави маркетингови стратегии, с цел превръщането
на търговските центрове в част от основните туристически дестинации.
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Заключение
В заключение можем да направим обобщаващия извод, че въпреки динамичното развитие на пазара на търговски площи в България през разглеждания
период, страната ни остава на последните места в Европа както по брутна отдаваема площ, така и по гъстота на търговските площи. Основни проблеми пред
развитието на недвижимите имоти с търговско предназначение в страната са:
ниското потребителско търсене, ниските наемни цени и несбъдването на инвеститорските очаквания и прогнози за макроикономически растеж. На основа на
изложеното, действията, които считаме, че е необходимо да бъдат предприети,
могат да бъдат обобщени в следните направления:
постигане на баланс между интересите на собственици и наематели при
уточняване на основни елементи по наемните правоотношения;
обвързване на предлагането в търговските центрове с характера на потребителското търсене в съответния район;
оценка на потенциала на функциониращите търговски обекти с оглед
подобряване на тяхната ефективност.
Бележки
1. Съгласно НСС 40 Отчитане на инвестиционни имоти, инвестиционен имот е
имот (земя или сграда, или част от сграда, или и двете), държан (от собственика или от наемателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване на стойността на капитала, или и за двете.
2. Търговският потенциал на националния и местните пазари, респ. недвижими имоти с търговско предназначение, се определя от възможностите за генериране на доходи от функционирането на съответните (търговски) обекти,
гарантиращи тяхната стабилност.
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Резюме
Представени са резултатите от проведено изследване за анализ и
оценка на хоризонталните и вертикални косвени ефекти от преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в производството на автомобилни компоненти в България. Предприятията с чуждестраннa
собственост трудно успяват да опазят всички знания от използването на напредналите технологии и практики и част от тях се
абсорбират от местните фирми. Целта на изследването е да се
установи влиянието на филиалите на транснационалните корпорации в група С 29.3 „Производство на части и принадлежности
за автомобили” върху предприятията от местната икономика.
Най-значими хоризонтални косвени ефекти произтичат от новите
практики и технологии, които могат да бъдат взаимствани чрез
методите на демонстрация и имитация. Като най-голяма заплаха
за българските фирми в отрасъла е оценена възможната мобилност на персонал към предприятията с чуждестранно участие.
Най-значимите вертикални косвени ефекти към български доставчици се реализират чрез степента на взаимно сътрудничество,
обучения на персонал, икономии от мащаба и поставени изисквания за съвместна работа. Поради липсата на пазарни отношения с
български клиенти и дистрибутори, не са установени вертикални
косвени ефекти „напред”.

Въведение
През последното десетилетие България се превръща в привлекателна територия за инвестиции чрез изграждане на множество чуждестранни проекти в
сектор автомобилостроене. Основни мотиви за транснационалните корпорации
са квалифицираната и евтина работна ръка, ниските данъци и благоприятното
разположение спрямо техните пазари. Формира се млад и бързоразвиващ се
отрасъл на българската икономика, като стремежът е превръщането на страната
ни в „регионален и стратегически център за производство на компоненти и
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аксесоари за автомобилната индустрия” (Плевнелиев, 2013). Липсата на реална
оценка и представа за ефектите от дейността на предприятията с чуждестранно
участие в сектора превръщат тяхното измерване в необходимост, за да бъде
разработена релевантна политика за тяхното бъдещо стимулиране и максимизиране на ползите от тях.
При осъществяването на пряка чуждестранна инвестиция възникват множество преки ефекти за приемащата страна чрез създаване на работни места,
по-високо заплащане, данъчни постъпления, реализиране на износ, пренос на
технологии, капитал и др. Предприятията с чуждестранно участие трудно успяват да опазят всички знания от използването на напредналите технологии и
практики и част от тях се абсорбират от външни фирми. Това представляват
косвените ефекти на разпръскването, които са израз на въздействието, оказано
от предприятията с чуждестранно участие, върху фирмите от местната икономика. Въпреки, че преките ефекти имат изключително голямо значение, особено за конкретни сектори и страни, група автори (Бломстром, Кокко и Зеян,
2000) считат, че по-голямо влияние в дългосрочен аспект се проявяват чрез тези
косвени или така наречените спилоувър ефекти.
Целта на изследването е да се установи влиянието на филиалите на транснационалните корпорации в група С 29.3 „Производство на части и принадлежности за автомобили” върху предприятията от местната икономика.
Формирана е методика за измерване на косвените ефекти, отчитаща и оценяваща конкретните канали, по които възникват. Изготвени са различни анкетни карти, насочени към изследване връзките с местни доставчици, дистрибутори, клиенти и фирми, местна собственост от същия сектор, които сами определят равнището на влияние на преките чуждестранни инвестиции. В изследването се използват още методите на индукция и дедукция, сравнителен анализ,
статистически методи, включително специализиран софтуер за обработка на
получените данни, лични срещи и интервюта с представители на чуждестранните инвеститори, наблюдение на изследваните обекти и др.
1. Теоретични аспекти на косвените ефекти от ПЧИ
Могат да бъдат изведени много публикации за ПЧИ, третиращи косвените
ефекти, които произтичат от тях. Дрифилд (2001) посочва, че входящите инвестиционни потоци сами по себе си не са достатъчни за реализирането на косвени позитиви към приемащата страна. Мащабът и обхватът им зависят от действията (мотивите) на транснационалната корпорация и от способностите на местната икономика
да асимилира това ново знание. Според Фишер (2004), дали страните ще се възпол460
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зват от технологиите на ТНК зависи от способността им да ги внедряват и от материалните, интелектуалните и финансовите ресурси, с които разполагат. Мейер(2004) ги извежда от гледна точка на чуждестранния инвеститор (форми, мотиви на осъществяване на ПЧИ, вид на извършвана дейност) и на приемащата страна
(абсорбционен капацитет, ниво на предприемачество, наличие на клъстери). Към
тях Дънинг (2008) прибавя състоянието на местната икономика, технологичната
пропаст и специфичните предимства на ТНК. Сполучливо е обединяване на отделните мнения, представени в три групи (вж. фиг. 1): от страна на местната икономика; от страна на чуждестранния инвеститор и общи. На този етап трябва да се направи уточнението, че отделните фактори и групи фактори не влияят по еднакъв
начин върху формирането на значителни косвени ефекти от ПЧИ. Основна предпоставка е наличието на отраслова диференцираност – изброените фактори имат
различна тежест, в зависимост от конкретния сектор.
Фактори за наличие на косвени ефекти

От страна на местната
икономика

1. Технологична
пропаст между приемащата страна.
2. Абсорбционен
капацитет.
3. Наличие на други
предприятия с чуждестранно участие.

Общи фактори

От страна на чуждестранния инвеститор

1. Регионална близост
с местните фирми.
2. Географска близост
между приемащата и
изпращащата страна.
3. Обща култура,
история, език.

1. Мотиви за осъществяване.
2. Първоначална
форма на навлизане.
3. Наличие на международна мрежа за
доставчици, дистрибутори и клиенти.
4. Дял на собствеността.

2

Източник: Собствени проучвания на автора.

Фиг. 1. Фактори, определящи възникването
на положителни косвени ефекти
2

Всички последващи таблици и фигури в тази публикация са от собствените проучвания на
автора.
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Факторите „от страна на местната икономика” могат да се определят като възможности на приемащата икономика да придобива и асимилира нови
знания от производствено, пазарно, технологично, финансово и друг вид естество. Факторите „от страна на чуждестранния инвеститор” могат да се определят като съзнателно желание или нежелание на транснационалните корпорации да развиват потенциала на местната икономика. Основни мотиви за ТНК са
формиране на силни бизнесконтрагенти и общественозаявена социална отговорност, които косвено повишават конкурентоспособността им. Предпоставките за реализиране на косвени ефекти на база разграничените „общи” фактори
могат да бъдат определени като взаимни допирни точки между инвеститор и
приемаща икономика.
Изпращаща ПЧИ страна
Чуждестранен инвеститор

Пряко свързани фирми
от региона

Приемаща ПЧИ страна

Местни доставчици и
подизпълнители

Предприятие с
чуждестранно участие

Непряко свързани
фирми от региона
Други фирми в
региона

Местни конкуренти и
други фирми в сектора

Местни клиенти
Местни
клиенти ии
дистрибутори
дистибутори

Други фирми в
региона

Други фирми в
региона

Фиг. 2. Възможни връзки за формиране на хоризонтални
и вертикални косвени ефекти
Според типа на връзките, които предприятията с чуждестранно участие
осъществяват, се разграничават вътрешносекторни хоризонтални косвени
ефекти с местни конкуренти и други фирми в сектора и междусекторни
вертикални косвени ефекти с доставчици, дистрибутори и клиенти. Това е
класификация, използвана от всички автори, занимаващи се с изучаването им.
(Николини и Ресмини, 2010; Айткен и Харисън, 1999; Дянков и Хокман, 2000;
Яворчик, Сагги и Спатареану, 2004)
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Трябва да се направи уточнението, че за разлика от преките ефекти, които
възникват директно, то косвените се проявяват малко по-различно. Те са с потенциален характер – съществуват множество възможности за тяхното проявление, но не всички се реализират. За да бъдат изяснени начините, по които възникват косвените ефекти, трябва да се разкрият каналите за проявлението им.
Възприетият подход за разглеждането им се изразява чрез схемата на фиг. 3:

Фиг. 3. Схема за отчитане на косвените ефекти от ПЧИ
В научната литература се забелязват определени различия в мненията на
отделните автори относно потенциалните канали за пренос на хоризонтални
косвени ефекти. В по-съвременните публикации (Кастелани и Занфей, 2006;
Синани и Мейер, 2004) най-популярно е схващането, че тези ефекти могат да
възникнат чрез: повишена конкуренция, мобилност на трудови ресурси,
имитация и демострация на практики и технологии. Освен тези класически
начини, които се приемат единодушно, отделните автори добавят и други такива. Бломстром и Коко (1998) описват пазарния достъп (износ), който предприятието с чуждестранно участие може косвено да разкрие на своите конкуренти,
от което те могат да се възползват. Ху и Жао (2012) описват участието в местни търговски организации и клъстери и протичащите неформални контакти,
които също могат да окажат косвено влияние върху другите членуващи предприятия. Нивото на заплащане в сектора е друг потенциален канал за косвено
влияние върху местните фирми по хоризонталата.
На тази база е направен опит за обобщение и обогатяване на класификацията на хоризонталните косвени ефекти и каналите, по които могат да възникнат.
Необходимо е да се формулира и допълнителен канал – сътрудничество между
конкуренти, чрез съзнателен обмен на информация.
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Фиг. 4. Възможни канали за формиране
на хоризонтални косвени ефекти
Вертикалните косвени ефекти имат много по-обективна обосновка от тези по хоризонтала (Мейер, 2004). Мейер посочва следните групи механизми за
създаването на вертикални косвени ефекти „назад” (за увеличаване на производителността, за поставяне на по-високи изисквания относно качество и чрез
увеличаване търсенето на междинни продукти) и вертикални косвени ефекти
„напред” (като „подобни”).
В изследване на практиките, произтичащи между транснационалните корпорации и техните снабдители в индийската икономика, Лал (1980) извежда 10
основни сфери на влияние: съдействие при създаване, локализация, снабдяване
с ресурси, управление, ценообразуване, дистрибуция, финанси, диференциация,
информираност и техническо сътрудничество. Въпреки изчерпателната за времето си класификация, авторът признава, че списъкът може би е непълен, тъй
като отразява осъществените връзки за специфична страна. Чен, Чен и Ку
(2004), от своя страна, фокусират върху 6 сфери на взаимопомощ с местните
доставчици: снабдяване, маркетинг, трудови ресурси, НИРД, финанси и подизпълнение. Според Белдербос, Капенели и Фукао (2001), ако вертикалните връзки „назад” се осъществяват чрез доставка на материали и компоненти от местни
доставчици, това може да доведе до значителен трансфер на ноу-хау и развитие
на местния снабдяващ сектор. Ако тези връзки бъдат засилени, се повишава
трудовият потенциал, създават се нови работни места, постига се икономически
растеж.
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Фиг. 5. Вертикални косвени ефекти, според типа на връзката
Предложено е разглеждането на общи вертикални косвени ефекти към всички местни партньори на предприятието с чуждестранно участие и специфични по
веригата към местните доставчици, дистрибутори и клиенти (вж. фиг. 5). Характерно за тези връзки е, че се задълбочават с времето. От друга страна, засилените
връзки с местната икономика обвързват предприятието с чуждестранно участие,
което прави инвестицията много по-устойчива и предотвратява евентуалното й
изтегляне. Чрез оказаното влияние потърпевшите местни предприятия могат
цялостно да подобрят начина си на работа, което ще се отрази в операциите им
към всички техни бизнеспартньори в национален и международен аспект.
2. Методически основи за анализ и оценка на ефектите от ПЧИ
Поради своя специфичен характер, емпиричното измерване на косвените
ефекти от преките чуждестранни инвестиции е един изключително сложен
въпрос, на който няма намерено еднозначно решение. Родрик (1999) отбелязва,
че научната литература по въпроса е пълна с неразумни твърдения за позитивни
косвени ефекти от преки чуждестранни инвестиции, но доказателствата за това
са под въпрос. Кругман (1991) потвърждава твърдението за трудното им измерване, защото „потоците от знание не оставят следа на хартия, по която те да
могат да бъдат проследени и измерени”. Дрифилд, Мундей и Робъртс (2002)
определят нуждата от проучвания в тази област като изключително належаща,
за да се оправдаят значителните разходи, направени от правителствата, за привличане на чуждестранни инвестиции.
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Могат да бъдат изведени следните изводи и коментари относно използваните методики за изследване наличието на косвени ефекти от преки чуждестранни инвестиции:
• Използването на иконометрични индиректни показатели не разкрива
причината за възникване на съответната промяна в производителността на местните фирми. Промяната в нивата на производителност може да се дължи както
на желан пренос на технологии от филиалите на транснационалните корпорации, така и от повишаване ефективността на използваните технологии на база
увеличената конкуренция.
• Използването на анкети и интервюта е характерно за обхващане на конкретен казус или отделен инвестиционен проект. В повечето случаи този род
проучвания са проведени едностранчиво – респондентът е представител на
едната страна, най-често мениджър в съответния задграничен филиал. Резултатите от изследванията не могат да бъдат генерализирани, а дават само обща
представа и добра отправна точка за формиране на по-всеобхватна методика.
Възприетият иконометричен подход от емпиричните изследвания в голяма
степен избягва въпроса как точно възникват косвените ефекти. При тях найобщо се измерва наличието на по-висока производителност, заплащане или
експортни възможности в отрасли с по-голямо участие на предприятия, чуждестранна собственост.
За тази цел е формирана методика за измерване на косвените ефекти, отчитаща и оценяваща конкретните канали, по които възникват. Ограничение е
липсата на статистическа информация, на базата на която може да се формира
методика за провеждане на емпиричното изследване. В този случай за изследване на косвените ефекти е най-приемливо използването на метода на анкетното проучване. Изготвени са различни анкетни карти, насочени към изследване
връзките с местни доставчици, дистрибутори, клиенти и фирми, местна собственост от същия сектор, които сами определят равнището на влияние на преките чуждестранни инвестиции. Всички анкети, чиито резултати са представени и
анализирани в публикацията, са проведени в периода 01.11.2015 – 15.02.2016.
Изработената методика има за основа следните принципи и ограничения:
• Местните фирми-респонденти сами определят дали тяхното предприятие е повлияно по изброените канали и при значително влияние, то те посочват
в каква степен. Използвани са модифицирани петстепенни скали с шеста степен
„нула” за оценка наличието на косвени ефекти. Те измерват степента на влияние, като с трансформиране от пета в шеста степен е търсен ефект от липса на
осреднена опция за отговор.
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• Повечето изброени канали за постигане на косвени ефекти са с положителна насоченост, но съществуват и въпроси с отрицателен характер.
• За оценяване каналите за постигане на косвени ефекти са използвани
закрити въпроси.
• Избраният обект на изследване – предприятията от група С 29.3 „Производство на части и принадлежности за автомобили” по КИД – 2008 – не изчерпва всички съществуващи производители на автомобилни компоненти и екипировка в България. Съществуват и други предприятия с частично сходна дейност, които формално се отчитат към други групи и сектори според КИД – 2008
и по тази причина не са включени в обекта на изследване.
• Фокусът на изследването на косвените ефекти е само към пряко свързаните местни фирми. Възможни са косвени ефекти и върху други несвързани
фирми в българската икономика, които обаче трудно могат да бъдат проследени
и съответно измерени.
• Изследвани са само ефектите, реализирани на равнище предприятия, като са пренебрегнати косвени ефекти към други организации.
Kрайната оценка за индикатор „равнище на хоризонтални косвени ефекти
от преки чуждестранни инвестиции” (HSfdi), се определя като средна аритметична на получените оценки за отделните показатели, като стойността е в интервала от –1,43 до +4,29 (виж таблица 1):
HSfdi = 0,143*(Comp+DemImi+Mob+Export+Cluster+InfoExchange+Wage);

