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Резюме
В статията е направен опит за отговор на въпроса: по-високата банкова
конкурентност ли стои в основата на факторите, предизвикали финансовата криза от 2007 - 2008 г.? В този контекст статията е фокусирана последователно върху: (i) финансовата либерализация и новата конкурентна
среда след 1990 г., доминирана от финансови институции, практикуващи
бизнесмодела „създаване с цел дистрибутиране” и „сенчесто банкиране“;
(ii) ролята на финансовите иновации, концентрацията и прекомерното
поемане на риск от свръхголемите банки за кризата от 2007 - 2008 г.; (iii)
уроците от кризата за връзката „банкова конкурентност – финансова стабилност”. В резултат на направения анализ се стига до извода, че конкуренцията в банкирането не е опасна сама по себе си. Други фактори, като
бизнесмодела на банкиране, структурата на финансиране и регулаторната рамка, които определят чувствителността на банките към поемането
на риск, могат да се поставят в основата на глобалната финансова криза.
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Въведение
Както и в други сектори на икономиката, конкуренцията в банковата система
е желателна от гледна точка на ефективността при разпределяне на кредитните
ресурси. Въпреки това, банковият сектор има специфични характеристики, които
го отличават от другите индустрии (Георгиев, Вълканов, 2014, с. 167-174). Банките, като посредници между спестители и заематели стимулират икономическия
растеж, осигурявайки финансови ресурси за развитие на бизнеса. Банковата система също е важна, тъй като фалитите на банки и нестабилността на системата
имат потенциал да предизвикат финансова криза и икономическа рецесия.
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След Великата депресия (1929-1933 г.) банкерството се превръща в един от
най- стриктно регулираните сектори в икономиката. Това продължава до 80-те
години на миналия век, когато в САЩ стартира процес на финансова либерализация. Периодът до 1980 г. се характеризира с малък брой банкови фалити и в
този контекст – с висока стабилност, докато нестабилността и фалитите са определяща черта на втория период, достигащи своята кулминация по време на
глобалната финансова криза. В годините след Великата депресия е било прието, че конкуренцията е в ущърб на стабилността и в много държави се провежда
политика за нейното ограничаване. Това се променя с процеса на дерегулиране
(либерализация), в основата на който стои идеята, че по-високата конкуренция в
банковия сектор ще доведе до повишаване ефективността на кредитния пазар.
Въпреки това, преобладаващото мнение в специализираната литература е,
че по-голямата конкуренция и по-малка концентрация в банковата система са
свързани с по-голяма нестабилност. Според тази т.нар. хипотеза „конкуретност – нестабилност” или „концентрираност – стабилност”, съществува компромис между конкуренцията и стабилността. Въз основа на опита от Латинска
Америка и страните от Източна Азия, Kaminsky and Reinhart (1999) твърдят, че
банковите кризи често се предхождат от финансова либерализация. Englund
(1999) твърди, че дерегулацията на кредитните пазари в Швеция води до ожесточена конкуренция между финансовите институции. Това допринася за образуването на ценови балон, спукването на който предизвиква финансова криза.
Напоследък, обаче, нараства популярността на противоположната хипотеза
– „конкуретност – стабилност” или „концентрираност – нестабилност”. Според нея, по-голямата конкуренция между банките допринася за стабилността на
банковата система. Така например, Berger, Klapper, and Turk-Ariss (2008) доказват, че конкуренцията в банковия сектор намалява вероятността от финансови
кризи. От друга страна, Schaeck and Cihak (2008) представят доказателства, че
конкуренцията в сектора сериозно увеличава банковата стабилност чрез канала
повишена ефективност на кредитните институции. Тези противоречиви констатации в специализираната литература затрудняват формулирането на правилни
политически решения.
Независимо от това, в отговор на глобалната криза много правителства
преосмислят дизайна на финансовата си система и нейния надзор. Ето защо,
въпросът как банковата конкуренция (респ. концентрация) влияе върху финансовата стабилност е по-релевантен от всякога. Целта на тази статия е да се направи опит за отговор на въпроса: по-високата банкова конкурентност ли стои в
основата на факторите, предизвикали финансовата криза от 2007 - 2008 г.?
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В този контекст статията е фокусирана последователно върху:
• финансовата либерализация и новата конкурентна среда след 1990 г.,
доминирана от финансови институции, практикуващи бизнесмодела „създаване
с цел дистрибутиране” и „сенчесто банкиране”;
• ролята на финансовите иновации, концентрацията и прекомерното
поемане на риск от свръхголемите банки за кризата от 2007 - 2008 г.;
• уроците от кризата за връзката „банкова конкурентност – финансова
стабилност”, чрез анализ на структурата на балансите на големите банки и
регулаторната политика в банковите сектори на Канада и Австралия, от една
страна, и на Великобритания – от друга.
Направеният анализ не ни ориентира твърдо към една от двете крайни и
противоположни теоретични концепции. По-скоро можем да приемем мнението, че конкуренцията в банкирането не е опасна сама по себе си. Други фактори
като бизнес модела на банкиране, структурата на финансиране и регулаторната
рамка, които определят чувствителността на банките към поемането на риск,
могат да се поставят в основата на банковата нестабилност. В крайна сметка,
необходима е агресивна политика за повишаване на конкуренцията в банковата
система, за да се намали размерът на банките, тъй като в основата на глобалната
финансова криза може да се постави провалът на прекалено големите или системно значимите банки.
1. Промените в конкурентната среда след 1990 г.
и глобалната финансова криза
1.1. Либерализация, бизнесмодели и конкуренция
на „сенчестото банкиране”
Конкуретната политика в банковия сектор се развива през различни фази.
След кризата от 1929 - 1933 г. до началото на 80-те години, когато стартира
процесът на либерализация в САЩ, конкуренцията в банковото дело е подтискана, т.е. не е провеждана политика за нейното стимулиране, въпреки липсата
на ефективност, дължаща се главно на т.нар. финансова репресия1. В този период централните банки и регулаторните органи в редица страни фаворизират поконцентрирания банков сектор, характеризиращ се с меки форми на съперничество. Казано накратко, до 90-те години на XX век много от банковите пазари
са силно регулирани и конкуренцията е ограничена (вж. табл. 1).
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Таблица 1
Банковият бизнес преди и след 1990 г.
До 1990 г.
Продукти и услуги: ограничени
• заеми
• депозити
• разплащания

Източници на доход:
• нетен доход от лихви
Конкуренция:
• ограничена
Стратегическа цел:
• увеличаване на активите
Потребителски фокус:
• основан върху предлагането

След 1990 г.
Продукти и услуги: универсални
• заеми
• депозити и разплащания
• ценни книжа/инвестиционно банкиране
• застраховки
• пенсионно осигуряване
• други финансови услуги
Източници на доход:
• нетен доход от лихви
• доход от такси и комисиони
Конкуренция:
• висока
Стратегическа цел:
• възвръщаемост на капитала (roe)
• създаване на стойност за акционерите
(ROE по-висок от цената на капитала)
Потребителски фокус:
• основан върху търсенето
• създаване на стойност за клиентите

Източник: Георгиев, Вълканов, 2014, с. 173.