(1)

Таблица 1
Степен на влияние на предприятията с чуждестранно участие
върху фирмите местна собственост от същия бранш
Стойност на HSfdi
От -1,43 до 0,0
От 0,0 до 0,5
От 0,5 до 1,5
От 1,5 до 3,0
От 3,0 до 4,29

Степен на влияние
Негативно влияние
Незначително влияние
Слабо положително влияние
Значително положително влияние
Силно положително влияние

Kрайната оценка за индикатор „равнище на вертикални косвени ефекти
към местни доставчици” (VSSfdi), се определя като средна аритметична на получените оценки за отделните показатели, като стойността е в интервала от –
2,00 до +5,00 (вж табл. 2):
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(2)

VSSfdi = 0,20*(Ssupport+Straining+Stransfer+Sdeliveries+Srequirements);

Таблица 2
Степен на влияние на предприятията с чуждестранно участие
върху своите местни доставчици
Стойност на VSSfdi
От -2,0 до 0,0
От 0,0 до 0,5
От 0,5 до 2,0
От 2,0 до 3,5
От 3,5 до 5,0

Степен на влияние
Негативно влияние
Незначително влияние
Слабо положително влияние
Значително положително влияние
Силно положително влияние

3. Резултати от проведено емпирично проучване
3.1. Хоризонтални косвени ефекти
Оценката на индикатор „равнище на хоризонтални косвени ефекти от преки
чуждестранни инвестиции” е въз основа на проведено проучване в 20 предприятия.
Респондентите, които формират тази оценка, са представители на предприятия,
които са изцяло българска собственост с основна икономическа дейност по КИД –
2008 от група С 29.3 „Производство на части и принадлежности за автомобили”.
Към април 2015 година в група C 29.3 има действително функциониращи 47 производствени предприятия българска собственост. Процентът на коректно попълнени анкети, сравнен с общия брой възможни респонденти, достига 42,55%. Анкетираните предприятия формират 72,99% от приходите от оперативна дейност, с което
се осигурява висока степен на представителност на изследването.
Стойността на хоризонталните косвени ефекти от навлизането на преки
чуждестранни инвестиции в производството на автомобилни части е 0,625.
Подобно равнище на индикатора отговаря на „слабо положително влияние”
върху предприятията-производители на автомобилни части изцяло българска
собственост.
Съставните групи показатели се характеризират с коренно различни по
степен оценки. Това показва специфичните начини на влияние на преките чуждестранни инвестиции върху производителите на автокомпоненти изцяло българска собственост. Като най-положителни и значими биват оценени новите
практики и технологии, които могат да бъдат взаимствани чрез методите на
демонстрация и имитация (DemImi=1,775). Като най-голяма заплаха е оценена
възможната мобилност на трудовите ресурси от и към предприятията с чуждестранно участие в отрасъла (Mobility= -0,875).
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Таблица 3
Система от показатели за оценка на индикатор „равнището на
хоризонтални косвени ефекти от преки чуждестранни инвестиции” (HSfdi)
Означение
и посока
на ефекта
1. Увеличена конкуренция:
Comp; (-)/(+)
1.1. Изтласкване на местни фирми;
CompOut; (-)
1.2. По-ефективно използване на същест- CompEff; (+)
вуващи технологии;
1.3.Модернизиране на технологиите.
CompMod; (+)
2. Демонстрация и имитация на нови DemImi; (+)
практики и технологии:
2.1. Копиране на нови производствени DemTeh; (+)
технологии и практики;
2.2. Копиране на ефективни управленски ImiP; (+)
и организационни практики.
Показатели за оценка

3. Мобилност на трудови ресурси:
Mobility; (+)/(-)
3.1. Мобилност на „чужди” специалисти и Foreign; (+)
мениджъри;
3.2. Мобилност на „местни” специалисти Local; (-)
и мениджъри.
4. Възможности за износ.
Export; (+)
5. Участия в клъстери, организации, об- Cluster; (+)
ществени инициативи.
6. Обмен на информация.
InfoExchange;
(+)
7. Изменение на заплащането в сектора: Wage; (+)/(-)
7.1. Понижено заплащане в сектора;
WageNeg; (-)
7.2. Повишено заплащане в сектора.
WagePos; (+)
Общ хоризонтален косвен ефект

HSfdi

Тегло
0,143
-0,500
0,250

Бална Крайна
оценка оценка
2,05
2,90

0,325
-1,025
0,725

0,250
0,143

2,50

0,625
1,775

0,500

1,75

0,875

0,500

1,80

0,900

0,143
0,500

0,30

-0,875
0,150

-0,50

2,05

-1,025

0,143
0,143

0,75
0,80

0,75
0,80

0,143

0,75

0,75

0,143
-1,000
1,000

0,60
1,45

0,85
-0,60
1,45
0,625

Разглеждането на съставните частни показатели дава отправна точка за
идентифициране на най-значимите положителни и отрицателни канали за влияние върху предприятията българска собственост. В най-голяма степен навлизането на ПЧИ в автомобилостроенето принуждава местните фирми да повишават
своята ефективност чрез използване на съществуващите технологии
(CompEff=2,90). Друга опция пред тях е да модернизират дейността си, чрез
което да повишат позициите си на местните и международните пазари
(CompMod=2,50). Тези положителни резултати, обаче, са придружени от повишена конкуренция (CompOut= -2,05), която води до изземване на пазарен дял и
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изтласкване на местни фирми от отрасъла. Положително се оценява възможността за копиране и внедряване на производствени технологии и практики,
управленско и организационно ноу-хау (DemTeh=1,75; ImiP=1,80). Същевременно респондентите посочват, че заплащането в бранша се повишава поради
навлизането на преки чуждестранни инвестиции (WagePos=1,45).
Най-значимият отрицателен канал за въздействие бива оценен с Local= -2,05,
което представлява опасността от изтичане на ценни кадри във предприятията с
чуждестранно участие в отрасъла. Половината от средните и големите предприятия българска собственост оценяват тази заплаха с най-силната степен на влияние. Този факт потвърждава трудностите по опазване на ключовия персонал
между всички типове анкетирани предприятия, според тяхната големина. От
друга страна, възможността за привличане на специалисти и инженери, обучени
на иновативни и ефикасни практики във филиалите на транснационалните корпорации е оценена като нищожна (Foreign=0,30). Сравнително ниски оценки получават и каналите за повишен износ (Export=0,75), позитиви от участие в клъстери
(Cluster=0,80) и активният обмен на информация (InfoExchange=0,75).
При анализиране на получените анкетни карти прави впечатление, че 25%
от анкетираните предприятия заявяват, че по никакъв начин дейността им не се
повлиява от навлизането на преки чуждестранни инвестиции в сектора. Те са
посочили „нула”, което отговаря на „липса на влияние” на всяка една от предложените опции. Характерно за тези предприятия е, че са микро и малки по
размера на наетия персонал. Може да се твърди, че подобни фирми са поограничени откъм подобни взаимоотношения и функционират в по-изолирана
среда от тенденциите за все по-глобализиращ се автомобилен сектор.
3.2. Вертикални косвени ефекти
За установяване равнището на вертикални косвени ефекти „назад” са изследвани 10 български предприятия, доставчици на производители на автомобилни компоненти с чуждестранна собственост, представляващи 66,67% от
общият брой известни респонденти.
Получената оценка за влиянието на предприятията с чуждестранно участие
върху техните български снабдители е +2,668, като подобно равнище на индикатора отговаря на „значително положително влияние”. Според представените средни величини, всички съставни групи показатели влияят положително на
анкетираните респонденти. Различията в получените оценки показват специфичните начини на влияние на преките чуждестранни инвестиции върху българските предприятия-доставчици.
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Като най-положителни и значими биват оценени реализираните икономии от
мащаба (Sdeliveries=3,30), поради нарастналия размер на доставки към предприятията с чуждестранно участие. Също значително благоприятно са оценени степента на взаимно сътрудничество (Ssupport=2,70), реализирани обучения
(Straining=2,73) и поставени изисквания за съвместна работа (Srequirements=2,78).
Най-слабо е оценен трансферът на продуктови технологии (Stransfer=1,83), като
подобен резултат може да се дължи на нежеланието на ТНК да поемат риск от
потенциалното изтичане на ключови активи и/ или на ниския абсорбционен капацитет на местните предприятия.
Таблица 4
Система от показатели за оценка на индикатор „равнище
на вертикални косвени ефекти към местни доставчици” (VSSfdi)
Означение
и посока
на ефекта
1. Степен на полезност на сътрудни- Ssupport
чеството
1.1. Експертни финансови консултации Finance; (+)
1.2. Интензивен информационен обмен Info; (+)
1.3. Съдействие при локализиране на Localize; (+)
ново предприятие
1.4. Предоставяне на техническа ин- TehInfo; (+)
формация
1.5. Съдействие при ценообразуването Pricing; (+)
1.6. Сътрудничество в областта на НИРД R&D; (+)
1.7. Стимулиране на иновациите
Innovation; (+)
1.8. Предоставяне на международни IntContact; (+)
контакти за формиране на партньорства
1.9. Асистиране в обезпечаването с Resourse; (+)
ресурси
1.10. Осъществяване на обратна връзка Feedback; (+)
2. Степен на влияние на осъществени Straining
обучения на служители
2.1. Подобряване качеството на про- Quality; (+)
дуктите
2.2. Спазване на стандартите
Standards; (+)
2.3. Иновативни управленски и органи- ManOrgTeh; (+)
зационни техники
2.4. Ефикасни чуждестранни производ- ProdPractice; (+)
ствени практики
3. Степен на влияние на трансфера Stransfer
на продуктови технологии
Показатели за оценка
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Тегло

Бална Крайна
оценка оценка

0,20

2,70

0,10
0,10
0,10

1,60
3,70
1,50

0,16
0,37
0,15

0,10

3,60

0,36

0,10
0,10
0,10
0,10

3,00
1,60
2,90
2,60

0,30
0,16
0,29
0,26

0,10

2,10

0,21

0,10
0,20

4,40

0,44
2,73

0,25

3,00

0,75

0,25
0,25

3,00
2,40

0,75
0,60

0,25

2,50

0,63

0,20

1,83
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3.1. Трансфер на продуктови техноло- KnowHow; (+)
гии и ноу-хау
3.2. Трансфер на продуктов дизайн и Design; (+)
спецификации
3.3. Провеждане на технически консул- Consult; (+)
тации
4. Степен на влияние на обема на Sdeliveries
поръчките
4.1. Икономии от мащаба
ScalePos; (+)
4.2. Загуби от мащаба
ScaleNeg; (-)
5. Степен на влияние на специфич- Srequirements
ните изисквания
5.1. Стандарти качество – общ ефект
StQuality; (+)/(-)
5.1.1. Стандарти качество – позитиви
StQualityPos; (+)
5.1.2. Стандарти качество – негативи
StQualityNeg; (-)
5.2. Системи околната среда – общ StEnv; (+)/(-)
ефект
5.2.1. Системи околната среда – пози- StEnvPos; (+)
тиви
5.2.2. Системи околната среда – негати- StEnvNeg; (-)
ви
5.3. Стандарти условия на труд – общ StCond; (+)/(-)
ефект
5.3.1. Стандарти условия на труд – StCondPos; (+)
позитиви
5.3.2. Стандарти условия на труд – StCondNeg; (-)
негативи
JiTime; (+)/(-)
5.4. Доставки „точно навреме”
5.4.1. Доставки „точно навреме” – JiTimePos; (+)
позитиви
5.4.2. Доставки „точно навреме” – JiTimeNeg; (-)
негативи
5.5. Качество на продуктите и процеси- PPQuality; (+)/(-)
те
5.5.1. Качество на продуктите и проце- PPQualityPos; (+)
сите – позитиви
5.5.2. Качество на продуктите и проце- PPQualityNeg; (-)
сите – негативи
5.6. Обновяване на технологии
ModernTeh; (+)/(-)
5.6.1. Обновяване на технологии – ModernTehPos; (+)
позитиви
5.6.2. Обновяване на технологии – ModernTehNeg; (-)
негативи
Вертикален косвен ефект към мест- VSSfdi
ни доставчици

0,33

1,70

0,57

0,33

1,60

0,53

0,33

2,20

0,73

0,20
1
-1
0,20

3,30
3,40
0,10

0,167
1
-1
0,167

4,00
0,70

1

2,90

-1

0,80

3,40
-0,10
2,78
3,30
2,10

0,167

2,40

1

3,10

-1

0,70

0,167
1

3,90

-1

1,30

2,60

0,167

3,30

1

4,00

-1

0,70

0,167
1

4,00

-1

1,00

3,00

2,668

Като най-значими съставни частни показатели от степента на полезност на
сътрудничеството с предприятията с чуждестранно участие са оценени каналите
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за предоставяне на информация, като: предоставянето на обратна връзка
(Feedback=4,40), интензивният информационен обмен (Info=3,70) и предоставянето на техническа информация (TehInfo=3,60). Високите оценки идват от характера им на ключови за осъществяване на пълноценни пазарни взаимоотношения. Забелязва се наличието на по-ниски оценки за дейности като сътрудничество в областта на иновациите, научноизследователските проекти и съдействие за международни партньорства. Осъществяването на подобни дейности
може да се класифицира като ключови за повишаване капацитета на българските предприятия, но са свързани с по-задълбочени взаимоотношения отвъд чисто
пазарните. Предприятията с чуждестранно участие трябва да бъдат мотивирани
да прехвърлят подобен род ключови знания към своите местни доставчици.
Относно равнищата на осъществените обучения, най-значими са каналите повишаване квалификацията на персонала относно подобряване качеството на продуктите (Quality=3,00) и спазването на наложените стандарти (Standards=3,00). Поинтензивното съдействие на предприятията с чуждестранно участие в тези
аспекти е разбираемо, тъй като те са пряко заинтересовани от снабдяването им с
качествени и навременни доставки. Същевременно предоставянето на управленски, организационни и производствени чуждестранни практики допълнително би мултиплицирало благоприятния ефект върху повишаване квалификацията на заетите в българската икономика лица.
При трансфериране на продуктови технологии най-значим е каналът за
предоставяне на технически консултации (Consult=2,20), поради нуждата от
подобна информация за снабдяване със специфични детайли, материали или
услуги. По-ниски оценки получават, обаче, трансфер на технологии /ноу-хау
(KnowHow= 1,7) и продуктов дизайн/спецификации (Design=1,6). В основата си
тези стойности се дължат на наличието на различен тип доставчици в извадката
и по-специфичната насоченост на въпросите. 100% от значимите оценки относно трансфера на технологии, ноу-хау и дизайн са дадени от доставчици на детайли. Коренно различна е ситуацията при снабдителите на материали и услуги,
които са оценили тези два канала с „липса на влияние”.
При определяне степента на влиянието на обема на поръчките съществува
единодушно мнение, че навлизането на ПЧИ влияе положително чрез увеличаване обема на доставки. Реализираните икономии от мащаба пък, от своя страна, дават възможност на българските доставчици да разширят производствения
си капацитет, да разкрият нови работни места, да повишат своята производителност и конкурентоспособност.
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При оценяване на специфичните изисквания за всеки от каналите предприятията с чуждестранно участие представят по едно положително и едно отрицателно твърдение, като явен превес имат позитивите. Най-значими са оценките
за наложените стандарти за качество, необходимите инвестиции за обновяване
на технологиите, принципът на доставки „точно навреме”, изискванията за
поддържане на високо равнище на качеството на продукти и процеси. Пониските стойности относно прилагането на стандартите за опазване на околната
среда и безопасни условия на труд най-вероятно се дължат на незадължителния
им характер в контекста на наложени изисквания за съвместна работа. Подкрепа в този ред на мисли идва от по-големия брой оценки тип „липса на влияние”
за тези два канала.
Вертикални косвени ефекти „напред” към български предприятия дистрибутори и клиенти на филиалите на ТНК в България, произвеждащи автомобилни части, не са установени. Тъй като не са открити предприятияреспонденти от този тип, на този етап е прието, че такива косвени ефекти не се
проявяват в българската икономика и съответно тяхната оценка е еквивалентна
на нула.
Заключение
Преките чуждестранни инвестиции в българското автомобилостроене съдържат значителен потенциал за извличане на косвени ефекти към други предприятия и сектори на българската икономика, но и опасност от сериозен спад в
развитието на сектора при тяхното изтегляне. Представените резултати говорят
за недостатъчно развити връзки, които филиалите на ТНК осъществяват с местните фирми. Въпреки това са разкрити и множество начини, по които се реализират положителни косвени ефекти от навлизането и функционирането на
предприятия с чуждестранно участие в сектора. При прилагане на подходяща
политика за развитие на автомобилостроенето и насърчаване на инвестициите,
се съдържат възможности за извличане на значително по-благоприятни ефекти
към българската икономика. Следва да се работи към приоритетно привличане
на „по-качествени” ПЧИ и подобряване на цялостната инвестиционна среда в
България. Подобни мерки трябва да бъдат комбинирани с промотиране задълбочаването на връзки между предприятията с чуждестранно участие и местните
български фирми. По този начин българската икономика може по-пълноценно
да се възползва от глобализиращите се производствени системи и да гарантира
по-дългосрочното обвързване на филиалите на ТНК.
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Резюме
Едно от предимствата на системите за електронна търговия е, че
дават възможност на потребителите и търговците да се запознаят
с клиентските мнения за стоките и услугите. Сега в по-известните
електронни магазини за някои видове стоки има стотици и дори
хиляди коментари, в които се съдържа ценна информация за
качеството на предлагания асортимент. Това налага търсенето на
начини за тяхната компютърна обработка. В статията се предлага
подход за автоматичен анализ на клиентски мнения, чрез компютърната обработка на естествен език и приложение на методите за
машинното самообучение. Направена е и апробация на предложения метод със софтуерния продукт RapidMiner.

Въведение
През последните години Световната мрежа Интернет се обособи като един
от най-богатите и лесно достъпни източници на информация. В мрежата има
голямо количество документи, данни, аудио и видеофайлове, множество записани мнения на потребители по различни въпроси. Всички тези ресурси са носители на полезни знания за бизнеса, които след подходяща обработка могат да
допринесат за осъществяване на по-детайлни анализи и за откриване и изследване на нови зависимости.
В сферата на електронната търговия основните бизнесдейности се осъществяват чрез динамични онлайнсистеми. Едно от основните предизвикателства
пред развитието на този вид бизнес е вземането на бързи и адекватни решения,
съобразени с промените в пазарната среда. Системите за е-търговия позволяват
извеждането на детайлни и многообразни справки, но те са най-вече въз основа
на статистическа обработка на съхранените данни в базата от данни. За пообстойни и задълбочени анализи в тази сфера напоследък все повече се използ1

Катедра Информатика, Икономически университет – Варна, България. e-mail: ssulova@uevarna.bg

477

Известия
2016 • том 60 • №4

ват интелигентните бизнесанализи, въз основа, както на структурирани, така и
на неструктурирани данни.
Практиката е доказала, че в клиентите на електронните магазини при пазаруване до голяма степен разчитат на мненията, публикувани от съществуващите
клиенти. Освен това, производителите и доставчиците на услуги също се интересуват от мненията на клиентите, за да подобрят качеството и стандартите на
предлаганите продукти и услуги. Всичко това налага търсене на нови и ефективни начини за трансформирането на неструктурираните данни, каквито са
клиентските мнения в детайлни справки и анализи.
Цел на тазиа статия е въз основа на изследване на съществуващите технологии за компютърната обработка на естествен език да се предложи подход за
автоматичен анализ на клиентските мнения, записани чрез платформите за етърговия.
I. Теоретични основи на технологиите
за компютърната обработка на естествен език
Концепцията обработка на естествен език (Natural Language Processing,
NLP) е обширно понятие, което може да се разглежда като синтез между изкуствения интелект и компютърната лингвистика. Тя е насочена към „пълното
разбиране на текста, проверка на синтактичната и семантичната валидност на
лингвистичния вход, като се използват знанията за реалния свят за разбиране на
целите и убежденията, а също и речевите действия, разговорите и дискурс за
структурата” (Kumar, 2011, с. 4). Сега много изследователи се занимават с различни аспекти на интелигентната обработка на текст. Най-общо, откриването на
знания в неструктурирани данни в литературата е известно като извличане на
текст (Text Mining, TM) (Fayyad, Piatetsky-Shapiro and Smith, 1996; Feldman,
Sanger, 2007). Този процес се осъществява чрез приложение на технологиите за
извличането на знания (Data Mining, DM) върху неструктурирани текстови
данни. „Типичните TM задачи включват категоризация на текст, клъстеризиране, извличане на понятия, създаване на граматични таксономии, анализ на нагласи и отношения, анотиране на документи и моделиране на връзки между
същности” (Pena-Ayala, 2014, с. 37).
Натрупването на все повече информация в уебпространството става предпоставка за извличането на знания от източници в Интернет, каквито са уебстраниците. В литературата се появява и понятието извличане на знания от уебресурси (Web Мining, WM). Ециони пръв използва този термин и го определя
„като процес на използване на DM-техниките за изследване и извличане на
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информация от Интернет документи и услуги” (Etzioni, 1996, с. 65). По-късно
понятието WM се обогатява, като към него се включват и техниките за изследване и анализ на данните за използваемостта на уебресурсите (Cooley,
Mobasher, Srivastave, 1997; Markov, Larosed, 2007). Дефинират се и три основни
вида извличане на знания от уебресурси (Cooley, Mobasher, Srivastave, 1997):
• извличане на полезни знания от съдържанието на уебдокументите (Web
content mining, WCM);
• извличане на полезни знания на базата на структурата от входящи и изходящи връзки (топологията) в уеб (Web structured mining WSM);
• извличане на полезни знания на базата на данните за използване на Интернетресурсите (Web usage mining, WUM).
С WCM се занимават много изследователи (Kosala, Blockeel, 2000;
Navadiya, Patel, 2012; Markov, Larosed, 2007). Повечето разработки са диференцирани в зависимост от конкретните изследователски задачи и типа на ресурсите, които се използват. Появяват се изследвания зa автоматична класификация
на уебстраници (Materna, 2008), групиране на документи (Markov, Larosed,
2007), откриване на сходство на текстови документи (Huang, 2008; Lakshmi,
2013), извличане на мнения от текст и анализ на нагласи и отношения (Liu 2012;
Medhat, Hassan, Korashy, 2014; D’Avanzo, Pilato, 2015; Patel, Prabhu and
Bhowmick, 2015).
През последните години, най-вече благодарение на развитието на уебприложенията и социалните мрежи, в Интернет пространството се натрупаха голямо количество потребителски мнения, споделени впечатления, намерения, емоции. Това става причина много изследователи да фокусират своите изследвания
върху две взаимно свързани области, каквито са: извличането на мнения
(Opinion mining – OM) и анализът на нагласи и отношения (Sentiment analysis –
SA)1 от текст (фиг. 1).
Терминът „извличане на мнения” е въведен от Дав, Лауренс и Пенок
(2003). Tе го дефинират като „процес на обработка на търсените резултати за
определен елемент и генериране на мнения за неговите продуктови характеристики” (Dave, Lawrence, Pennock, 2003, p. 519). След това, за извличането на
мнения в литературата се срещат и по-широки тълкувания, включващи различни видове анализ и оценка на текст. Садех, Ибрахим и Али Отман (2012) казват,
че това са техники за откриване и извличане на субективна информация в текстови документи. Извличането на мнения се базира на технологиите за обработка
на естествен език, като се фокусира върху определяне на схващанията, възгле479
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дите, идеите и разбиранията по дадена тематика, а автоматичният анализ има за
цел да извлече атрибути, характеристики на обекта и въз основа на тях и да
определи дали коментарите са положителни, отрицателни или неутрални.

Извличане на знаия
от съдържанието на
Интернетресурсите
(WСM)

Извличане на
знания от
Интернетресурси
(WM)

Извличане на мнения
(ОМ)
Анализ на нагласи и
отношения (SA)

Извличане на знания
от структурата на
Интернетресурсите
(WSM)

Извличане на
знания от данните за
използваемостта на
Интернетресурсите
(WUM)

Фиг. 1. Извличане на мнения и анализ на нагласи и настроения
В изследванията на Дас, Чен (2001) и Тонг (2001) за пръв път се споменава
за анализ на нагласи и отношения. Те използват термина при автоматичния
анализ и оценката на текст. Впоследствие в редица разработки се разглеждат
различни аспекти на анализа на нагласи и отношения и в много от изследванията терминът се използва като синоним на извличането на мнения, тъй като настроенията се извличат от записани мнения (Pang, Lee, 2008; Sadegh, Ibrahim,
Othman 2012; Ankitkumar, Badre, Kinikar, 2014; Rahmath, 2014).
За да анализира какви са нагласите и отношенията в даден текст Liu (2012)
прави обстойно проучване и разделя методите, които използва, в зависимост от
частите за анализ – дума, фраза или цял документ. При анализа на ниво документ се класифицира общото становище, представено в документа, като поло480

Снежана Сълова. Подход за автоматичен анализ на клиентски мнения за предлаганите
стоки и услуги в електронните магазини

жително, отрицателно или неутрално. Той спомага за установяване на цялостната полярност на текст, но чрез него не могат да се оценяват различните емоции около отделни аспекти на текста. За осъществяване на класификацията се
използват алгоритмите за машинно самообучение с и без учител (Varghese,
Jayasree, 2013). В анализа на ниво изречение се изследва полярността на всяко
изречение и се установява дали то e положително, отрицателно или неутрално,
като се прилагат същите методи. Редица автори се занимават и с анализ на текста на ново дума. Известно е, че в текстовете има думи, които са носители на
емоции, настроения. В литературата има разработки, свързани с групиране на
думите в речници и тяхната автоматична класификация, с извличане на ключови думи и идентифициране на теми и др. (Hu and Liu, 2004; Zhang, et. al. 2008;
Heerschop, et. al. 2011; Taboada, et. al 2011).
Едно от най-обстойните проучвания за изследванията в областта на изучаването на мнения правят Рави К. и Рави В. (2015). Те класифицират съществуващите проучвания и използваните в тях методи. Според тези изследователи SA
решават задачи, свързани с: класифициране на текст, според неговата субективност; класифициране, според изразените в него настроения; изследване на полезността на мненията; откриване на спамтекстове; създаване на речници и
лексикони; извличане на характерни черти и аспекти. В така представената
систематизация не може да се направи ясно разграничаване между първата и
втората група, затова считаме, че е по-сполучливо задачите на SA да се представят по следния начин (фиг. 2).
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Класифициране на текст,
в зависимост от изразените
в него нагласи

Изследване полезността
на мненията

Анализ на нагласи и
отношения (SA)

Откриване на спамтекстове

Създаване на речници
и лексикони

Откриване на характерни
черти и аспекти

Фиг. 2. Основни задачи, решавани с анализа на нагласи и отношения
Предметните области на приложение на извличането и анализа на мнения
са дефинирани добре от Рахмат (2014). Този вид анализи се използват главно:
• от клиентите на онлайнмагазините при вземане на решение за покупка на
стока или услуга;
• oт производителите за подобряване на качеството на предлаганите стоки;
• от маркетинговите специалисти за изследване и анализ на настроенията и
нагласите на клиентите;
• от анализаторите на дискусионни групи, форуми, блогове и социални медии.
• при откриване на спамсъдържание в мрежата;
• за откриване на гледни точки по определени тематики.
II. Подход за автоматичен анализ на клиентски мнения,
записани чрез системите за е-търговия
Както беше споменато вече в целта на нашето изследване ще насочим вниманието си към анализ на клиентските мнения, споделяне в онлайн магазините.
Системите за е-търговия са динамични уеббазирани приложения и позволяват
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интерактивност и общуване с клиентите. Записаните становища на клиентите са
един от най-добрите измерители за това дали обслужването в електронния магазин е добро и от какво са удовлетворени или не пазаруващите, дали стоките и
услугите отговарят на описанията и представянията, какво още като асортимент
искат да открият клиентите в е-магазина, както и какви са като цяло оценките на
клиентите. Анализът на нагласите, отношенията, изразени в клиентските мнения
е важен за търговците, защото създава предпоставки за индивидуален маркетинг
спрямо всеки един клиент и за осъществяване на по-добро обслужване.
За изследване и анализ на мненията на клиентите за потребителските стоки
предлагаме със средствата за извличане на знания и методите за класификация,
първо, да се разграничат мненията за различни характеристики на стоките и
след това да се оцени полярността на мненията за тях. Моделът за анализ е
показан на фиг. 3.