Така например, във Великобритания не е позволено на банките да осъществяват търговия с ценни книжа и инвестиционна дейност до 1986 г., когато различни реформи позволяват на търговските банки да купуват брокерски фирми.
В континентална Европа до 1992 г. са в сила ограничения върху създаването на
клонове (в Италия и Испания), а така също са въведени и рестрикции относно
типовете дейност, които банките имат право да развиват. С прилагането на Втората банкова директива на ЕС от 1988 г., през 1992 г. е наложена официална дефиниция за банков бизнес в Европа и е въведен универсалният банков модел.
При него банковият бизнес е широко дефиниран, като включва всички аспекти
на предлагането на финансови продукти и услуги, в това число сделки с ценни
книжа, застраховане, пенсионно осигуряване, лизинг и т.н. Това означава, че
след 1992 г. банките на територията на ЕС могат да предлагат широк набор от
продукти и услуги, както е показано в първата секция на табл. 1.
Подобна тенденция се наблюдава и в САЩ. Там също има ограничения
върху създаването на клонове до приемането на Reagle-Niel Interstate Banking
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and Branching Efficiency Act през 1994 г., който позволява на националните
банки да откриват филиали през границите на отделните щати след 1 юни 1997
г. (Мишкин, 2014, с. 315). Както е подчертано от Heffernan (2005, p. 24), законът
на сенаторите Грам, Лийч и Блайли (Gramm-Leach-Bliley Act) от ноември 1999
г. позволява на търговските банки да се сливат с фирми за търговия с ценни
книжа и застрахователни компании, като по този начин се откриват възможности
за развитие на т.нар. ограничено универсално банкиране (restricted universal banking). Подобно законодателство влиза в сила и в Япония през 1999 г.
Следователно, в годините след 1990-та характерът на банковата дейност се
променя съществено – от сравнително ограничена и нискоконкурентна, тя става
много по-динамична. Освен дерегулирането (либерализацията), редица други
фактори също оказават влияние върху промените в банковия бизнес в световен
мащаб. Новите технологии (компютърните технологии и телекомуникациите),
както и глобализацията на финансовите пазари, също дават своя принос в тази
посока. В резултат се осъществява постепенно размиване на границите между
бизнесполетата на банките и останалите финансови посредници. Така банките
се трансформират във финансови фирми, предлагащи пълна гама от услуги чрез
Алфинанц конгломерати и финансови холдингови компании, включващи голям
брой субсидиари (дъщерни дружества). Mного от тях дори премахват думата
„банка” от наименованията си като Barclays във Великобритания и JP Morgan
Chase в САЩ.
Казано накратко, променя се бизнесмоделът на банкиране, който по принцип се свързва с обхвата на бизнеса (гамата от бизнеслинии) и начините, по които се осъществяват финансово-посредническите функции. В специализираната
литература се разграничават два банкови бизнесмодела (вж. Wellink, 2007;
Tumpel-Gugerell, 2009; Mishkin, 2010; Brunnermeier, 2011):
• традиционен модел, характерен за периода до 90-те годин на XX век;
• новият (модерен) бизнесмодел, развиващ се с бързи темпове в годините,
предшестващи глобалната финансова криза.
При традиционния модел на банкиране се купуват фондове от депозитния
пазар, които се инвестират в различни категории заеми и обикновено се задържат до падежа. Оттук този тип банкиране става известен под наименованието
„originate-and-hold” или модел „създаване с цел задържане”. Предоставените
кредити на клиенти остават нехеджирани в банковите баланси. При отсъствие
на заплахи от масирани тегления на депозити (bank runs), банките не срещат никакви ограничения за създаването на активи (главно заеми). Решението за отпускане на заем се ръководи от мнението на съответната банка за кредитната
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надеждност на компанията и от връзките й с кредитополучателя. При този модел банката предлага комплексна услуга, като изпълнява всички основни функции на финансов посредник.
Този модел на организация на банковия бизнес по природа е по-малко
рисков и оттук – по-стабилен. Стиглиц (2010, с. 134-135) илюстрира именно
тези черти на традиционното банкиране:
„Преди появата на съвременните иновации в областа на финансите,
кредитните институции живееха в опростен свят. Оценяваха надеждността
на кредитоискателя, отпускаха му кредита, следяха дали парите от кредита
се използват по предназначение и си прибираха обратно парите с лихвата.
Банкерите и банковото дело бяха скучни. Хората, които им доверяваха парите
си, искаха те да бъдат точно такива. Обикновените граждани не желаеха
някой да прибира спечелените им с тежък труд пари, за да ги разиграва на
лотария. Отношенията бяха основани на доверие – доверие, че вложените в
банката пари ще бъдат върнати. ...
... Иновативната американска финансова система успя да забрави тези
елементарни и усвоявани в продължение на дълги години уроци по банково
дело”.
Възникването на новия бизнесмодел на банкиране се свързва, както с
основата на дерегулирането (либерализацията), така и до голяма степен с
процеса на секюритизация и използването на нови инструменти за хеджиране
на риска. Казано по друг начин – модерното банкерство не се основава върху
депозитно-кредитния бизнес, а е концентрирано в осигуряване на произхода
(създаването) и андеррайтинга (поемането) на различни емисии от финансови
инструменти. Освен това, модерните банки дистрибутират създадените финансови инструменти между различни класове инвеститори чрез синдикиране,
секюритизация и кредитни деривативни технологии. Поради това тази форма на
организация на банковия бизнес получава названието „originate-and-distribute”
или модел „създаване с цел дистрибутиране”. По този начин се прекъсва
тясната връзка между спестявания и заеми, характерна за тради-ционното
банкиране. Така например, при традиционната банкова технология, купувачът
на жилище кандидатства за ипотека в банка (или спестовна инсти-туция), която
осигурява средства от депозитния пазар и събира месечните вноски при
изплащането на заема. В случая акумулирането на депозити и ипотечното
кредитиране е в основата на единична дейност, осъществявана от финансовия
посредник (банката). При модерния бизнесмодел на банкиране, въпросната
единична дейност се дизагрегира (разделя) и се предлага от конкурентни
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институции. Една инвестиционна банкова фирма може да обединява ипотеки в
пул, да издава търгуеми вземания (ипотечни облигации) срещу пула като събира лихва и главница, които прехвърля към държателите на вземания.
Таблица 2 резюмира контраста между традиционното и модерното банкерство. При новия бизнес модел кредиторът вече не е само институция, която
нормално се определя като банка: банковата дейност, включително кредитирането, се осъществява и от „паралелни” банки, които са извън подкрепата на
централната банка. Този бизнесмодел започва да се експлоатира от много широк кръг финансови посредници – банкови и небанкови.
Все по-голяма част от заемите, като основни банкови активи, не се задържа
в баланса на банките, а се продава по пазарни цени посредством различни форми на секюритизация или чрез търгуване. Основната част от банковите заеми се
продава чрез т.нар. сенчеста банкова система (shadow banking system) – термин, с който основно се описва дейността на специално създадените от банките
дружества (Special Purpose Vehicles – SPVs), които не биват подлагани на адекватен регулаторен контрол. В състава на „банковата система в сянка” освен
SPVs се включват и небанкови ипотечни кредитори, инвестиционни банки и
брокери, взаимни фондове на паричния пазар (MMMFs), хедж-фондове, правителствени кредитни агенции. Специфичното за тях е, че приличат на банки, т.е.
вземат и отпускат заеми и инвестират като банки, но най-важното – не се регулират като банки (Adrian and Shin, 2009; Рубини и Мим, 2010, с. 83-87). Те, от
своя страна, се финансират на пазарите, но остават зависими от банките за гаранции. В резултат – от банките се изисква да държат по-малко капитал и така
да увеличават кредитирането.
Таблица 2
Традиционeн срещу модерeн бизнесмодел на банкиране

Институции

Заеми

Традиционно банкиране
Търговски банки,
спестовни банки,
кооперативни
(взаимни) банки

Модерно банкиране
Търговски банки

Паралелни банки
(вкл. инвестиционни
банки, MMMFs и др.)