Фиг. 3. Модел за анализ на клиентски мнения от електронен магазин
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Тъй като търсенето на знания и намерения в текст по същество представлява нетрадиционен процес на обработка на неструктурирани текстови данни и
се базира на WCM, предлагаме анализът на мненията, написани от клиентите на
онлайнмагазините да се осъществи по следните стъпки:
1. Събиране и запис на продуктовите мнения.
2. Предварителна обработка на текста от мненията.
3. Прилагане на методи за обработка на текста.
4. Анализ и интерпретация на получените резултати.
Събирането на клиентски мнения е функция, която е интегрирана в повечето системи за е-търговия. В някои от системите мненията се записват директно
в дадена уебстраница в html формат, а при други се записват и в базата от данни. Независимо от начина на съхраняване, мненията са под формата на неструктурирани данни – текст.
Предварителната обработка на текста е процес на подготовка за прилагане
на методи за извличане на знания като класификация, клъстеризация и др. В
текстовите документи има голямо количество думи, които не са носители на
полезна информация и не е целесъобразно всички те да се подлагат на анализ.
Препоръчителните техники за обработка на текстовете от потребителските
менения са:
•

токънизация – разделяне на пълния текст на списък от отделни думи;

•

лематизация – автоматично определяне на основната форма на думата;

премахване на излишните думи (stop words) – това са спомагателни думи,
които носят малко информация за съдържанието на текста, като например: „за”,
„през”, „след”, „така”, „по-късно”, „отново”, „срещу” и др.;
•

• преобразуване на символите – да бъдат изписани само с малки букви.
Методите, които могат да се използват за анализ на нагласите и отношенията в текст са добре обобщени от Мадхат и др. (2014) (фиг. 4).
Повечето от цитираните по-горе изследвания доказват, че за анализ на
нагласи и намерения, изразени в мненията на клиентите за стоките и услугите,
е удачно да се използват методите на машинното самообучение с учител, като
от тях най-успешно прилагани за категоризация на текст са линейният класификатор Support Vector Machines (SVM) и класификаторът, базиран на алгоритъма Naive Bayes (NB) (Singh, Husain, 2014; Verma, Kiranjyoti, 2015).
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Дърво на
решенията

Машинно
самообучение
с учител

Методи на
машинно
самообучение
Методи за анализ
нагласи и
отношения

Линейна
класификация
Класификация
по правила
Вероятностни
класификации

Машинно
самообучение
без учител

Методи базирани
на лексикони и
речници

Фиг. 4. Методи, използвани за анализ на нагласи
и отношения (Medhat, Hassan, Korashy, 2014)
SVM е алгоритъм, чрез който на базата на набор от обучителни примери,
разделени в категории, се създава модел, който предвижда нови примери към
коя категория могат да се причислят. При класификация, базирана на алгоритъма на NB, принадлежността към даден клас се изчислява на базата на формулата за намиране на условната вероятност за отнасяне на обекта към даден клас.
Двата метода са подходящи за създаване и прилагане на модел за класифициране на потребителски мнения в две категории - положителни и отрицателни.
За да апробираме автоматичната класификация на базата на SVM-метода
сме използвали един от най-разпространените софтуерни продукти –
RapidMinier. Той предоставя интерактивен графичен потребителски интерфейс
и средства за анализ на връзките, анализ на неструктуриран текст и логфайлове.
Процесът на извличане на знания се реализира чрез дървета с оператори. Софтуерният продукт осигурява повече от 400 оператора за анализиране на данни,
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включително за класифициране, клъстеризиране и намиране на асоциативни
правила.
Данните, използвани за тестване на предложения в изследването модел, са
онлайн коментари, събрани от уеб сайта Аmazon.com и се отнасят до таблети с
марка Apple. Тренировъчните данни е добре да са повече и да са проверени,
защото са много важен елемент от реализацията на машинното самообучение,
въз основа на тях след това се валидира моделът. Създаденият с Rapid Miner
модел показва класификация на клиентските мнения по полярност (фиг. 5).

Фиг. 5. Класификация на клиентски мнения чрез метода SVM
На базата на създадения модел успешно са тествани няколко мнения и резултатът показва, че правилно се идентифицира тяхната полярност и от анализираните 6 примерни коментара 5 са оценени като положителни и само един е
оценен като отрицателен (фиг. 6).
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Фиг. 6. Резултат от анализ на мнения чрез RapidMiner
Представянето на резултата на практика е последният етап от анализа на
мнения. При него се визуализират и интерпретират получените резултати и
затова от изключително значение са използваните софтуерни средства и ролята
на човека и неговото тълкуване на резултатите.
Аналогично би могъл да се построи и моделът, базиран на NB алгоритъма.
При неговата апробация се установи, че се получават сходни резултати.
Заключение
Бързото развитие на социалните мрежи, както и възможностите за споделяне, които предоставят много от приложенията, работещи в Интернет среда са
предпоставка за генериране на големи колекции от потребителски мнения,
впечатления, споделени намерения и емоции. Интелигентните бизнесанализи на
тези клиентски мнения имат важно значение за бизнеса и затова са обект на
изследователски интерес през последните години. Тъй като за осъществяване на
търсенето на знания в текст няма точно определен алгоритъм, въз основа на
резултатите от направените проучвания в това изследване се предлага подход за
анализ на мнения на клиентите на онлайнмагазините, чрез който могат да се
класифицират изказаните становища и да се правят изводи за качеството на
предлаганите стоки.
Получените нови знания биха могли да помогнат за подобряване на продуктовия асортимент и на удовлетвореността на клиентите, а знаем, че за фирмите, осъществяващи електронна търговия, това е от изключително значение,
тъй като при тях от лоялността на клиентите до голяма степен зависят и приходите от продажбите. Освен това, този вид анализи могат да се използват от
мениджърите за създаване на по-успешни бизнесстратегии. Извличането на
нови знания от Интернет би могло да бъде важно конкурентно предимство за
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фирмите, занимаващи се с електронна търговия, защото допринася за подобряване на търговската им дейност.
Бележки
1 В българската литература няма наложил се термин за понятието „Sentiment
analysis”. Срещат се разработки, където на български се използва терминът
„анализ на чувства”. В тази статия ще използваме приетите в маркетинговата
и икономическата теория на български език понятия като „нагласи”, „отношения”, „настроения”.
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Резюме
Предлага се вариант на йерархичен модел за обработка на източници на потенциален риск и дефинира основните елементи в
структурата. От функционална гледна точка са представени
потенциалните възможности при реализиране на модела. Разгледани са и особеностите при изграждане и преобразуване на йерархичната структура за коректно взаимодействие на отделните
елементи.

Въведение
Развитието на съвременните бизнеспроцеси се стреми към оптимизиране
на икономическата ефективност. Като част от бизнес-средата, източниците на
риск влияят в голямата степен при вземане на бизнесрешения. Рискът като цяло
е несигурност (Chapman, 2003, с. 35), а икономиката се стреми да изолира или
избегне нестабилна среда. В този смисъл в традиционните бизнеспроцеси все
по-често се интегрират елементи по управление на риска.
Дефиницията за управление на риска е представена като „координирани
дейности по ръководство и контрол в организацията по отношение на риска”
(ISO/IEC Guide'73, 2009, с. 2). Успешното управление на риска, реализиран в
организацията, може да повлияе на вероятността и последиците от възникналите рискове (ISO 31000, 2010, с. 10)1. Следователно, включват се предимства,
свързани с по-добра информираност при вземане на управленски решения,
повишена оперативна ефективност, финансова отчетност, конкурентно предимство и съответно, по-добро пазарно присъствие.
Целта, която си поставяме с текущата статия, е да се представи йерархичен
модел за обработка на общия риск в рамките на фирменото управление, при
количествена оценка на съществуващите източници на риск в средата на реализиране на даден продукт.
1

Катедра Информатика, Икономически университет – Варна, България. e-mail: s.stoev@uevarna.bg
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І. Рискът, като съществен елемент от съвременната реалност
Стандартът ISO / IEC 31000 разглежда рискът (ISO 31000, 2010), като важен фактор, влияещ на организациите. Той предопределя последствията по
отношение на икономическата ефективност и професионалната репутация,
както и на околната среда, безопасността и обществените резултати. Следователно, управлението на риска ефективно подпомага организациите да се справят със заплахите в среда, изпълнена с несигурност. Управлението на риска е
процес (Hillson, 2015, с.60), осъществяван постоянно и интегриран в организационната структура на фирмата. Това налага и включването на отделни дейности по обработка на риска в общата фирмена информационна осигуреност.
Дейностите по управление на риска се осъществяват в три основни етапа
(ISACA, 2009, с.9):
- установяване и описване на общите източници на риск в регистър;
- интегриране в общ модел;
- вземане на рисковообосновани бизнесрешения;
В този смисъл нараства ролята на различни модели за количествено оценяване на отделните рискове, както и на логическата връзка между отделните
елементи в рамките на общия риск.
Наличието и/или възможността от възникване на инциденти-събитията се
разглежда в смисъла на динамиката на определена среда (фиг. 1). Бизнессредата
можем да разделим на две основни сфери: статична и динамична. В статичен
разрез се дефинира понятието уязвимост2 (Астахов, 2010, с. 153) което зависи
от текущото състояние на системата. Като цяло уязвимостите са определени
като източници на риск и имат известно количествено измерение. В перспектива на изменението на системата, източниците на риск се дефинират като опасности. Поради предполагаемия характер на изменение, те трудно могат да се
изброят, както като вариативност, така и стойностно.

Фиг. 1. Видове източници на риск, в зависимост от средата
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От аналитична гледна точка риск-уязвимостите са ценни вследствие на
своите характеристики (Kerzner, 2009):
- Познаваеми са. Като част от вътрешнофирмената среда, рискуязвимостите са елементи от бизнеспроцеси, протичащи във фирмата. Следователно, притежават потенциал да се разпознаят и оценят.
- Предсказуеми. За разлика от риск-опасностите, които са външни за
фирмената среда, риск-уязвимостите, като част от нея са предсказуеми. Бизнесът познава и управлява в по-голяма степен средата, в която се развива.
- Фирмено-управляеми. Фирмата има възможност да предприеме превантивни мерки за редуциране на риска или да реагира на опасността от възникнал
риск, тоест, бизнесът има по-голям контрол върху средата.
Организирането на отделните източници на риск в обща система e необходимо, в смисъла на нейната автоматизирана обработка. Многообразието на
източниците на ИТ-риск, предполага използване на по-сложна система за изчисляване на общия риск. Основните структури, използвани в моделите за управление на риска, са мрежова и йерархична.
Мрежовата структура (Wallace, Keil, Rai,A. 2004) позволява изграждане на
сложни взаимне връзки между отделните рискови източници. Основният проблем е свързан с мащаба на композицията. При реализиране на мрежови структури с голям брой елементи се усложнява представянето и управлението на
системата, което я прави неподходяща за използване.
Йерархичната структура е широко използвана при управление на риска. Тя
е реализирана в две основни дървета за анализ: Дърво на решенията (Fault tree
analysis – ISO 31010, 2009, с. 61) и Дърво на събитията (Event tree analysis –
Хохлов, 2001, с. 64). Изборът за практическа реализация между двата модела е
аргументиран от редица автори. (White, 1995, с. 37; Ostrom, Wilhelmsen, 2012, с.
164; Smith, 2011, с. 118-131; Chapman, Ward, 2003, с. 311; Pritchard, 2015, с. 167).
Усложнен модел на източниците на риск предлага Garvey (Garvey, 2009, с.
7), в структурата йерархия на система в системата (system-of-systems hierarchy),
която описва връзка между абстрактни йерархии. Система с реални елементи на
йерархията е представена от Mohammad (Mohammad, 1991), при която отделните подсистеми са фиксирани и не позволяват гъвкавото включване на нови
компоненти.
В този контекст предлагаме йерархичен модел, характеризиращ се с универсалност на източниците на риск и възможност за практическа реализация.
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ІІ. Йерархичен модел за изчисляване на риска
Изграждането на структурна схема на връзките между отделните източници на риск се дефинира с изискванията, на които тя трябва да отговаря за целите на изследването:
- Приемаме, че структурната схема трябва да има йерархичен характер.
Това ще позволи приоритизиране на източниците на риск, по-ясна връзка между
отделните елементи, зависимостта между отделните източници на риск, полесното анализиране на отделни множества на риска и др.
- Структурата трябва да отразява моментна снимка на риска. Тоест прекъсват се процесите във времето, за да се изследва текущото състояние на
средата.
- Връзката между два или повече елемента на риск, трябва да позволява
включването на сложни логически конструкции, като усредняване, минимизиране, максимизиране или изключване. Това би позволило не само сумирането
на отделните стойности за получаване на общия риск, но и изграждане на комплексен логически модел.
- Реализиране на връзка с методите за количествена оценка на факторите
на риск. Възможност за използване на съществуващи методи за количествено
определяне на риска със структура за общ анализ на риска в проекта.
Предлагаме за реализиране на структурна схема на връзките между елементите на риска да се използва дървовидната структура, и по-точно двоичното
дърво. На първо място, тя трябва да отрази взаимодействието на елементите два
по два, които е възможно да се свържат с по-опростени логически връзки и, на
второ място, йерархичната структура ясно визуализира данните в нея, лесно и
подредено се изгражда като структура.
За основа при реализиране на йерархичната структура се използва една от
възможностите на двоичното дърво за изчисляване на математически израз
(Cormen, Leiserson, Rivest и Clifford, 2002). Например следната формула:
f=(a+b)*c
може да бъде представена чрез двоично дърво (фиг. 2). Съдържанието на дървото се определя от два основни типа възли: листа (крайни възли, без подчинени
елементи) и възли свързани с един или два подчинени елементи. За изчисляване
на израза при изграждането на дървото, всички математически операции се
разполагат като възли, докато променливите са крайните възли (листа).
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Фиг. 2. Схематично представяне на израз чрез двоично дърво
Следователно, за реализиране на структура за обработка на източниците на
риск, двоичното дърво трябва да се трансформира по следния начин. Листата се
дефинират като количествено представяне на отделните източници на риск, а
останалите възли се явяват връзката между тях. Вариантът на дървото за обработка на риска е показан на фиг. 3,
Rall

R1

R11

R111

R2

R12

R21

R211

R22

R212

Фиг. 3. Дървовидна структура на релацията между източниците на риск
където Rall е общият риск в резултат на връзките между всички възли в дървото.
За обхождане на двоичното дърво се използва рекурсивен алгоритъм (Davis
и Olson, 1988) за изчисление по метода PostOrder (ЛДК, ляв – десен – корен). В
логиката на кода се приема, че ляв и десен възел са стойностни, а коренът представлява логическа функция за свързване на двете стойности (фиг. 4).
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КОРЕН
Логическа функция

ЛЯВ ВЪЗЕЛ
Източник на риск,
Логическа функция

ДЕСЕН ВЪЗЕЛ
Източник на риск,
Логическа функция

Фиг. 4. Последователност на обхождане PostOrder
В случаите, когато двата подчинени възела са също логически, тоест представляват функция, резултатът от тях също е числова стойност и може да се
интерпретира като листов възел (тоест източник на риск). Разликата в изчисляване на част от дървото или на цялата структура зависи от това, какъв възел се
подава като параметър към алгоритъма.
ІІІ. Основни елементи на дървовидната структура
Нововъведение в предлаганата йерархична структура е диференцирането
на всички елементи в два основни типа:
1. Информационни елементи – възли, съдържащи конкретна стойност за
конкретен източник на риск. Като информационен носител те съдържат информация за вида на източника на риск и неговото количествено изражение.
2. Мултиплексор. Общата дефиниция за мултиплексор е „Комбинационна
логическа схема с два вида входове и един изход, който осигурява свързване на
няколко източника на сигнал към един приемник”. По своята функция това са
свързващи възли, тоест йерархически са поне едно ниво над листата и тяхната
роля е да позволят да се изгради по-сложна логика между подчинените възли.
Мултиплексорите може да се разделят в две основни групи (фиг. 5):
1. Реализиращи по-опростена логика или обработка като събиране, изваждане, средноаритметично, получаване на по-голямата или по-малката от двете
входящи стойности и т.н.
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2. Реализиращи специфична логика, тоест дават възможност да се реализират сложни алгоритми за изчисление на входящите данни, включително и
косвена връзка с други възли от йерархията.