Продават се на пазаПродават се на пазара на заеми, секюриЗадържат се в балансовия ра на заеми, секюритизация чрез shadow
отчет:
тизация чрез shadow
banks: „Originate and
„Buy and hold model”
banks: „Originate and
distribute model”
distribute model”
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Формират се от пазара на едро – междубанкови заеми; емиПасиви
Депозити на клиенти
тиране на депозитни
сертификати (CDs) и
облигации
Хеджиран с различни
Кредитен риск
Не хеджиран
деривативни инструменти
Счетоводно
По цени на придобиване
По пазарни цени
отчитане
(At Cost)
(Mark to Market)
От централната банка
От централната банка –
– кредитор от посОфициална
кредитор от последна инледна инстанция
подкрепа
станция (Lender of Last
(Lender of Last
Resort)
Resort)

Формират се от пазара на едро – репосделки; емитиране на
търговски книжа
(CPs) и облигации
Хеджиран с различни деривативни инструменти
По пазарни цени
(Mark to Market)
Липсва

Източник: Георгиев, Вълканов, 2014, с. 188.

При този модел средствата идват не от вложителите, а от пазара, т.е. от
други банки или инвеститори. Казано по друг начин – финансирането на активите, създавани от банките все повече се осъществява от пазарни източници,
отколкото от депозити. Финансовите пазари определят наличността и цената на
това финансиране, а следователно, и способността на кредиторите да отпускат
заеми и цената при която го правят. Все по-голяма част от банковите активи се
оценява по пазарни цени. Следователно, пазарните цени определят рентабилността на кредитните решения.
В годините до 2007 се осъществява фундаментална промяна в бизнеса на
банкиране – от „buy-and-hold” към т. нар. „originate-and-distribute” модел. Банките все повече отпускат заеми не с намерението да ги държат в балансите си, а
да ги продават на други пазарни играчи. Кредитите се продават, както директно
на пазара (loan distribution), така и чрез секюритизация – „пакетиране” на кредитите в пулове и издаване на търгуеми облигации срещу тях. Като резултат от
това, банките започват да оперират по-скоро като брокери на кредитен риск
между крайните кредитополучатели и тези, които купуват обезпечените с активи ценни книжа или предлагат застраховка чрез суапове за кредитно неизпълнение (Credit Default Swap – CDS), отколкото като маркетмейкъри на кредитен
риск. По тази логика, една от важните причини за възникването на кризата е
фактът, че банките променят своя бизнесмодел фундаментално, т.е. банките
престават да бъдат кредитни институции.
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1.2. Финансови иновации, концентрация и кризата от 2007 - 2008 г.
Определяща черта на предкризисния период е още по-рязкото повишаване
темпа на финансовите иновации, особено по отношение създаването на нови
деривативни инструменти. Така например, през 1980 г. дериватите са само 8%
от всички глобални финансови активи, през 2000 г. процентът им вече е 46, а
през 2007 г. – 75% (вж. табл. 3).
Таблица 3
Глобални финансови активи (% от общата сума)
1980 г.
Акции
Корп. облигации
Правит.
облигации
Банкови
депозити
Деривати
Общо

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2003 г.

2005 г.

2007 г.

21
13

19
19

19
14

18
12

10
10

10
8

8
6

17

17

13

8

7

6

4

42

35

26

16

12

10

7

8

11

28

46

61

66

75

100

100

100

100

100

100

100

Източник: Caldentey and Vernengo, 2011, p. 12.

Данните в табл. 4 илюстрират нарастването на недеривативните и
деривативните активи за периода 1980 – 2007 г. И двата типа финансови активи
отбелязват растеж спрямо световния БВП, но темпът при деривативните е
много по-голям. През 2000 г. стойността на недеривативните активи надвишава
3 пъти световния БВП, а на деривативните – 2,57 пъти. През 2005 и 2007 г.
нарастването при недеривативните активи е съвсем малко, докато при
деривативните растежът е експлозивен – стойността им през 2005 г. надвишава
шесткратно световния БВП, а през 2007 г. – десетократно.
Таблица 4
Глобални финансови активи (% от световния БВП)
1980 г.
Недеривативни
Деривативни
Общо

119
10
129

1990 г.
226
27
253

1995 г.

2000 г.

246
95
341

Източник: Caldentey and Vernengo, 2011, p. 12.
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303
257
560

2003 г.
298
466
764

2005 г.
319
615
934

2007 г.
343
1049
1392
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Особено голямо развитие претърпява пазарът на кредитни деривати (credit
derivatives). Така се получава огромно нарастване на обема на търговията със
сложни и не много ясни деривативни инструменти. Кредитните деривати са вид
структурирани финансови инструменти. Те се използват за хеджиране на
кредитен риск – чрез прехвърлянето му на друг пазарен участник или чрез
диверсификация. В основата им стои концепцията за „разопаковане” на
кредитния риск от другите рискове, въплътени в даден актив. Например,
притежател на облигация с плаващ лихвен процент може да отдели кредитния
риск (риска от изпадане на емитента на облигационната емисия в неплатежоспособност) от лихвения риск (риска, че лихвените постъпления могат да
намалеят). Търговските и инвестиционните банки са доминиращите участници
на пазара на кредитни деривати. Освен тях на пазара участват и други
посредници – брокерски фирми, застрахователни компании, хеджфон-дове,
взаимни и пенсионни фондове.
Продажбите на заеми, секюритизацията и кредитните деривати са средства,
които водят до прекомерно увеличаване на банковото кредитиране. Следва да
се подчертае, обаче, че този кредитен бум се осъществява в ситуация, в която
рисковете от такава дейност не винаги са съвсем ясни. Като част от тази „мания”, банките съществено повишават своя коефициент на ливъридж (съотношението активи/капитал) преди началото на кризата. Те стават изключително рентабилни, което се дължи на свръхзадлъжнялост и прекомерно поемане на риск.
Това е особено типично за големите или глобални банкови концерни, като за
някои от тях (Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley и UBS) коефициентът на ливъридж става прекалено голям. Както е видно от данните в
табл. 5, стойностите му се намират в диапазона от около 30 до 72.
Таблица 5
Коефициент на ливъридж (Leverage ratio)
Банка

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Bank of America

10,8

11,7

10,3

10,0

Barclays
Citigroup

39,2
15,7

41,4
19,3

49,8
13,7

41,0
12,1

Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs

28,8
34,3
23,4

31,5
50,8
26,2

36,2
71,7
13,7

30,1
50,5
14,2
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JP Morgan Chase

11,7

12,7

13,0

13,1

Morgan Stanley
UBS

31,7
48,2

33,4
61,7

13,0

14,5

61,9

47,7

Източник: Stowell, 2010, p. 5.