Rall

M1

R11

M2

R12

R21

R22

Фиг. 5. Връзка между информационни възли и мултиплексори
На фиг. 5 е показана примерна схема на рисково дърво с четири информационни възли R11, R12, R21 и R22, свързани чрез мултиплексорите М1 и М2.
По-особен е възелът Rall, който е корен на дървовидната структура и чрез него
се получава общата стойност на риска в модела.
ІV. Потенциални възможности за използване на модела
Универсалността на модела се представя чрез реализирането на няколко
основни функционалности:
- Мултиплициране на възли
В някои от вариантите за структуриране на източниците на риск е възможно един източник да влияе на общия риск в различни разклонения на йерархията (фиг. 6). Моделът дефинира възможност за мултиплицирането му в различни
клонове на дървото, свързано с различни елементи на риска и с различна тежест
на количественото измерение.
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Rall
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R22

R212
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Фиг. 6. Мултиплицирано въздействие на източник на риск
- Разлагане на дървовидната структура с цел анализ
Моделът предоставя възможност за изчисляване на общия риск, при изключване на отделни области на йерархичната структура (фиг. 7). Това позволява детайлно изследване влиянието на отделните източници на риск и промяна
на тежестта на различните елементи.
Ако дървовидната структура е изградена на отделни клонове с еднородни
източници на риск, засягащи средата, изключването на отделни клонове ще
позволи:
- от една страна, за конкретната среда да се определи влиянието само на
една част от дървото;
- от друга страна, отделен източник на риск ще може да бъде включен самостоятелно към управлението на риска на ниво обща структура.
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Фиг. 7. Изключване на отделни множества на източници на риск
На фиг. 8 са показани трите основни фази в модела за изчисляване и управление на източниците на риск. На първата фаза „анализ на информацията” се
осъществява избор на значимите източници на риск и подготовка на дървовидната структура. На втората фаза се калибрират елементите в дървото. При третата фаза се осъществява оценка на източниците на риск в конкретна среда, чрез
експертен анализ. Получената информация в обратна посока се трансформира в
дървовидната структура и на фаза 1 се извършват необходимите анализи.

Фиг. 8. Потоци от информация
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V. Особености на модела
При реализиране на модела трябва да се отдели внимание на няколко основни момента за нормалното му функциониране. Акцентираме върху следните
особености:
- Диапазон на стойностите за отделен източник на риск. За функциониране на модела е необходимо дефиниране на гранични стойности на изменение на всеки източник на риск. От една страна, това позволява контролиране
на коректността на подадените данни и, от друга, помага за определяне на количествените интервали за възлите-мултиплексори или за общия риск. Всички
стойности, зададени в дървото, са практически неотрицателни в диапазона
[0..1].
- Изисквания към структуриране на дървото. Логическата функционалност на дървовидната структура зависи от изпълнението на следните правила:
А. Всеки мултиплексор трябва да е свързан с два източника на риск, тоест
да са запълнени връзките му. Това позволява мултиплексорът да изпълни задачите си. В противен случай се достига до израз, без конкретен резултат
(х=у+…).
В. Концепцията на модела не предполага възможността един краен възел
(източник на риск) да е свързан с подчинени възли. Тоест, да съществуват два
възела без мултиплексор, който да ги свързва. Смисълът е да се избягва израз
без математическа операция между тях (х=уz).
- Методи за изчисляване на общия риск. За възможни стойности за рискът, както беше споменато се приема множеството от 0 до 1 (или от 0 до 100%) .
При реализиране на по-сложни дървовидни структури това води до излишно
усложняване на процеса по изграждането им. Всъщност проблема се изразява
не в определяне на долната граница на риска, тя винаги би трябвало да е 0, а поскоро в задаване на максималната възможна стойност за риска. Стигаме до
извода за два варианта на дефиниране на диапазона на възможните стойности за
общия риск.
А. Стандартен метод. При този метод общият риск варира в интервала от
0 до 1. За постигане на тази цел диапазонът на всеки източник на риск се настройва по начин, при който изчисляването на общия риск да не превишава 1.
Въпреки, че този метод е общоприетият за представяне на стойностите на риска, то при развита йерархична структура с увеличаване на броя на листата в
дървото, прилагането на метода се усложнява.
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В. Приравнен метод. Друг възможен метод е на приравнените граници на
стойността на общия риск. В основата на метода е предварителна подготовка за
определяне на възможните диапазони. На две стъпки, на базата на минималните
и максималните стойности за всеки източник на риск, се изчисляват двете гранични стойности за общия риск за цялото дърво. Горната граница се приема за
100% риск и при бъдеща обработка на общия риск се приравнява към нея. Например, ако имаме изчислен интервал (0,23..1,34), при определени стойности на
листата получим 1,139, то в процентно изражение общият риск може да се
представи като 1,139/1,34=0,85 или 85%. Този метод, въпреки необходимостта
от предварителна подготовка, улеснява изграждането на по-сложни йерархични
структури.
- Импортиране на структури. Дървовидната структура на модела позволява лесно импортиране на частична или цяла външна структура към текущата за реализиране на по-сложен модел на средата. На фиг. 9 са демонстрирани
етапите по свързването на двете структури. На първия етап коренът на втората
структура (общ риск) се реорганизира с желан мултиплексор, след което на
втора стъпка се заменя избран източник на риск от първото дърво с цялата втора структура.

Фиг. 9. Импортиране на външна структура
- Времево следене на стойностите на риска. Дървовидната структура
приема стойности и дава възможности за калкулиране на общия риск в различни времеви точки (фиг.10). Всяко попълване на структурата представлява моментно отражение на рисковите фактори в средата на даден момент от време.
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Фиг. 10. Изменение на риска във времева линия
Времевите сечения на източниците на риск са конкретните рискуязвимости на средата. Измененията на общия или на отделни рискове се изследва в една среда на определени времеви точки или в различни конкретни
среди в процеса на реализиране на продукт. Изменението на стойностите варира
между минималната и максималната възможна граница за отделните изследвани параметри на модела.
VІ. Заключение
Предложената йерархична структура за обработка на източниците на риск
е реална алтернатива на съществуващите модели. Дървовидната структура
предлага гъвкав подход за осъществяване на логики, подходящи за конкретен
бизнессубект и същевременно е подходящ за прилагане на различни техники за
анализ на получените резултати.
Целта на модела е да предлага логически фундамент за реализиране на
софтуерен продукт за автоматизиране на процесите по управление на риска.
Бележки
1 За значението на управлението на риска се акцентира и в NIST (2002), с. 4.
2 Астахов приема, че уязвимостите не предизвикват директна загуба на активи, но при определени условия са предпоставка за щети от риска.
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Пламен ДЖАПАРОВ1
JEL G210

Ключови думи:
рискова култура,
банки, оценка на
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Резюме
Въпреки, че необходимостта от оценка на банковата рискова
култура все по-често попада в полезрението на редица автори,
регулатори и консултантски организации, изследванията в тази
област срещат редица затруднения. Те, обаче, не бива да се разглеждат като непреодолими бариери пред подобни проучвания, а
като отправнa точкa към дефинирането на релевантен изследователски модел. Независимо от прилаганите модели, крайният
резултат от анализа на рисковата култура трябва да бъде обективна, независима и проактивна оценка на подхода на банковата
институция към риска и нейните възможности и перспективи за
бъдещи действия в тази област.

Въведение
Когато се говори за изследване на рисковата култура в банките, мненията
на специалистите варират от „Това не е толкова трудна задача” до „Това е изключително трудна задача”. Истината вероятно е по средата, но безспорен е
фактът, че в практиката опитите за подобна оценка срещат немалко препятствия. Ето защо, бариерите пред анализа на рисковата култура в банките следва да
се разгледат най-малко на две нива. На първо място, е необходимо обобщение
на предизвикателствата пред изследването на институционалната рискова култура, въобще. Второ, акцент трябва да се постави върху специфичните проблеми при изследването на банковата рискова култура. Едва тогава би могло да се
говори за конструиране на адекватен модел за изследване на рисковата култура
в съвременните банкови институции. В последните години с тази задача се
заемат множество автори, но м е трудно да говорим за пълна приемственост в
използваните подходи.
Обект на изследване в статията е банковата рискова култура. Предмет на
изследване са възможностите за нейната оценка и анализ. Целта на разработка1
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та е да се представят ключовите бариери, затрудняващи оценката на рисковата
култура в банките и на този фон да се обобщят и коментират съществуващите
модели и рамки за изследването й.
1. Предизвикателства пред изследването на рисковата култура
Голяма част от затрудненията при оценката1 на феномена „рискова култура”
в банките са общовалидни за всички организации, включително и за тези извън
финансовата сфера. Ето защо за отправна точка на анализа тук ще си послужим с
една от най-често цитираните дефиниции на термина „рискова култура”, според
която тя включва „нормите на поведение на индивидите и групите в рамките на
организацията, които детерминират начина, по който те идентифицират, разбират, обсъждат и противодействат на рисковете, пред които организацията се
изправя и които тя предприема” (Institute of International Finance, 2009, p. 32). Въз
основа на тази дефиниция можем да направим извод, че проблемите пред анализа
на рисковата култура, в широк смисъл, произтичат преди всичко от нейната природа (Towers Watson, 2011, pp. 1-2) и по-конкретно от факта, че тя е интердисциплинарен феномен, който няма точно измерими граници.
Рисковата култура се влияе значително от взетите, както на стратегическо,
така и оперативно ниво, решения, т.е. тя е техен косвен продукт. С голяма степен на сигурност, обаче, би могло да се констатира, че едновременно с това тя
представлява и среда за вземане на правилните решения, както от мениджмънта, така и от останалите субекти на всички йерархични равнища в организацията. С други думи, рисковата култура оказва значително въздействие върху способността за вземане на дългосрочните стратегически решения на ръководството и на ежедневните решения на служителите (Institute of International Finance,
2009, p. 8).
В допълнение, рисковата култура е само един аспект на общата институционална култура, редом с иновационната култура, културата на клиентско обслужване, културата на безопасността (Sheedy and Griffin, 2014, p. 4). Ето защо,
тя не бива да се разглежда като нещо отделено от ценностите и нагласите на
служителите, детерминиращи поведението им и във всяка друга сфера на дейност. В този смисъл, оценката на ефективността на рисковата култура не бива
да се извършва самоцелно, нито пък изолирано от дефинираните от висшето
ръководство общофирмени стратегии и задачи.
И нещо още по-важно – институционалната рискова култура не се отъждествява нито с рисковото ръководство, нито със съществуващите структури за
управление на риска сама по себе си, а по-скоро представлява смисъла и прио506
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ритета, който им се придава от персонала. В най-добрия случай, културата
„дава власт” на тези структури, но и обратно – може да ги направи неефективни
(Sheedy and Griffin, 2014, pp. 6-7). Културата не се позиционира вътре „в главите на хората”, а някъде „между главите на група от хора, където символи и
значения са изразени публично, например, във взаимодействия на работни
екипи, в заседанията на съвета, но също така и в материални обекти” (Alvesson,
2002, p. 4). Следователно, тя е много по-широка конструкция, отразяваща въздействието на множество икономически, социални, психологически и поведенчески детерминанти. Те, от своя страна, се проявяват в почти всички организационни аспекти – лидерство, организационна структура, процесна организация,
вътрешна комуникация, стимулиране и обучение на служителите и т.н.
Иначе казано, рисковата култура е сбор от множество взаимодействия и
процеси, които протичат непрекъснато в рамките на организацията. В този
смисъл, за да се добие представа за нейния цялостен облик, е необходимо всички те да се проучат достатъчно изчерпателно. Изследването на всеки от тях
поотделно, обаче, в повечето случаи е твърде трудоемко. Друг проблем, който
възниква тук, е липсата на гаранции, че сборът от оценките на отделните съставни части дава ясна представа за състоянието на цялото. Още повече, че в
риск мениджмънта „едно плюс едно не е непременно равно на две” (Deloitte,
2013, p. 18). Освен това, при обединяването на данните от анализа на отделните
елементи, от една страна, лесно се открояват общите принципи и тенденции, но
от друга, богатите на информация детайли се губят в процеса.
Едно от най-значимите препятствия пред изследването на рисковата култура въобще, се поражда от обстоятелството, че доминираща част от елементите и
характеристиките й не позволяват тя да бъде определена с точни количествени
показатели, а предполагат използването предимно на качествени параметри.
Едни от малкото количествени измерители, които биха могли да бъдат от полза,
са (Ernst & Young and IIF, 2013, p. 14):
- брой на рисковите лимити, които са нарушени без предварително одобрение „отгоре”;
- брой на идентифицираните във вътрешните одиторски доклади проблеми,
свързани с риска;
- процент на декларираните от самите служители и звена проблеми във
връзка с контрола и риска;
- съотношението между постоянните възнаграждения на служителите и
променливите стимули, обвързани с рисково-претегления принос в резултатите
на банката на всеки от тях.
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Всъщност, обект на наблюдение тук е не рисковата култура в нейния агрегиран вид, а по-скоро индивидуалното поведение, което е относително по-лесно
да бъде оценено. Естествено, поставянето му в определени количествени граници и параметри също е сериозно предизвикателство. Ето защо на практика
оценката на организационната рискова култура отразява степента на съответствие или разминаване между поведението на отделните служители, спрямо третирането на риска и съгласуваните на стратегическо равнище ценности, норми
и практики в тази област. Липсата на широк набор от количествени измерители,
които се намират в пряка връзка с ефективността на рисковата култура в организацията, до голяма степен възпрепятства използването на статистически
значими емпирични модели за анализ и диагностика. Това обстоятелство значително стеснява кръга на релевантните изследователски подходи и техники.
Така на преден план при оценката на организационната рискова култура
излизат следните качествени параметри: съзвучие в нагласите на мениджмънта
и служителите спрямо поемането на рискове; наличие на единен общ език за
риска; причини за нарушаване на рисковите лимити; пълнота и яснота на рисковите стратегии и политики; качество и честота на обученията на персонала по
въпросите за риска и пр.
Оценката на тези характеристики се основава предимно на възприятията на
отделни членове на организацията. В практиката тяхното отчитане се осъществява посредством предварително разработени въпросници, които имат за цел да
обхванат и „уловят” цялостната визия на всеки служител към риска и неговото
третиране и управление. Както вече стана ясно, рисковата култура се проявява в
мисленето, действията и поведението на всички лица и групи в рамките на
организацията. Ето защо, нейният анализ налага във въпросниците да се използва широк набор от психологически, поведенчески, управленски и социални
променливи. При това е необходимо да се оценява не само изолираното им въздействие, а и комбинираното им влияние върху цялостната организационна
рискова култура. Освен това, за обективна и обхватна оценка на рисковата
култура в съвременните корпорации, е необходимо провеждане на изследване
сред представители на всички бизнесполета и йерархични равнища, следвайки
максимата, че „рискът е еднакъв ангажимент за всички”. Това, обаче, е изключително затруднено при глобалните корпорации, които развиват дейност на
огромни географски територии и в разнородни бизнессфери.
Друго сериозно предизвикателство пред изследването на институционалната рискова култура е дефицитът на достоверна, пълна и надеждна информация. Той може да се дължи основно на качеството на резултатите, получени
508