В своя финансов отчет за стабилност, МВФ отбелязва, че е налице „колективен провал да се оцени степента на задлъжнялост, поета от широк кръг
институции и свързаните с тях рискове от хаотично развитие на нещата”
(IMF, 2009). Как може да се обясни това?
Либерализацията и финансовите иновации по принцип улесняват процеса на
финансово развитие. Това се обяснява с по-голямата ефективност на финансовата
система, която успява да разпределя капитала по-добре. Финансовите иновации,
обаче, имат и тъмна страна: ако бъдат управлявани неправилно, могат да стимулират финансовите институции да поемат излишен риск като предприемат прекалено голямо допълнително кредитиране, т.е. кредитен бум. Мениджърите на финансовите институции може и да не успеят правилно да управляват рисковете
при тези нови бизнес условия. Дори и необходимият мениджърски опит да е налице в началото, скоростта на нарастване на кредитирането изпреварва информационните ресурси, с които тези институции разполагат и в крайна сметка се стига
до прекалено рисково кредитиране (Мишкин, 2014, с. 216).
Описаните по-горе структурни промени рефлектират върху повишаване
концентрацията на финансовия сектор. Според данни на Съвета за финансова
стабилност (FSB, 2011), активите на 28-те глобални системнозначими финансови
институции нарастват от 47,7% от световния БВП през 2002 г. до 63,3% през 2011
г. През 1990 г. 20-те най-големи финансови компании в САЩ държат 14% от активите на финансовия сектор, а през 2004 г. – 63%. Същевременно, обаче, банките (особено европейските) се превръщат в прекалено големи финансови корпорации от холдингов тип спрямо размера на националните икономики. Така например, както е видно от данните в табл. 6, общата сума на активите на Deutsche
Bank представлява 81,1% от БВП на Германия за 2012 г., а на HSBC – 108,1% от
БВП на ОК. В доклад на Европейския съвет за системен риск се твърди, че средните социални разходи за големите универсални банки надхвърлят евентуалните
ползи от тях, поради което те могат да се квалифицират като „социално вредни” в
структурата на финансовия сектор на ЕС (ESRB, 2014, p. 34).
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Таблица 6
TOP 10 на банките в света: размер спрямо БВП
и брой субсидиари (2012 г.)
Активи
(млрд. USD)

Активи
(% от БВП)

Брой
субсидиари

Банка

Страна

1 Deutsche Bank
Mitsubishi UFG
2
Financial Group
3 ICBC
4 HSBC

Germany

2,822

81,1

1,259

Japan

2,708

45,3

68,000

China
UK

2,699
2,652

33,8
108,1

19,000
69,000

UK

2,545

103,8

27,000

France
USA

2,480
2,290

91,5
14,7

843,000
129,000

France

2,269

83,7

543,000

UK

2,208

90,0

508,000

USA

2,161

13,8

1,988

5 Barclays
6 BNP Paribas
7 JP Morgan Chase & Co.
8 Credit Agricole S.A.
9 Royal Bank of
Scotland
10 Bank of America Corp.

Източник: Barth and Prabha, 2013, p. 38-46.

Следователно, основните „актьори” на глобалната финансова сцена в предкризисния период (а и в годините след кризата) са прекалено големите или
т.нар. „свръхбанки”. Техният бизнес е свързан с определени предимства, които
могат да се систематизират в следните направления:
• реализират икономии от обхвата и мащаба, на основата на които могат
да си позволят да предлагат по-евтини услуги, особено на дребни и средни клиенти. Освен това, могат да предлагат на клиентите си удобството да се възползват от разнообразни финансови услуги на едно място;
• по-голяма конкурентоспособност на глобалния пазар на финансови
услуги;
• могат да конструират широкодиверсифицирани портфейли от активи,
осигуряващи им алтернативни източници на приходи – важни фактори за повишаване на потенциала им за стабилност.
Същевременно, важно за това изследване е да бъдат посочени и недостатъците на големите банки (банкови групи):
• Проблем “твърде големи, за да фалират” (Too Big To Fail – TBTF). Той
е особено остър, поради високата обвързаност на големите банки с прави148
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телствата и утвърдилата се практика последните да ги спасяват и да не допускат
банкови фалити. Гаранцията, че банките ще бъдат спасени от държавата може
да се квалифицира като скрита субсидия, изразяваща се в по-ниска рискова
премия, т.е. големите банки ще могат да се финансират при по-ниски цени на
депозитните, кредитните и капиталовите пазари. Големите банки притежават
власт, която им позволява да лобират за частни интереси, като занижено
пруденциално регулиране и надзор. Освен това, съществува и стремеж на
правителствата да поддържат „национални шампиони”, конкурентноспособни
на глобалния пазар на финансови услуги. Проблемът TBTF е вероятно да се
задълбочава и вследствие от финансовата криза. Мащабните правителствени
интервенции след колапса на Lehman Brothers през септември 2008 г. могат да
се приемат като силен пазарен сигнал, стимулиращ банките да стават все поголеми.
• Изкривяване на конкуренцията във финансовия сектор, доминиран от
малък брой прекалено големи институции, създаващи нездравословна концентрация на сила. Тъй като големите банки могат да се финансират при по-ниски
разходи от пазара, се получава изкривяване на конкуренцията на пазара на
финансови услуги. Казано по друг начин, налице са конкурентни предимства за
големите банки, тъй като са в състояние да привличат спестявания във формата
на депозити при по-ниски лихвени проценти, както и да набират много по-лесно
и на по-ниска цена капитал от пазара. Наличието на такова конкурентно
предимство насърчава консолидациите и концентрацията във финансовия
сектор. Всъщност ЕЦБ потвърждава, че от 2010 г. (в сравнение с предкризисните нива) концентрацията на пазара се е увеличила, както в еврозоната, така и
в целия ЕС (ECB, 2014, p. 14).
• Големите банки с универсален обхват от дейности са по-рискови за
цялата финансова система. Според изследване на Laeven, Ratnovski, and Tong
(2014), големите банки се ангажират с по-рискови дейности или държат голям
дял от рискови активи в портфейлите си. Макар, че имат по-добре диверсифицирани портфейли, за тях е характерен много по-голям дял на отписаните
кредити, в сравнение с по-малките банки. Освен това, те имат по-крехък
бизнесмодел, отколкото по-малките банки, дължащ се на по-ниски капиталови
съотношения, по-малко стабилно недепозитно финансиране, по-пазарно
ориентирани дейности, както и по-голяма организационна сложност. Според
Европейската комисия, банките са нараснали значително по големина и
значение, но способността им да абсорбират шокове, свързани с тяхната
платежоспособност и ликвидност (устойчивост) се понижава. Проблемите,
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свързани със съвместното предлагане на различни финансови услуги в големите
банкови групи, затрудняват правилното им функциониране и създават условия
за проява на морален риск. Те също така водят до прекомерен балансов растеж,
намаляване на конкуренцията, конфликти на интереси в рамките на групите и
възход на банкова култура, насочена към реализирането на краткосрочни
печалби. И накрая, създаването на условия за съществуване на прекалено
големи банки увеличава системния риск, поради по-силно изразената мрежова
структура на банковата система, доминирана от малък брой такива банки.
• Не осигуряват конкурентно и ефективно разпределение на капитала, поради т.нар. проблем на задържането (the hold-up problem). Той е свързан и с
тенденцията да се финансират фирми, обвързани с банките, пред такива с порентабилни проекти. Това води до образуването на големи олигополистични
структури чрез тясно преплитане на финансовия и индустриалния капитал.
В предкризисния период в повечето индустриални страни се осъществява
мащабна промяна, свързана с бизнесмоделите на банкиране. Традиционният модел „създавай и задържай” е заменен с новия – „създавай и дистрибутирай”. Новият бизнесмодел променя икономическата основа на банковото дело и става неразделна част от сценария на кризата. Процесът на секюритизация, стоящ в основата на новия бизнес модел, стимулира банковото кредитиране в благоприятни
пазарни условия, но увеличава сериозността на кредитната криза, когато пазарите
се сринат. Бизнесмоделът „originate-and-distribute” се развива до степен на преекспониране, тъй като е експлоатиран от много широк кръг финансови посредници
– банкови и небанкови. В резултат се създават условия за значително повишаване
на рисковете във финансовите (банкови) системи: ликвиден риск, морален риск,
системен риск. Всичко това формира подходяща среда за намаляване на финансовата стабилност и възникването на финансовата криза от 2007 - 2008 г.
2. Уроците от кризата за връзката „конкурентност - стабилност”
Погледнато в исторически план, след Великата депресия са наложени
стриктни регулации върху дейността на финансовите пазари и институции, в
резултат на което конкуренцията е ограничена чувствително и светът се радва
на много голяма финансова стабилност. Както се вижда от фиг. 1, в периода
1939 - 1973 г. банковите кризи са по-скоро изключение. След началото на 80-те
години на миналия век, когато се поставя началото на либерализацията и поголямата конкурентност във финансовата индустрия, процентът на страните,
сблъскали се с проблема банкова криза нараства сериозно. Тези исторически
факти несъмнено подкрепят хипотезата „конкурентност – нестабилност”.
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Източник: Reinhart and Rogoff, 2008, p. 6.

Фиг. 1. Процент на страните с банкова криза (1900 - 2008 г.)
В исторически аспект, също така, често се прави сравнение между стабилността на банковите системи на САЩ и Канада. В края на XIX и началото на XX
век САЩ преживяват поредица от банкови кризи, докато в Канада липсват такива. Така например, банкови паники, при които много банки фалират едновременно, са характерни за САЩ в този период. По-конкретно, става въпрос за кризите
от 1873, 1884, 1893, 1907 и 1929 - 1933 г. Създаването на FDIC (Федерална корпорация за депозитно гарантиране) през 1933 г. предотвратява последващи банкови паники в САЩ (Мишкин, 2014, с. 219). Стандартното обяснение за това е
различната конкурентна структура на банковите им системи. Тази на Канада е
доминирана от няколко големи банки (т.е. тя е високо концентрирана и ниско
конкурентна). Противоположно, в САЩ се ограничава възможността за образуване на прекалено големи банки чрез въвеждане на рестрикции за разкриване на
клонове и забрана на банките да предлагат небанкови услуги. Казано по друг начин, в Канада функционират малък брой големи и по-издръжливи банки, докато в
САЩ – огромен брой (около 15 000) малки и потенциално по-нестабилни банки.
Тъй като финансовата криза от 2007 - 2008 г. стартира в САЩ, след което прераства в глобална, основателно възниква въпросът – по-конкуретната структура на
банковата система ли е една от главните причини за финансовата криза?
151

Известия
2017 • том 61 • №3

Световната практика показва, че банковите системи на много страни са
концентрирани около малък брой големи по размер банки. Това е така, тъй като,
както е добре известно, по своята природа банките са предприятия с вродена
нестабилност (inherently instable), поради осъществяваната от тях качествена
трансформация на активи (Qualitative Asset Transformation) по отношение на:
размер, матуритети, ликвидност и риск (Георгиев, Вълканов, 2014, с. 168-170).
Освен това, както бе изяснено в предходния подпараграф, големите банки имат
възможност да конструират диверсифицирани портфейли от активи (главно заеми и ценни книжа), да предлагат целия спектър от финансови продукти и услуги на широк кръг клиенти, както и да реализират икономии от мащаба и обхвата. В резултат на всичко това, те могат да намалят рисковия си профил и да повишат потенциала на своята стабилност.
В неотдавнашната глобална финансова криза банковите системи на Канада
и Австралия се оказват незасегнати. Пет банки доминират канадската банкова
система (Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, Bank of Nova Scotia,
Bank of Montreal и Canadian Imperial Bank of Commerce), а четири големи
(National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp.,
Australia and New Zealand Banking Group) и няколко по-малки местни банки –
австралийската. Великобритания има структура на банковата система, подобна
на австралийската – доминирана е от пет големи банки (HSBC, Barclays, Royal
Bank of Scotland Group, Lloyds Banking Group, Standard Chartered) и няколко
други по-малки местни и чуждестранни банки. Въпреки това, изживява много
тежко кризата. Така например, Министерството на финансите изготвя спасителен план на стойност 400 млрд. лири. С него се гарантират банкови пасиви за
250 млрд. лири, добавят се 100 млрд. лири към схема за обмен на тези активи
срещу държавни облигации и се позволява на правителството да купува дялове
от собствения капитал на британски банки на стойност до 50 млрд. лири (Мишкин, 2014, с. 229). В резултат на прилагането на плана, две ипотечни банки
(Northern Rock и Bradford and Bingley) са национализирани, в две големи клирингови банки (Royal Bank of Scotland и HBOS) правителството получава дялове в капитала им, докато при Lloyds TSB правителството поема контрол върху
банката срещу защита на активите й. Една възможна поука от това сравнение е,
че конкурентността е само един от многото фактори, детерминиращи банковата
стабилност.
Глобалната финансова криза показа, че освен конкурентния характер на
банковата индустрия, практикуваният бизнесмодел на банкиране, както и регулаторната рамка, също са много важни за стабилността. Тези фактори могат да
152

Л. Георгиев. Релацията „банкова конкурентност – стабилност”
в светлината на глобалната финансова криза

бъдат илюстрирани чрез различията между банковите системи на Канада и Австралия, от една страна, и на Великобритания – от друга. По-конкретно:
1. Банките в Канада и Австралия се придържат към традиционния
бизнесмодел и остават консервативни институции с относително нисък процент
на секюритизация и използване на кредитни деривати. Освен това, разчитат
основно на депозитно финансиране, по-голямата част от което идва от пазара „на
дребно”, т.е. от домакинствата. Това определено може да се постави като ключов
фактор за устойчивостта на банките в тези страни по време на кризата.
Същевременно, британските банки се ориентират към финансиране „на едро” от
големи нефинансови корпорации, от взаимните фондове на паричния пазар и
други небанкови институции. Освен това, имат висок процент на ценни книжа в
активите си и използват кредитни деривати. Както се вижда от данните в табл. 7,
в активите на големите банки във Великобритания процентът на ценните книжа е
изравнен с този на заемите, докато в Канада и Австралия заемите са средно 60,3%
от активите, а инвестициите в ценни книжа – 27,4%. От друга страна, депозитите
доминират структурата на пасивите на големите банки в Канада и Австралия
(61,9%), а процентът на дериватите е едва 2,8%. При големите британски банки
депозитите са 50,9%, а деривативните инструменти – 25,4%.
Таблица 7
Балансова структура на големите банки
във Великобритания, Канада и Австралия
(2008 г.)

Банка

Активи
Пасиви и капитал
(% от общата сума)
(% от общата сума)
МежКрат Дълду- Цен-ко- го- ДеАкц.
Зае- бан- ни Дру- Депо- сроч- сроч- ри- ДруСтрана
капими кови кни- ги зити ни
ни вати- ги
тал
зае- жа
зае- зае- ви
ми
ми
ми

HSBC

GBR

36,8

7,3

45,9

10,0

53,3

3,9

6,0

25,1

5,5

6,2

Barclays

GBR

27,9

3,1

59,7

9,3

46,0

0,0

9,0

40,7

0,7

3,5

Royal Bank
of Scotland
Group

GBR

35,0

2,8

51,2

11,0

43,0

2,4

7,9

38,2

3,6

4,9
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Lloyds
Banking
Group
Standard
Chartered

GBR

55,6

3,3

13,3

27,8

48,7

0,0

24,6

10,0

11,9

4,9

GBR

43,8

11,9

28,6

15,7

63,5

0,0

11,9

12,9

5,3

6,4

Средно
Royal Bank
of Canada
Toronto
Dominion
Bank
Bank of
Nova Scotia
Bank of
Montreal
Canadian
Imperial
Bank of
Commerce
National
Australia
Bank
Commonwe
alth Bank of
Australia
Westpac
Banking
Corp.
Australia
and New
Zealand
Banking
Group
Средно