Пламен Джапаров.
Някои възможности за изследване на банковата рискова култура

от отговорите на въпросниците от служителите. В много случаи те могат да
демонстрират нееднозначни и противоречиви тенденции. Оценката на всеки
служител за това, доколко ясни са приетите от борда стратегии и политики за
риска, например, е субективна. Тя зависи, както от неговите квалификация и
опит, така и от преките му компетенции и задължения в организацията. Коректните резултати от проведените изследвания сред отделните мениджъри и служители могат да бъдат застрашени и от умишлено скриване или изкривяване на
информация. Причините за това обикновено са от личен характер (PricewaterhouseCoopers, 2011, p. 30). Като такива могат да се посочат: страх от наказание,
липса на мотивация, стремеж към кариерно развитие и т.н.
Възможно е също така анкетираните да не разполагат с пълна и надеждна
информация по зададените въпроси или да не ги разбират добре. Това обикновено провокира служителите да дават отговори от „положителната скала”
(Goodsall, 2011, p. 158), което неминуемо води до изкривяване на резултатите.
Това, от своя страна, предизвиква илюзорно чувство на комфорт и сигурност.
Всички тези ограничения биха довели до „пропускане” на реалните нагласи на
персонала и неправилна оценка на съществуващата към даден момент рискова
култура. Това, от своя страна, налага много фино прецизиране на избрания
изследователски подход.
Друг проблем при оценката на организационната рискова култура е, че не е
целесъобразно търсенето на „идеален” бенчмарк (Power et. al., 2013, p. 96),
който отразява най-добрите практики за всеки от ключовите й компоненти и е
валиден за всички организации. Разбирането за „добра” и „лоша” рискова култура в голяма степен зависи от спецификите в дейността на всяка организация,
дългосрочните й стратегии и приоритети, изповядваната рискова философия и
водещите ръководни ценности.
Без съмнение, всички предизвикателства пред оценяването на рисковата
култура в съвременните организации стоят в пълна степен пред банковите институции. Дори нещо повече – особеностите и динамичното развитие на банковия бизнес, в комбинация с факта, че „фирмите във финансовата индустрия се
различават от другите фирми по честотата, с която служителите вземат решения, свързани с риска” (Stulz, 2016, p. 56), генерират допълнителни затруднения
и изисквания. Националните и международните регулаторни органи поставят
все по-голям акцент върху способността на банките да докажат, че разполагат с
ефективна рискова култура. Рейтинговите агенции и финансовите пазари пък
признават, че „състоянието на рисковата култура на финансовите компании
въздейства силно върху тяхната стойност” (Davidson et. al., 2012, p. 12). Ето
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защо, подходите за оценка на банковата рискова култура непрекъснато трябва
да бъдат привеждани в съответствие с актуалните предписания в тази област,
както и с най-добрите практики.
Безспорен е фактът, че поемането на риск стои в основата на банкирането;
той е двигателят на банковия бизнес, защото по-високата възвръщаемост изисква поемането и на повече риск. В този смисъл, няма да бъде пресилено да се
каже, че поемането на твърде малко риск може да бъде също толкова опасно за
просперитета на банката, колкото и прекомерното „впускане” в множество
високорискови сделки. Именно ефективната рискова култура на банките предполага, че поетите рискове неминуемо ще бъдат оправдани и ще се акцентират
като такива от всички субекти в банковата организационна структура. Ето защо,
при изследването на рисковата култура в банката безспорно следва да се прави
разграничение между поемането на „up-side” рискове, които оферират шансове
за успех и „down-side” рисковете, разглеждани като синоним на „загуба”. Едновременно с това моделът за оценка трябва да „държи сметка” и за баланса
между поетите оправдани и неоправдани рискове.
Освен това, традиционните разделения на рисковете по категории към
днешна дата в много случаи не са подходящи за банковите институции. Рисковете, които съпътстват банковото дело, се модифицират и увеличават непрекъснато под влияние на фактори като ежедневните продуктови и процесни иновации и навлизането в нови пазари и територии. Типични примери във връзка с
това са продуктите, които съчетават разнородни характеристики (структурираните продукти) или случаите на корелации и концентрации, включващи множество рискови класове. В този смисъл анализът на рисковата култура на банките следва да обхваща отношението и поведението на банковите служители
спрямо пълния набор от традиционни и нови рискови категории.
Освен генерираната от въпросниците първична информация, фундаментално значение за изготвянето на холистична, обективна и безпристрастна
оценка на организационната рискова култура има и набирането на релевантна,
пълна и надеждна вторична информация. Тя включва, например, изявлението
на висшето ръководство във връзка с одобрения рисков апетит, рисковите политики, документираните цели и задачи на програмите за обучение на персонала
във връзка с риска и т.н. В повечето случаи, обаче, тази информация няма публичен характер, а намира проявление само във вътрешни разпоредби, правила и
указания. А банките не са изначално „отворени” към външни изследователи
(Power et. al., 2013, p. 9). Достъпът до подобни документи често е силно затруднен. В немалко случаи информацията дори е строго конфиденциална.
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В известен смисъл изследването на банковата рискова култура се улеснява
от наличието на изключително строги регулации към сектора. Те задължават
банките да разполагат с определени публични и вътрешни документи в областта
на рискмениджмънта. Но различната нормативна уредба в отделните страни в
определени ситуации може да доведе до противоречия или различни тълкувания, особено в случаите, когато се оценява рисковата култура в отделни дивизии на голяма банкова група.
2. Модели за оценка на рисковата култура
Повечето водещи консултантски организации са разработили рамки, модели и диагностични инструменти за оценка на институционалната рискова култура. В професионалната практика на големите корпорации, в т.ч. банкови групи, в Европа и САЩ, тези анализи се допълват и от работата на специализирани
организационни психолози. С помощта на статистически и психологически
техники, те идентифицират какво мислят служителите на банката, прогнозират
тяхното бъдещо поведение и предлагат варианти за коригиране, където това е
необходимо.
Относително всеобхватен поглед върху организационната рискова култура
дава рамката, представена от Deloitte. Нейната цел е едновременно тестване на
ефективността на системите и процесите и анализ на поведението на субективния фактор – мениджмънт и служители. За целта се използва система от 16
индикатора (Deloitte, 2011, p. 19). Оценката на всеки от тях включва множество
техники и подходи, обединяващи редица други количествени и качествени
показатели. Предложените в рамката индикатори са разделени в четири групи:
рискови компетенции, организация, взаимоотношения, мотивация.
След това за всеки от индикаторите се определят крайни стойности под
формата на количествени лимити, „добри” и „лоши” практики, „желано” и
„вредно” поведение и т.н. За „вредно” поведение се счита, например нежелание
за учене от минали грешки, „награждаване” на твърде агресивното поемане на
рискове, „следване на стадото” и т.н. Примери за „желано” поведение пък са:
консултиране с другите в случай на съмнение, възприемане на управлението на
риска като личен ангажимент, насърчаване на конструктивен и непрекъснат
диалог за риска и др. (Deloitte, 2013, p. 12).
Сходна рамка за оценка на рисковата култура е предложена от McKinsey &
Company (Levy et. al., 2010, pp. 5-6) 2. Тук ключовите фактори, детерминиращи
рисковата култура, са десет на брой и могат да бъдат определени в диапазона
между неподходящи (висок риск) и успешни (нисък риск). Тези фактори са
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класифицирани в 4 групи – прозрачност на риска, признаване на риска, съпричастност към риска и респект към риска.
Подобен модел за оценка на организационната рискова култура се предлага
и от Towers Watson & Co. Той включва разработването на въпросник за рисковата култура, състоящ се от осем категории въпроси. Това са: организационна
култура; рисков апетит, рискова стратегия и рискови политики; ангажимент на
висшето ръководство; роли и организационна структура; рискови процеси и
контрол на риска; отчетност; технологии и инфраструктура; инструменти и
методи. После се отбелязва, че за по-обхватна оценка на рисковата култура в
големите корпорации е желателно за всяка категория да се съставя самостоятелен подвъпросник (Towers Watson, 2011, p. 3).
Относително по-завършен модел за оценка на рисковата култура е предложен от Института за риск менинджмънт (IRM). Той представя рисковата култура като „сума от множество взаимодействия” (Hindson, 2012, p. 16). Според
предложения модел, оценката на рисковата култура трябва да започне „отвътренавън”, т.е., на първо място, следва да се извърши анализ на личната предразположеност към риска на индивидите в организацията. За целта са разграничени
осем типа личности, според тяхното отношение и нагласи към риска (Trickey,
2012, p. 29). Анализът се допълва с оценка на етичните ценности на индивидите в
организацията. По отношение на тях, моделът включва три групи въпроси: съобразяване с авторитети (тук се изследва склонността на субектите към спазване на
правилата, придържане към „духа на закона”), „етика на грижата” (изследват се
качества като емпатия, загриженост, уважение) и „етика на разума” (фокусът тук
е върху качества като мъдрост, опит, предпазливост) (Lewis, 2012, p. 35).
Така индивидуалната предразположеност на служителя към риска, заедно с
персоналните му етични ценности, формират неговото поведение спрямо риска
и предопределят начина, по който той взема решения по повод третирането му.
Тъй като организацията представлява група от индивиди, то нейното цялостно
поведение и отношение спрямо риска (рисковата й култура), е нищо повече от
„комбинацията от взети решения за риска от всички нейни членове”. В същото
време организационната рискова култура е в пряка неразривна връзка и с цялостната институционална култура. Ето защо, авторите на модела добавят нови
щрихи към оценката на рисковата култура, като предлагат разработването на
проста матрица, съставена от 4 квадранта, които съответстват на 4 типа институционална култура, характерни за отделните бизнесорганизации. Две дименсии детерминират мястото на съответната организационна култура в тази матрица – управленски дух и „налагане на съгласие”.
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Последният етап на IRM-модела за оценка на рисковата култура включва
диагностициране на нейните конкретни компоненти. За целта се използват осем
ключови индикатора, класифицирани в четири групи: „тон на върха”, ръководство, компетенции и вземане на решения. Всички тези показатели трябва да се
управляват и осъществяват ефективно, за да се осигури здравословна рискова
култура, в съответствие със стратегическите цели и бизнесмодела на организацията (Hillson et. al., 2012, p. 25).
Така, комбинирайки резултатите от няколко анализа, IRM-моделът дава
възможност за консолидиран поглед върху рисковата култура на организацията.
Той отразява, както индивидуалните нагласи и възприятия спрямо риска на
членовете й, така и колективното фирмено отношение към риска, намиращо
израз във взетите решения на всички йерархични нива.
Ernst and Young, Pricewaterhouse Coopers и KPMG на свой ред също въвеждат свои рамки, представящи основните елементи на рисковата култура. В
обобщен вид показателите за оценка на рисковата култура в рамките на всички
консултантски агенции са представени в табл. 1.
Таблица 1
Обобщение на факторите на рисковата култура
Категории фактори Deloitte
Потвърждение на
риска
Комуникация
Възнаграждения и
пърформанс мениджмънт
IT системи
Лидерство (тон на
върха)
Взаимоотношения
между служителите
Респект към риска
Отзивчивост към
риска
Компетенции на служителите за риска
Статут на рисковите
функции
Процеси и процедури
на риск мениджмънта

Х

Ernst&
IRM KPMG McKinsey
Young

Х

Х

Х

Х

Х

Х

PWC

Towers
Watson

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
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Ясни отговорности
Организационна
структура и ръководство

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Източник: Power et. al., 2013, p. 94.

Основната идея на всички разглеждани модели очевидно е да се оцени количествено (където е възможно) и качествено рисковата култура на организацията като съвкупност от измерените елементи и на тази основа да се отдаде приоритет на тези, които изискват по-специално внимание. „Белезите” на рисковата
култура, колкото и несъвършени да са, трябва да се съпоставят със съвкупност
от съгласувани критерии, позволявайки да се направи сравнение на „действителната” рискова култура с някакъв идеал. Това позволява да бъдат идентифицирани „пропуски”, които след това могат да бъдат предмет на по-нататъшни
интервенции за подобряване на проблемните „белези”.
Ясно е, че на повърхността се наблюдават известни различия между рамките на отделните консултантски агенции. Така например, някои от тях (EY,
PWC) акцентират на системите и структурите, стоящи в основата на риск мениджмънта. За разлика от тях, при други (Deloitte, McKinsey) фокусът пада върху
поведенческите аспекти и взаимоотношенията вътре в организацията. Това
разминаване подсказва, че все още няма категорично постигнато съгласие за
„белезите”, по които трябва да съдим за качеството на рисковата култура в
организацията.
Въпреки различните становища за акцентa и спецификацията на елементите, които изграждат рисковата култура, има и значителна приемственост в подходите. По-специално, съществува обща увереност, че рисковата култура е
нещо, което трябва да се изследва и управлява и следователно, трябва да бъде
проследявана по структуриран начин с помощта на различни инструменти.
Между самите елементи също съществуват повече сходства, отколкото диаметрални различия. Така напр. като фактор на рисковата култура в почти всички
модели се сочи „тонът на върха” (лидерството). Други често срещани категории
са комуникацията, системите за възнаграждения, управлението на пърформанса,
рисковото ръководство и организацията на риск мениджмънта.
Всички модели се обединяват и около становището, че за получаване на
адекватни, достоверни и статистически значими данни, е необходимо в проучването да участват достатъчен брой представители на всички йерархични равнища, бизнесполета, дивизии и звена в съответната институция, подбрани на
случаен принцип. Вторичните данни, от своя страна, се набавят чрез достъпна
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публична информация, отнасяща се до структурното и процесното изграждане
на риск мениджмънта.
Като основен „тесен момент” в разглежданите модели може да се посочи
обстоятелството, че немалка част от съставните им части преливат в по-общи
корпоративни ръководни принципи, вместо да са строго обвързани към рисковата проблематика (Power et. al., 2013, p. 95). В модела на IRM, например, акцентът пада върху чисто управленски категории като ръководство, компетенции, процес по вземане на решения. В модела на Deloitte пък се говори за „непрекъснато културно подобрение” (Deloitte, 2012, p. 6), с което се правят препратки към управленската концепция за тотално управление на качеството и
философията на непрекъснатото усъвършенстване. Такова размиване на фокуса
е често срещано явление в дискусиите за рисковата култура, което още веднъж
доказва, че тя е сложна абстракция от широка гама взаимно свързани детерминанти.
В повечето модели и рамки, представени от консултатските организации,
прозира и друг концептуален проблем. В по-голямата си част те разглеждат
само чистия „downside” риск, т.е. рискът бива артикулиран като нещо лошо,
което трябва да се редуцира чрез рисковата култура. В този смислъл тя се разглежда и представя като своеобразна „спирачка” пред чистия „downside” риск.
Тази интерпретация значително стеснява обхвата на феномена „рискова култура”, приравнявайки я до голяма степен с процесите и процедурите на риск мениджмънта, „призвани” да осигурят подходящата степен на избягване на неоправданите рискове.
На преден план тук излиза и въпросът с пригодността на разгледаните
„външни” модели за оценката на банковата рискова култура. Доколкото банките
могат да се разглеждат като „търговци от особен род” (Вачков и др., 2009, с.
85), представените модели за оценка на организационната рискова култура в
широк смисъл би следвало да дават резултати и по отношение на тях. Тяхната
достоверност, обаче, не бива да се абсолютизира. Разработените рамки и модели маркират основните насоки и параметри за оценка на банковата рискова
култура, но те не трябва да се прилагат „сляпо” и непосредствено. Спецификите
в устройството и дейността на трезорите по принцип, а и на всяка отделна изследвана банка, по-конкретно, поставят допълнителни изисквания към използваните модели.
Освен на моделите за оценка на рисковата култура на организации от практиката, тук трябва да се спрем и на наличните по темата регулаторни и академични публикации. Единственият регулаторен документ, отнасящ се конкретно
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до оценяването на рисковата култура на банковите институции, е дело на Борда
за финансова стабилност (Financial Stability Board, 2014). Рамката включва 3
основни раздела: фундаментални елементи на добрата рискова култура, индикатори на добрата рискова култура и общи надзорни насоки. Като фундаментални
елементи се определят рисковото ръководство, рисковият апетит и компенсациите. FSB предлага 4 групи идикатори, отнасящи се до тона на върха, отговорността, ефективната комуникация и възможностите за ескалиране, оспорване и
стимулиране.
За разлика от практическата сфера, в академичната област все още се усеща дефицит на разработки, отнасящи се до възможностите за изследване на
банковата рискова култура. В една от малкото задълбочени научни разработки
по темата дори се констатира наличието на „академична небрежност” по тематa
(Power et. al., 2013, p. 89). Сходен на подхода на консултантските агенции е
този, предложен от McConnell. В свой труд той представя 6 ключови драйвера
за оценка на рисковата култура: лидерство; стратегия; вземане на решения;
контроли/проверки; набиране на служители, обучение, компетентност; възнаграждения (McConnell, 2013, pp. 58-63). Рамката на автора се базира на разработена от FSA методика за честно третиране на клиентите в частта й, посветена на
културата (Financial Services Authority, 2007).
По-различна гледна точка към проблема с изследването на рисковата култура на финансовите институции предлагат Power, Ashby и Palermo. Те представят относително неутрална визия на рисковата култура, считайки, че само по
себе си не е приемливо да се говори за „добра” или „лоша” рискова култура. В
други свои публикации авторите стигат дори по-далеч в критиките си към съществуващите модели за оценка на рисковата култура. Така например, те подлагат на съмнение значимостта на „тона на върха” при формирането на рисковата култура (Power et. al., 2014, p. 7).
Авторите поставят в основата на своето изследване шест ключови „дилеми”, които „определят и са фундаментални за начина, по който организациите
мислят за и въздействат върху своята рискова култура”. С други думи, рисковата култура е израз на позицията на организацията между двете крайности на
съответната „дилема”. Авторите считат, че в институциите, заемащи балансирана позиция между двете крайности, може да се говори за по-ефективна рискова култура. „Дилемите” са: 1) авторитетът на рисковата функция: бизнеспартньор или независим съветник?; 2) на каква основа са взаимоотношенията между
рисковата функция и бизнесединиците – неформални мрежи или формални
процеси?; 3) риск или контрол?; 4) вътрешна промяна или използване на външ516

Пламен Джапаров.
Някои възможности за изследване на банковата рискова култура

ни консултанти?; 5) собствена рискова култура или регулаторна култура?; 6)
лостове за въздействие върху поведението: етика или стимули?
Друга академична разработка, посветена на изследването на банковата
рискова култура, е дело на Sheedy и Griffin. През 2014 - 2015 г. те провеждат
изследване сред 30 126 служители от 271 бизнесединици в общо 7 големи канадски и австралийски банки (Sheedy and Griffin, 2016, p. 4). В проучването
участват служители от всички нива, като известен превес имат средните и висшите мениджъри, както и специалистите по управление на риска. Методологията на изследването се фокусира върху оценка на рисковата култура, но на практика може да се определи като по-широко, тъй като обхваща и анализ на поведението спрямо риска и възприятието на персонала за изградените структури в
подкрепа на рискмениджмънта. По-конкретно, анкетите се състоят основно от
твърдения, които изискват отговори в шестстепенна скала на Ликърт. Въпросите са групирани в 5 блока: демография, лична толерантност към риска, рискова
култура, възприятия за рисковите структури на банката, поведение спрямо
риска.
С цел да се направи оценка на рискoвата култура, Sheedy и Griffin използват специално разработена скала. Процесът на валидиране на тази скала идентифицира четири основни фактора на рисковата култура. Важно е да се отбележи, че авторите всъщност не изследват индивидуалното поведение на всеки
служител, а изчисляват осреднени факторни оценки. Те са създадени, като
средно аритметично от оценките за 3 до 6 свързани айтема, които описват фактора. Четирите фактора по отношение на рисковата култура са: оцененост,
проактивност, избягване и мениджмънт. В друг блок се оценяват възприятията
на служителите за рисковите структури в банката. Трета група въпроси е
свързана с поведението на персонала във връзка с риска. Тук служителите оценяват както собственото си поведение, така и наблюденията им върху поведението на колеги.
Безспорно разгледаният изследователски модел има множество приноси в
областта на емпиричното оценяване на въпросите за риска и рисковата култура.
Достатъчно е да се отбележи, че за първи път се прави опит за почти изцяло
количествена оценка на изследвания феномен, въз основа на редица статистически методи.
Прилагането на подхода в пълния му вид в други условия, обаче, би било
много проблематично, дори след евентуално негово адаптиране на местна почва. Тази констатация се основава на няколко по-важни обстоятелства. Първо,
изследването на Sheedy и Griffin не се спира на част от широко възприетите
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детерминанти на рисковата култура, като, например, „тона на върха”, функциите на рисковите комитети и главния рискдиректoр, комуникацията за риска и
т.н. Обосновката на авторите е, че „по отношение на тези характеристики седемте банки в изследването се оценяват много високо” (Sheedy and Griffin, 2016,
p. 22). Проблемът тук възниква от факта, че в повечето страни понастоящем не
са провеждани каквито и да било изследвания, даващи основание да се направят
същите предварителни предположения.
Второ, въпреки че в основата на изследването е поставена рисковата култура, то всъщност има различна цел от нейния анализ, а именно „основна цел на
изследването е да се разбере по-добре връзката между рисковите структури,
култура и поведение, за да се насърчи по-доброто поведение спрямо риска”
(Sheedy and Griffin, 2016, p. 16). С други думи, рисковото ръководство и другите
структури, подкрепящи рискмениджмънта, се разглеждат като нещо различно, но
корелиращо с рисковата култура. А структурите и културата, заедно, рефлектират
върху поведението спрямо риска, което се разглежда като зависима променлива в
регресионния анализ. По наше мнение, този подход в известна степен „капсулира” рисковата култура, поставяйки я в твърде тесни рамки и изолирайки я от
важни нейни елементи като програмите за обучение, системите за възнаграждения и т.н. Трето, спорно е и доколко надеждни могат да бъдат някои от изчисляваните факторни оценки, като например тези, основаващи се на самопреценката
на всеки служител относно неговото собствено поведение спрямо риска.
Заключение
На фона на всичко казано дотук сигурно е едно – към днешна дата не съществува единствен и безспорно „правилен” модел за изследване и анализ на рисковата култура на организациите и по-конкретно на банките. Мнозинството от
автори и консултантски организации, обаче, се обединяват около становището, че
анкетите са най-приемливият изследователски метод. Но за целта е необходимо
да се приложи индивидуален подход при проучването на банковата рискова култура. Това означава, че преди да се съставят съответните въпросници, е необходимо да се направи анализ на това какъв е „общият фон”, на който изследваните
банки осъществяват своята дейност и какво влияние оказва той върху формирането на рисковата им култура. Освен това, в зависимост от целта и дълбочината
на проучването, е необходимо предварително да се състави концептуална рамка
на рисковата култура, включваща определен брой категории, свързани с на нейните елементи и детерминанти. И накрая, категориите трябва да са достатъчно
гъвкави, за да могат да се приспособят към спецификите в структурната и про518
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цесната организация на изследваните институции. На тази основа вече може да се
пристъпи към формулирането на конкретните въпроси в изследването.
Бележки
1 В англоезичната литература са възприети изразите „measuring risk culture” и
„assessing risk culture”, които на български език буквално се превеждат като
„оценяване на рисковата култура”. Но с оглед на характеристиките на категорията „рискова култура” и на смисъла, който се влага в термина „оценка” в
теорията и практиката у нас, считаме за по-релевантно да се говори за „изследване” и „анализ” на рисковата култура, отколкото за нейното „оценяване”, „оценка”, „измерване”, „диагностика” и т.н. Въпреки това, на места в
текста присъстват понятията „оценка” и „оценяване”. Целта е, от една страна, запазване на смисъла, вложен в оригиналния източник, а от друга – избягване на повторения.
2 Изследването извежда водещите 10 фактора въз основата на проучени над 20
казуса, свързани с провали на рисковата култура в една или друга област.
Освен финансови загуби вследствие на лоша рискова култура, проучването
разглежда ситуации, свързани с многократни смъртни случаи на пациенти,
вследствие на болнична небрежност; провали в сигурността, които костват
огромни загуби на организациите; правни решения, които фирмите предприемат с цел избягване на бъдещи репутационни вреди; случаи на търговски
измами и др. Според изследването, изведените 10 ключови фактора се срещат във всички организации и имат общовалиден характер.
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Резюме
В статията са обсъдени недостатъците на процеса за извличане на
знания от уеб ресурси от е-търговия и са изведени условия за
прилагане на интелигентни методи. Предложената уеб базирана
система има за цел да преодолее съществуващите недостатъци в
процеса на уеб извличане на знания, чрез обединяване функциите
на три отделни софтуера в една система. Ключов модул в уеб
системата е мултиагентната система, която изпълнява локална
експертиза и уеб извличане на знания на база на данни, събрани
от различни уеб източници. Използването на подобна уеб система
за анализ на уеб ресурси осигурява инструменти и знания, необходими за бъдещето развитие на е-магазин.

Въведение
През последните години електронната търговия набира все по-голяма популярност и бележи забележителен ръст на покупко-продажбите на стоки. Наблюдава се повишаване на интереса на потребителите към онлайн пазаруването,
което, от своя страна, води до увеличаване на броя на е-магазините и онлайн
транзакциите. За да задържат клиентите си и оптимизират пазарната си позиция, мениджърите на е-магазини трябва да разполагат със средства за интелигентни анализи и прогнози. Процесът на анализ включва откриване на образци
и връзки в данни, съхранени в логфайлове на сайтове или приложения, както и в
оперативните бази от данни. Извлечените знания подпомагат управленските
решения за персонализирано съдържание, актуализиране на предлаганите услуги и въвеждане на по-качествена структура на уеб сайтовете.
Съществуват редица софтуерни продукти, които подпомагат собствениците на
е-магазини и автоматизират част от процесите при анализ на трафика към сайтовете. Основният недостатък на тези програми е, че за вземането на адекватно бизнесрешение се налага обединяването на получени знания и резултати от всички използвани продукти, а използваните конвенционални технологии не го осигуряват.
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Чрез съвременните методи от областта на изкуствения интелект се предлагат решения на много от информационните проблеми в областта на е-търговия.
Прилагането на уеб базирана интелигентна система осигурява обединяването на
различни информационни източници, свързани с анализ на трафика към сайта,
извличането на знания и създаването на предложения и прогнози за ефективно
управление на е-бизнеса.
Цел на тази статия е да се предложи модел на уеб базирана система, която
с технологии от областта на изкуствения интелект да компенсира недостатъците
на съществуващия процес за извличане на знания от уеб ресурси.
1. Съществуващи решения за извличане
на знания от уеб ресурси
Анализът, и по-конкретно, анализът на уеб ресурси заема стратегическо
място в е-бизнеса. Според доклада на Gartner (Парентау, 2015) „Всеки бизнес е
аналитичен, всеки бизнеспроцес е аналитичен и всеки бизнеспотребител е аналитик”. Съгласно този доклад, са необходими нови платформи за анализ и извличане на знания, които да позволяват на неспециалисти да могат сами да работят и управляват голям набор от аналитични процеси. Примерните характеристики, които трябва да съдържа една такава система са следните:
• самообслужване: възможност потребителите сами да създават заявки и
да анализират данни, въз основа на техните потребности;
• гъвкавост и разширяемост: възможност за добавяне на нови източници
на данни;
• ориентиране: бързо и интуитивно ориентиране на потребителите в средата, при създаване на отчети и различни визуализации;
• свързаност: достъп до различни типове от данни, като логфайлове, социални мрежи, файлове и др.
• мобилност: достъп до приложението от различни устройства.
Изброените по-горе характеристики са едни от основните, които е необходимо да са застъпени при създаването на системи за анализ на уеб ресурси.
Именно тях сме предвидили да бъдат включени в предложения модел на уеб
базираната система.
Бизнесинтелигентността e ключово понятие в анализа на уеб ресурси и извличането на знания, което в последните години се променя с изключителни
темпове (Ренхаккаам, 2012; Чен, Чианг, 2012). Увеличава се използването на
анализи, заедно с растящия обем от данни и тяхната нарастващата сложност.
Тенденциите, които се забелязват в създаваните софтуерни продукти за анализ е
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преходът от описателни доклади и работни дъски към анализ на самите данни и
прогнозирано моделиране. Традиционните, използвани до момента инструменти за анализ като ETL, складове от данни и отчети не могат да отговорят в пълна степен на нарастващите изисквания от страна на организациите. Всичко това
е предпоставка да се заговори за нови модерни алтернативи.
В контекста на описаното до тук, в последните години все повече големи
фирми, като SAS , IBM и др., налагат понятието Уеб анализ 3.0 (Филипс, 2014;
Дейвънпорт, 2013 и Дейвис, 2016). Предимствата му пред предшествениците
Уеб анализ 1.0 и Уеб анализ 2.0 са възможността да се прилагат хибридни технологии в процеса на анализ на уеб ресурсите, които включват традиционни и
не толкова познати техники, както и че анализът става неразделна част от бизнес- решенията. От гледна точка на прилаганите методи, все по-често се използват интелигентните агенти и невронните мрежи, които в различни етапи автоматизират и част от процесите по анализ на уеб ресурси и извличането на знания (Сонг, Фанг, 2010, стр.201).
Стандартните приложения за уеб анализ, които са достъпни на пазара в
момента, са представители на Уеб анализ 2.0 (Дюбоа, 2011). Общото за системите от този вид е, че са 3-слойни. Първият слой включва самите данни, като
логфайлове, социални мрежи и отделни други файлове. Логфайловете са основният използван източник за данни в голям брой от приложенията. Вторият слой
се свързва с начина на обработка на събраните данни и как получената информация ще се приложи към бизнеса. Данните, които са събрани, се представят
чрез стандартни или модифицирани, работни дъски, където използваните ключови идентификатори отразяват различни перспективи.
Третият слой е свързващото звено между останалите два, което дава обща
представа за развитието на фирмата, с цел да може да се отговори на поставени
бизнесвъпроси. Недостатъкът на тези системи е липсата на възможност за подпомагане процеса на вземане на решения.
Въз основа на написаното до тук смятаме, че продуктите за уеб анализ за
малкия и средния бизнес е необходимо да стъпят и заимстват от характеристиките, залегнали в Уеб анализ 3.0 и доклада на Gartner от 2015 г.
2. Недостатъци на текущия процес на извличане
на знания от уеб ресурси
Както споменахме, повечето софтуерни продукти за уеб анализ са представители на Уеб анализ 2.0 и използват като основен източник за данни логфайловете, а като начин за визуализация на получената информация се прилагат
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работни дъски. Логфайловете регистрират всяко посещение на страница от
сайт, който се хоства на даден сървър. Записите във файла се състоят от няколко области, като например, дата и час на посещение, достъпен ресурс, IP адрес и
използван браузър (Марков и Ларос, 2007, стр. 148). Събраните данни във файловете се използват за получаване на знания относно навигационното поведение
на потребителите в сайтовете. Затова основният източник на данни за уеб извличане на знания и процеса по персонализация на уеб услугите са логфайловете
(Лосауар, 2012). Недостатъците на текущия процес по извличане на знания
можем да обобщим по следния начин:
• Продължителен процес. Процесът преминава през няколко етапа, което
води до неговото забавяне. Необходимо е първоначално да се определят какви
точни информационни източници ще се използват, след това да се интегрират в
системата и накрая да се определят начините за визуализация на предлаганите
отчети от работните дъски.
• Използване на различни софтуерни програми. Анализирането само на
логфайлове, често не дава достатъчна информация за състоянието на е-магазин
и това налага използването на други продукти в процеса на анализиране на
ползваемостта и извличане на знания. (Крол, Пауър, 2009, с. 353). На софтуерния пазар за анализ на сайтове съществуват разнообразни продукти, всеки от
които добавя допълнителен вид анализ. Част от приложенията използват софтуерни продукти за анализ на трафика към сайта, други се фокусират върху данни
от социалните мрежи, трети наблягат на анализ на рекламите и маркетинга на
дадената фирма. От наличното многообразие потребителят се доверява на определен брой софтуерни приложения за анализ и ги използва, за да получи попълна представа за текущото състояние на своя е-бизнес. Това, от своя страна,
изисква допълнително време, необходимо за разглеждане на получените отчети
от работните дъски и допълнително време за обучение за работа с интерфейсите
на различните продукти. От друга страна, потребителите сами интерпретират
получените знания, което води до субективизъм (Трьостер, 2016).
• Използването на различни видове специализиран софтуер води и до
увеличаване на разходите. Както беше споменато, в софтуерните приложения
сега липсват средства за подпомагане процеса на взимане на решение, като
например, инструменти за прогнозиране. За да се направи, на този етап, качествен анализ на е-магазин, който да включва прогнозни стойности и извличане на
знания, са необходими няколко вида софтуер. Изпробването на различни приложения се свързва с разходи, които един стартиращ бизнес трудно може да си
позволи. Ето защо малките фирми предпочитат да инвестират в качествени
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аналитици и да ползват безплатен софтуер, който има ограничени характеристики (Каушик, 2007, стр.84).
Въз основа на посоченото, може да се направи обобщение, че процесът на
извличане на знания от уеб ресурси изисква познаване на разнообразни софтуерни продукти и обмен на данни между тях, което е времеемко и съпроводено с
високи финансови разходи.
Необходимо е да се намери решение на описаните проблеми и да се предложи нов подход за тази задача. Такава алтернатива е създаването на софтуерен
продукт, който да интегрира в себе си предимствата на използваните самостоятелно продукти за извличане на знания от уеб ресурси, с прилагането на подходящи интелигентни методи.
Предпоставките за създаването на подобен софтуерен продукт са няколко.
На първо място, необходимо е изграждането на приложения за анализ на уеб
ресурси да включва интелигентни методи, които да могат да се справят, от една
страна, с големия обем постъпващи данни – често непълни и противоречиви и,
от друга страна, да анализират различните типове данни. На второ място, нарастващият брой потребители, които не притежават задълбочени познания в областта на уеб извличане на знания, но имат желание да анализират данните от
своя е-магазин, налага създаването на инструменти, подпомагащи разчитането
на извлечените знания.
Като се вземе под внимание представеното, считаме, че е необходим софтуерен продукт за анализ на уеб ресурси, който да подпомага чрез интелигентни методи потребителя в процеса на вземане на решения и да предоставя информацията в разбираем вид.
3. Концептуален модел на уеб базирана система за извличане
на знания от уеб ресурси
Предложената уеб системата следва да позволява в реално време да се
осъществява анализ и да се реагира адекватно на настъпилите промени в сайта.
Като най-съществен етап от системата се определя възможността за комуникация с потребителя и извеждане на предложения за бъдещето развитие на уеб
сайта, които в текущия процес по уеб анализ липсват.
Създаденият концептуален модел (фиг. 1) се базира на информационните
потоци и дейности, които се извършват в уеб базираната система. Концептуалният модел илюстрира, че потребителите имат възможност да комуникират с
всеки модул поотделно и да получават резултат в зависимост от текущите си
потребности, с което характеристиката „самообслужване” е изпълнена.
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Фиг. 1. Концептуален модел на уеб базирана система
за извличане на знания от уеб ресурси
Системата включва 3 модула: „Анализ”, „Мултиагентна система (МАС)” и
„Невронна мрежа”. Всеки от модулите изпълнява определен тип задачи, които в
съществуващия до момента процес, се извършават от различни типове софтуер.
Модул „Анализ” има за цел да събира данни от различни информационни
уеб източници, които собственикът на е-магазин използва за анализ на състоянието на своя бизнес. Такива информационни източници могат да бъдат: сайтът
на е-магазина, социалните мрежи и създадената в тях фенстраница на фирмата
или продукта, приложения за анализ на логфайловете и приложения за маркетингови кампании.
Практиката показва, че при наблюдението и изследването на е-магазин не
се разчита само на един информационен източник, а се използват няколко уеб
ресурса, за да може да се обхванат всички аспекти на изследвания обект.
За интегриране и визуализация на данните в уеб системата се залага на
стандартен инструмент, т.нар. работни дъски (Фю, 2006, с. 12). Работните дъски
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са интерактивни инструменти за визуализация на ключови индикатори за изпълнение, които значително подобряват начина на разбиране на анализираните
данни (Лавински, 2013).
Според доклада на Gartner Group (Gartner Group, 2013 г.), за бизнесинтелигентност и платформи за анализ „все повече софтуерни компании изграждат
диагностични анализи, използвайки критичните предимства на визуалните
работни дъски. Този софтуер позволява на потребителите да вникнат в различни аспекти от данните и да открият нови знания.”
Към основните функции, които реализира модулът, спадат следните:
• събиране и обобщаване на данни от логфайлове и от приложения за анализ на различни дейности на уеб сайтове;
• представяне на данните на потребителя в различни вариации чрез работни дъски;
• предаване на обобщена информация на модул МАС.
Различните дейности в модула „Анализ” се реализират в отделни слоеве. За
създаване на трислойната архитектура са изследвани архитектури на трите найвисоко оценени софтуерни продукта за анализ за данни и използване на работни
дъски – Tableau Software, QlikView, Microsoft software. Например, комуникацията с потребителя е поместена в отделен слой. Данните, които се получават от
приложенията, е целесъобразно да са в отделен слой, а преобразуването им
също да бъде отделено. Така се получава трислойна архитектура, на чиято база
се създава модулът (фиг. 2.)