39,8

39,7

50,9

25,4

Canada

45,3

1,5

45,1

8,1

68,8

6,3

1,1

0,0

19,0

4,8

Canada

51,0

2,4

40,5

6,1

65,6

3,8

5,2

14,1

5,6

5,5

Canada

52,3

9,2

30,9

7,6

78,1

3,4

1,4

0,0

12,3

4,9

Canada

45,3

7,7

41,1

5,8

68,9

4,5

1,1

0,0

20,5

4,9

Canada

62,6

1,0

30,0

6,4

65,8

2,6

15,4

0,0

12,5

3,7

AUS

64,0

7,2

14,1

14,7

49,4

12,6

14,2

0,0

18,8

5,0

AUS

76,5

1,6

14,6

7,3

54,9

15,2

14,3

5,7

4,4

5,4

AUS

77,4

1,0

15,3

6,3

50,3

8,8

25,4

5,6

3,0

6,9

AUS

68,4

1,7

16,0

14,0

55,4

12,6

12,3

0,0

13,3

6,4

60,3

27,4

61,9

2,8

Източник: Годишни отчети на банките.

По същия начин във Великобритания взаимноспомагателните строителни
дружества (building societies) са по-слабо засегнати от кризата, макар, че някои
се сблъскват с неприятности и имат нужда от помощ. Интересното е, че строителните дружества, които имат нужда от подпомагане, са същите, които наймного са се отклонили от традиционния бизнесмодел. Двете банки, които напълно се сриват (Northern Rock и Bradford & Bingley), преди това са били взаимоспомагателни строителни дружества, преобразувани в банки, за да променят
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бизнесмодела си. И накрая, кооперативните банки в Европа са относително послабо засегнати от кризата, в сравнение с много други европейски банки, до голяма степен, защото поддържат традиционния бизнес модел на банкиране.
2. Банките в Канада и Австралия функционират в много по-консервативна
регулаторна среда, в сравнение с британската. Например, в двете страни банковите експозиции в структурирани финансови продукти са ограничени. Освен
това, капиталовите регулации са много по-стриктни от минималните изисквания на Базелските стандарти; сделките на банките на пазара „на едро” са лимитирани, а пазарът на ипотечни кредити е много по-консервативен.
Заключение
Въпреки, че въпросите за нестабилността на банковата система и ролята на
конкуренцията са твърде важни в съвременните икономики, няма консенсус относно посоката на връзката „конкурентност – стабилност” както на теоретично,
така и на емпирично ниво. Направеният анализ не ни ориентира твърдо към една от двете крайни и противоположни теоретични концепции. По-скоро можем
да приемем мнението, че конкуренцията в банкирането не е опасна сама по себе
си. Други фактори като бизнес модела на банкиране, структурата на финансиране и регулаторната рамка, които определят чувствителността на банките към
поемането на риск, също могат да се поставят в основата на стабилността или
нестабилността на банковата система. Не следва априори да се приема, че конкуренцията влияе негативно върху банковата стабилност. Напротив, тя може да
се превърне в мощен източник на полезни иновации и ефективност в банкирането, да облагодетелства предприятията и домакинствата чрез по-ниски цени на
банковите услуги, да насърчи стабилността чрез усъвършенствани технологии
на кредитиране. В крайна сметка, необходима е агресивна политика за повишаване на конкуренцията в банковата система, за да се намали размерът на банките, тъй като в основата на глобалната финансова криза може да се постави провалът на прекалено големите или системнозначими банки.
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THE RELATIONSHIP „BANK COMPETITIVENESS - STABILITY”
IN THE LIGHT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Lubomir Georgiev
Abstract
The article attempts to answer the question: is the higher banking competition underlying
the factors that triggered the financial crisis of 2007 - 2008? In this context, it focuses on: (i)
the financial liberalization and the new competitive environment after 1990, dominated by
financial institutions practicing the business model "originate-and-distribute" and "shadow
banking"; (ii) the role of financial innovation, the concentration and excessive risk-taking of
excess banks over the 2007 - 2008 crisis; (iii) the lessons from the crisis for the relationship
"bank competitiveness - financial stability". As a result of the analysis it is concluded that the
competition in banking is not dangerous in itself. Other factors such as the business model of
banking, the structure of funding and the regulatory framework that determine banks'
sensitivity to risk-taking can be at the heart of the global financial crisis.
Key words: banking competition, financial stability, business models of banking, shadow
banking system, global financial crisis.
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Резюме
Целта в статията е да се изследва наличието на зависимост между използването на факторинг от фирмите в България и тяхното финансово състояние и възможности за развитие. Анализът се основава на данни от
емпирично социологическо изследване сред 1000 нефинансови предприятия с различна големина и основна дейност. Изследването, с помощта
на метода χ-квадрат и непараметричен дисперсионен анализ с тест на
Kruskal-Wallis, показва наличието на статистически значима връзка между използването на факторинг и избрани индикатори за финансовото
състояние и възможностите за развитие на предприятията. Такива индикатори са оборотът на фирмите; нарастването на добавената стойност;
намаляването на разходите за всяка произведена единица; инвестиционната и иновационната активност на фирмите. Може да се направи извод,
че предприятията, използващи факторинг, имат по-добри финансови индикатори, по-иновативни са и с по-висока инвестиционна активност, което създава и по-добри възможности за тяхното развитие.
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Въведение
Факторинговият пазар има значителен потенциал за развитие в България,
макар, че все още разпространението на факторинга е слабо. Употребата му е
свързана с редица ползи за фирмите-доставчици, които в крайна сметка се отразяват върху финансовото състояние и възможностите за развитие на предприятията. Високата междуфирмена задлъжнялост в България и трудностите на
предприятията да събират търговските си вземания в договорените срокове засил-
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ват значението на факторинга в процеса на управление на търговските вземания. Използването на услугите на факторингови дружества, обаче, крие и някои
рискове. Такива са рискът от загуба на клиенти, рискът от влошаване на имиджа
на фирмите, ползващи факторинг, рискът в крайна сметка да се окаже, че разходите на фирмите, свързани с факторинга надхвърлят ползите от него.
Всичко това обосновава необходимостта да се анализира ефектът от употребата на факторинг в българските икономически условия. Целта на статията е
да се установи съществува ли зависимост между използването на факторинг от
фирмите в страната и индикаторите за тяхното финансово състояние и възможности за развитие. Такива индикатори са: 1) оборотът на фирмите; 2) значението на повишаването на добавената стойност за развитието на фирмата; 3) значението на намаляването на разходите за всяка произведена единица за развитието на фирмата; 4) инвестиционната активност; 5) иновационната дейност.
Зависимостта между финансовото състояние на предприятията и техния
потенциал за развитие и използването на факторинг може да се реализира в няколко направления. Едно от тях е възможността за по-бързо възстановяване на
ликвидните средства, ангажирани в търговски вземания. В литературата съществуват редица изследвания, които доказват значението на съкращаването на периода на събиране на вземанията и като цяло на периода на обръщаемост на паричния поток за повишаване на доходността на фирмите (Deloof (2003); GarciaTeruel и Martinez-Solano (2006); Martinez-Sola, Garcia-Teruel и Martinez-Solano
(2014); Lazaridis и Tryfonidis (2006)).
Факторингът дава възможност и за повишаване на инвестиционната активност на предприятията. Murfin и Njoroge (2012) установяват, че фирмите са принудени да съкращават инвестициите си в нови съоръжения и оборудване, когато
техните клиенти плащат по-бавно. Макар, че факторингът се причислява към
краткосрочните източници на финансови средства, той има потенциал да влияе
върху инвестиционната дейност на предприятията. Басалаев (2014) посочва, че
дори за фирмата да не е трудно да привлече кредитно финансиране за инвестицията, за нея може да бъде трудно да привлече финансиране за повишаване на оборотния капитал, когато инвестицията е свързана с повишаване обема на оборота,
тъй като оценката на кредитоспособността е на база текущите активи.
За САЩ, където банките са склонни да финансират до 80% от вземанията,
потенциалният размер на crowd out ефекта (изместените инвестиции) е 20%
(Mian и Smith, 1992; Giannetti, Burkart и Ellingsen, 2007). В България факторинг
пазарът е силно доминиран от банкови институции, но факторингът остава все
още слабо разпространен.
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Прехвърлянето на вземания към факторингово дружество позволява повишаване и на капацитета на фирмите за продажби с отсрочено плащане. В литературата има редица доказателства за значението на търговския кредит за стимулиране на продажбите и повишаване на приходите на фирмите. Широко разпространено е мнението, че предоставянето на търговски кредит на клиентите води до
увеличаване на постъпленията от продажби, тъй като така се редуцират проблемите, свързани с асиметрията на информацията по отношение на качеството на
предлаганата продукция (Smith, 1987; Long, Malitz and Ravid, 1993; Ng, Smith, and
Smith, 1999; Pike, Cheng, Cravens and Lamminmaki, 2005; Van Horen, 2007).
Banerjee, Dasgupta and Kim (2004) аргументират, че разнородността на клиентите предполага продажбата по различни цени на различните клиенти. Подобно на намалението на цените, търговският кредит се възприема като средство за
повишаване на продажбите. Предпочитанието към употреба на търговски кредит
за тази цел е резултат от стремежа на фирмите при висококонкурентни пазари да
приложат конкурентни стратегии, различни от измененията в цените на продуктите (Soufani, 2002; Bhattacharya, 2008). Освен това, мениджмънтът на ценовата
дискриминация, осъществявана посредством дискреционно намаление на цените,
изисква много разходи и често е обект на регулативна забрана и пазарни рестрикции (Emery, 1987; Banerjee, Dasgupta and Kim, 2004; Bhattacharya, 2008).
Ограниченията, налагани от законодателствата и пазарните структури редуцират доходността на фирмите, като намаляват възможностите за директна
ценова конкуренция. В такава среда търговският кредит е способ за скрито намаление на цените и ценова дискриминация, посредством предлагането на различни условия по кредита на различните клиенти (Asselbergh, 1999).
В литературата се описва и алтернативен механизъм за ценова дискриминация, който се изразява именно в това, че условията по търговския кредит
обикновено не се променят в зависимост от кредитното качество на клиентите,
което позволява на по-нискокачествените заематели фактически да се възползват от ефективно по-ниска цена, благодарение на търговския кредит (Petersen
and Rajan, 1994; Petersen and Rajan, 1997; Meltzer, 1960; Brennan, Maksirnovic and
Zechner, 1988; Mian and Smith, 1992).
Подобно на рекламата, търговският кредит се разглежда и като инструмент
за повишаване на продажбите, чрез който се осигурява диференциация на произвежданата продукция от конкурентната (Bhattacharya, 2008; Nadiri, 1969).
Доставчиците разглеждат търговския кредит като средство за генериране на
добра репутация и инвестиция в отношенията с клиентите за осигуряване на дългосрочни продажби. Тази роля на търговския кредит се подсилва от необходимите го160
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леми маркетингови усилия и разходи за осъществяване на първоначална продажба и
привличане на нови клиенти, както и от обезсмислянето на всички тези разходи при
загуба на съществуващите клиенти (Long, Malitz and Ravid, 1993; Smith, 1987).
Търговският кредит е способ за преодоляване на промените в търсенето
чрез изменения в кредитните условия, съответно чрез тяхното облекчаване в
случаите на недостатъчно търсене и затягане при излишък в търсенето (Emery,
1984). При несигурно търсене за продавачите е по-изгодно да разширят търговския кредит за финансово затруднените клиенти, отколкото да подържат скъпи
запаси от готова продукция (Bougheas, Mateut and Mizen, 2007). Ето защо фирмите, изправени пред вариации в търсенето, предлагат повече кредит от тези
със стабилно търсене на предлаганите от тях стоки (Long, Malitz and Ravid,
1993; Bhattacharya, 2008).
Изследване за България показва, че при затруднения в реализацията на
продукцията, кредитирането на клиентите е свързано с нарастване на приходите
от продажби и финансовия потенциал на фирмите, както и на възможностите за
реализация на инвестиционни проекти (Тасева-Петкова (2016)).
В литературата съществуват и твърдения, които омаловажават значението на
използването на факторинг за повишаване на капацитета на предприятията за
продажби с отсрочено плащане и от тук и за развитието на фирмите. Emery (1984)
посочва, че сумата, инвестирана във вземания, се лимитира от изравняването на
пределните приходи от търговското кредитиране с пределните разходи и че транзакционните разходи за превръщане на вземанията в налични средства (разходите
за факторинг) имат възпиращ ефект върху търговското кредитиране.
Емпирично изследване
Анализът се основава на данни от емпирично социологическо изследване сред
1000 нефинансови предприятия в страната, подбрани чрез представителна извадка.
Изследването е проведено от агенция ЕСТАТ в рамките на Проект „Повишаване
качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес – инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и
финансите”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, (Договор № BG051PO001-3.3.06-0053), реализиран от Висше училище по застраховане и финанси и партньор Институт за икономически изследвания на БАН. Данните са обработени с помощта на софтуерния продукт SPSS. Използвани са непараметрични методи за изследване – χ-квадрат анализ и непараметричен дисперсионен анализ с тест на Kruskal Wallis, като е възприето ниво за риск
от α – грешка 0,05. Представени са едномерни и двумерни честотни разпределения.
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В извадката са включени фирми с различна основна дейност. Най-голям е
делът на предприятията от сектор „Търговия; Ремонт на МПС“, а най-малък на
предприятията от сектор „Селско, горско, ловно и рибно стопанство“.
Таблица 1
Разпределение на фирмите, според основната им дейност
Брой
Селско, горско, ловно и рибно стопанство
Промишленост
Строителство
Търговия; Ремонт на МПС
Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и съобщения
Други
Общо

46
101
59
380
78
60
276
1000

Процент
4,6
10,1
5,9
38
7,8
6
27,6
100

Източник: Собствени изчисления.

Най-голям е делът на микропредприятията (с до 9 заети лица), които представляват две пети от анкетираните (40,5%), а най-малък – на големите предприятия
(с 250 и повече заети лица), които са една десета (10,2%) от фирмите в извадката.
Таблица 2
Разпределение на фирмите, според броя на заетите лица
Брой
От 1 до 9 заети
От 10 до 49 заети
От 50 до 249 заети
250 и повече заети
Общо

Процент
405
222
271
102
1000

40,5
22,2
27,1
10,2
100

Кумулативен
процент
40,5
62,7
89,8
100

Източник: Собствени изчисления.