Фиг. 2. Архитектура на модул „Анализ”
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Слой на данните. В него се намират разнородните данни, които се получават от приложенията за анализ на уеб сайтове. Там се включват освен логфайловете, така и данни от социални мрежи, данни за анализи на продажби и др.
Слой на сървърите. Слоят е съставен от два вида сървъри. Единият сървър
служи за получаване на преобразуваните заявки от потребителите и за визуализиране на данните като изображения. Другият сървър централизирано управлява
източниците на данни и изпълнява процеси по анализ на данните, както и анализ
на постъпилите логфайлове. В резултат на изпълнената заявка, върнатите данни
се визуализират посредством различни графики и диаграми (Ханрахан, 2006).
Ролята на конекторите е да свързват сървърния слой с данните от приложенията. Включват се редица стандартни конектори за бази данни като
Microsoft Excel, SQL Server, Oracle и др. Също така има и общ ODBC конектор
за системи, които не притежават свой собствен конектор. Един от основните
плюсове, които се предлагат, са двата режима за работа: „жива връзка” и „запис
в паметта”. Потребители избират в какъв режим да работят и от кои приложения да се визуализират данни. Заявката се подава на маршрутизатора, чиято
роля изпълнява Gateway. Той, от своя страна, предава заявката на слоя от сървъри, които я преобразуват и подават на конекторите. Последните, от своя страна, се свързват с избраните приложения. В обратен ред се връща отговор, който
се представя в подходящ вид на клиентите.
Разгледаната архитектура в голяма степен прилича на архитектурите на
приложения от Уеб анализ 2.0, където има разделение в отделни слоеве на информационните източници и начинът им на обработка. Предимството на това
разделение е възможността за добавяне на нови източници по всяко време, с
което характеристиката за гъвкавост и разширяемост също се изпълнява. Предвидените функциите на модула препокриват съществуващите в момента използвани приложения. Като се добавят и другите два модула, процесът на уеб анализ би могъл напълно да отговаря на нуждите на потребителите и да подпомага
вземането на бизнесрешения.
В модела на уеб системата е заложена идеята за Мултиагентна система,
която да изпълнява функции нa локална експертиза, преобразуване на входни и
изходни данни, комуникация с останалите модули и с потребителя. Всеки от
другите модули работи с различен тип данни и връзката между тях не би била
възможна без добавяне на междинна среда.
МАС е от ключово значение за цялата уеб система, тъй като именно там се
осъществява автоматизираното извличане на знания и подготовката на предложения за вземане на бизнесрешения. Според Джоунс и Джейкъбс (2000 г.),
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кооперирането между агентите, обмяната на знания и резултати създава предпоставки за решаване на възникнал проблем.
В състава на МАС се включват 4 агента (фиг. 3), всеки от които изпълнява
различна задача, а резултатът се използва за постигане на целта на целия модул.
С оглед участието на четирите агента и потоците от данни, които ще се обменят
между тях, смятаме, че е подходящо да се избере организация на агентите в
МАС от тип „екип” (Хорлинг, Лессър, 2005), (Ардженте, 2006). При екипната
организация няколко агента „се съгласяват” да работят заедно за постигане на
една обща цел.

Фиг. 3. Концептуален модел на МАС
Ролята на уеб агента е да осъществява връзка с външни системи, които не
споделят общия език за комуникация между агентите в МАС, а именно модулите Анализ и модул НМ. По този начин резултатите от двата модула на уеб системата се предават за последна обработка от агентите, преди да бъдат представени на потребителя крайните резултати.
Контролният агент, който въз основа на постъпилата информация от различните агенти, проверява правила, валидни за дадената ситуация и извежда
резултат. Той получава заявката на потребителя, преобразувана от агент за
комуникация, преценява какви данни са му необходими допълнително и изпраща заявка за информационни ресурси към останалите агенти. След като получи
необходимите данни, се задействат правилата и се извежда решение, което се
предава на агента, комуникиращ с потребителя.
Целта на агента за комуникация с потребителя е да предостави графична
среда за взаимодействие на потребителя с уеб системата. След като заявката
бъде обработена, се връща отговор от уеб системата.
530

Ива Македонска.
Модел на уеб базирана система за извличане на знания от уеб ресурси

Основните цели на Информационния агент са да събира данните от останалите агенти, да ги преобразува в подходящ вид и да се грижи за тяхното предаване, както и да ги съхранява в информационен блок. Той осъществява пряка
връзка с контролния агент, като му предоставя информационни ресурси.
Дори един от агентите да спре да функционира, работата на МАС няма да
бъде компрометирана (Рийеки и Хъхтинен, 2003, стр. 1188).
Основните функции, които реализира МАС са:
• комуникация с потребителя и разбиране на неговите цели (Агент за комуникация с потребителя);
• събиране на данни за ползваемостта на сайта от модула за Aнализ и от
модула за Невронни мрежи (Уеб агент);
• създаване на таблица с примери, които отговарят на целите на потребителя с идея да се предоставят за обучение на следващия модул в уеб системата,
който е Невронна мрежа (Информационен агент);
• трансформация на данните (Информационен агент);
• анализиране на получената информация от модул „Анализ” и модул
„Невронна мрежа”, извличане на знания и извеждане на предложения, свързани
с уеб сайта (Контролен агент);
• отговор на поставените от потребителя цели (контролен агент).
Подходът с агентната структура, предложен за изграждане на МАС позволява ясно разграничаване на задачите и функционалностите на всеки от агентите в МАС. Това, от своя страна, дава възможност за разрастване на МАС, чрез
добавяне на нови интелигентни единици, като по този начин, МАС лесно се
адаптира към промените и направените изисквания.
Наблюдаването на данни от различни източници и тяхното анализиране е
често недостатъчно за развитието на е-магазин. От значение за бизнеса е възможността за предвиждане на стойности и разиграване на различни сценарии, с
цел да се разбере по-добре състоянието на е-магазина. С цел прогнозиране на
определени величини смятаме, че е подходящо приложението на модул Невронна мрежа. Ползата от прилагането на НМ се доказва с редица примери от
бизнеса, свързани с потребителското профилиране, с различни видове прогнози,
разпознаване на образи, извличане на знания от данни и др. Предимството от
комбинирането на софтуер за НМ е възможността да се обработят автоматично
данни от НМ, които са от различни източници.
Връзката на модул НМ с потребителя се изразява в две насоки. От една
страна, потребителите могат да импортират свои собствени файлове с примерни
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данни, на база на които да се изгради НМ. От друга страна, да задават заявки и
да намират прогнозни стойности с обучената НМ (Хийтън, 2010, с. 112). Обратната комуникация се изразява в показване на резултатите от заявката и откритите зависимости между избраните величини. Модул „Невронна мрежа” е съставен от две части – „Създаване на НМ” и „Заявки”.
Входните данни за подмодула „Създаване на НМ”, представляват файлове,
съдържащи в табличен вариант данните, от които да се създаде, обучи и тества
НМ. Файловете могат да се получат от МАС или директно от потребителя.
Възможността за получаване на данни от различни източници гарантира, че
системата ще работи, дори и при наличие на грешка в останалите модули.
Функциите, които НМ реализира са следните:
• Обработка и изчистване от шум на получените файлове.
• Създаване и обучение на НМ.
• Извеждане на зависимости между величините.
Предимствата на използването на НМ е възможността файловете, които се
обработват, да съдържат данни от различни приложения. Така може да се улавят връзки и откриват нови зависимости, което с други средства не би могло да
се осъществи. Този инструмент намира приложение, особено когато се свързват
данни от различни по същество софтуерни продукти (напр. Google Analytcs,
Piwik, Sales Force и др.), използвани за анализа на е-магазина.
Подмодул „Заявки” подпомага потребителя при въвеждането на заявки към
НМ и извеждането на резултатите в разбираем за потребителя вид. В този подмодул най-ясно се вижда, че е реализирана характеристиката за самообслужване, която беше спомената в доклада на Gartner от 2015 г., а именно потребителят сам да задава заявка в зависимост от текущите си потребности.
Комбинирането на МАС с НМ и работни дъски в една уеб система подпомага потребителя да извърши качествен анализ на информационните ресурси за
даден е-магазин и да се извлекат знания, като се използват предимствата на
всеки от видовете софтуер. Всички изброени характеристики в доклада на
Gartner, които трябва да притежава една уеб система и с които започнахме, са
реализирани в отделните модули на системата.
Уеб базираната система се изгражда на модулен принцип и носи предимствата на модулната архитектура (Хоумър, 2013). Избраният принцип осигурява
минималната зависимост между съставните елементи на системата, като по този
начин рискът за срив се ограничава. Възможността за комуникация на потребителя с всеки от модулите поотделно, му дава свобода да избира съобразно своите нужди. Чрез описания начин на работа на системата и извличането на знания
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се предполага, че системата задоволява адекватно потребностите на потребителите и дава необходимите препоръки за бъдещи действия.
Заключение
В статията е предложен модел на уеб система, с който отпадат съществуващите пречки в процеса на извличане на знания от уеб ресурси. Предложената
система е изградена от отделени модули, което я прави гъвкава и адаптивна към
настъпващи промени. Ключова роля в нея имат интелигентните технологии,
които позволяват работа в условията на огромен обем информация (проблемът
big data), обработка на различни по тип данни, решаване на задачи, за които
няма алгоритъм и др. Моделът е успешно апробиран.
Уеб базираната система е предназначена за фирми и частни лица, които
използват различни уеб базирани системи и имат потребност от прогнози и
анализи на зависимости. Предлаганата система отговаря на потребностите на
потребителите, като им сътрудничи в стъпките за постигане на поставените
цели, чрез комуникация и автоматизиране на процесите.
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