Според размера на оборота, фирмите от извадката са разпределени по начина,
представен в таблица 3. Приходът от продажби е измерен на категорийна скала, което позволява, до известна степен, да се заобиколи проблемът с нежеланието на
фирмите да разкриват точна информация за финансовите си показатели.
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Таблица 3
Разпределение на фирмите, според размера на оборота
Оборот

Брой

До 100 000 лв.
От 100 001 до 500 000 лв.
От 500 001 до 1 000 000 лв.
От 1 000 001 до 5 000 000 лв.
От 5 000 001 до 10 000 000 лв.
От 10 000 001 до 19 500 000 лв.
От 19 500 001 до 50 000 000 лв.
От 50 000 001 до 97 500 000 лв.
Над 97 500 000 лв.

297
143
72
92
45
18
9
7
13

Валиден
Кумулатипроцент
вен процент
42,7
42,7
20,5
63,2
10,3
73,6
13,2
86,8
6,5
93,2
2,6
95,8
1,3
97,1
1,0
98,1
1,9
100,0

Източник: Собствени изчисления.

Резултатите от анкетата показват все още слабото разпространение на факторинга сред фирмите в страната. Значителен процент от тях (близо една четвърт) отговарят, че дори не са запознати с тази услуга (вж. фиг. 1).
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Не използват факторинг Използват факторинг

Не са запознати с тази
услуга

Източник: Собствени изчисления.

Фиг. 1. Разпределение на фирмите, според употребата на факторинг
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Открива се закономерна връзка между употребата на факторинг и оборота
на фирмите (sig = 0,000, коефициент на Cramer = 0,180). В таблица 4 е представено двумерното разпределение на фирмите, според двете променливи.
Таблица 4
Двумерно разпределение на фирмите, според оборота им
и употребата на факторинг
Използват
факторинг
до 100 000 лв.
от 100 001 до 500 000 лв.
от 500 001 до 1 000 000 лв.
от 1 000 001 до 5 000 000 лв.
над 5 000 000

2,4%
4,2%
5,6%
13,0%
12,0%

Не използват
факторинг
97,6%
95,8%
94,4%
87,0%
88,0%

Източник: Собствени изчисления.

С увеличаване на оборота на фирмите нараства и процентът на тези от тях,
които ползват факторинг. От една страна, това е отражение на по-лесния достъп
на по-големите фирми до услугите на компаниите, предлагащи факторинг. От
друга страна, с възможността, която дава за разширяване на продажбите на кредит, факторингът на свой ред допринася за нарастване на оборота на предприятията. При равни други условия, по-големият оборот предполага и повече пазарна власт и по-голям брой клиенти, в резултат на което фирмите не се опасяват, че продажбата на вземанията им на доставчици на факторингови услуги би
могло да доведе до сериозна загуба на пазарен дял, в резултат на влошаване на
отношенията с клиентите.
С помощта на метода χ-квадрат се установява статистически закономерна
връзка (sig. = 0,000, коефициент на Cramer = 0,184) между използването на факторинг и значението на повишаването на добавената стойност за развитието на
фирмата през последните три години. В таблица 5 е показано разпределението
на предприятията според значението на двата признака.
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Таблица 5
Разпределение на фирмите, според значението на повишаването
на добавената стойност за развитието на фирмата
и използването на факторинг
Значение за развитието
на фирмата
Голямо значение
Известно значение
Няма значение
Не се отнася до фирмата

Фирми, които използват
факторинг
42,1%
39,5%
1,3%
17,1%

Източник: Собствени изчисления.

Значителен е делът на фирмите (близо една трета от анкетираните), които
посочват, че не са реализирали добавена стойност през последните три години.
Резултатите показват, че на по-голямо значение на повишаването на добавената
стойност съответства по-висок процент от фирмите, които използват факторинг.
Те се развиват по-добре.
Друг индикатор за финансовото състояние и възможностите за развитие на
фирмата е намаляването на разходите за всяка произведена единица, което при равни
други условия означава нарастване на печалбата. Установява се статистически закономерна връзка (sig. = 0,005, коефициент на Cramer = 0,113) между използването на
факторинг и значението на намаляването на разходите за всяка произведена единица
за развитието на фирмата. Разпределението на фирмите е показано в таблица 6.
Таблица 6
Разпределение на фирмите, според значението на намаляването
на разходите за всяка произведена единица за развитието
на фирмата и използването на факторинг
Значение за развитието
на фирмата
Голямо значение
Известно значение
Няма значение
Не се отнася до фирмата

Фирми, които използват
факторинг
43,4%
32,9%
6,6%
17,1%

Източник: Собствени изчисления.
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Прехвърлянето на вземания към факторингово дружество прави фирмите
по-ликвидни, като им позволява да инкасират по-бързо вложените средства. Това им дава възможност да се възползват от предлаганите от техните доставчици
отстъпки за авансово или незабавно плащане, да засилят позициите си на ресурсния пазар и в крайна сметка да намалят разходите си за средства за производство. По-ниската себестойност на продукцията позволява понижаване на цените
при ценово еластично търсене и в случай, че пазарните условия налагат това.
Това дава конкурентно предимство на фирмите и допринася за тяхната адаптивност и финансова стабилност в различни икономически условия.
Еднопосочните изменения на процентите от фирмите, използващи факторинг
и на значението на повишаването на добавената стойност и на намаляването на
разходите за всяка произведена единица за развитието на фирмите дават основания
да се приеме, че употребата на факторинг, не само кореспондира с постигането на
по-добри финансови показатели, но е свързана и с по-доброто оползотворяване на
постигнатото за развитието на фирмите. Вероятно една от причините за това е и повисокото качество на мениджмънта на предприятията, които използват факторинг.
Резултатите от изследването разкриват и статистически закономерна връзка (sig. = 0,000, коефициент на Cramer = 0,182) между използването на факторинг и наличието на разработени иновативни продукти или услуги във фирмата.
Разпределението на фирмите е показано в таблица 7.
Таблица 7
Разпределение на фирмите, според наличието на разработени иновативни
продукти или услуги и използването на факторинг
Наличие на разработени иновативни продукти Използват факили услуги във фирмата
торинг
Да
17,1%
Не
5,1%

Не използват
факторинг
82,9%
94,9%

Източник: Собствени изчисления.
Процентът на фирмите, които имат разработени иновативни продукти или
услуги и използват факторинг е по-висок от процента на фирмите, които използват факторинг, но нямат разработени такива продукти и услуги. От една страна, използването на факторинг укрепва финансовия потенциал на фирмите, с
което допринася за иновационната им дейност. От друга страна, наличието на
иновативни продукти или услуги може да означава необходимост от стимули166

Г. Тасева-Петкова. Факторингът – финансова алтернатива
за развитие на фирмите

ране на продажбите чрез възможност за отсрочено плащане, с цел промотиране
на тези нови продукти и тестване на техните качества от клиентите. Ролята на
факторинга в случая е свързана с разширяването на капацитета за продажби на
кредит.
В потвърждение на посочената по-горе зависимост се установява статистически закономерна връзка и между въпроса дали фирмите използват факторинг
и въпроса за тяхната преценка дали бизнесът в страната проявява интерес към
инвестиции в научни разработки, с цел създаване на нови продукти/услуги за
пазара. Резултатите от изследването с непараметричен дисперсионен анализ с
тест на Kruskal-Wallis са представени в таблица 8.
Таблица 8
Зависимост между използването на факторинг и преценката на фирмите
дали бизнесът в страната проявява интерес към инвестиции
в научни разработки, с цел създаване на нови продукти/услуги
Mean Rank
297,97
453,87

Използват факторинг
Не използват факторинг

Sig.
0,000

Анализът на средните рангове показва, че фирмите, които използват услугите на факторингови компании са по-склонни да смятат, че бизнесът в страната
проявява интерес да инвестира финансови ресурси в научни разработки, с цел
създаване на нови продукти/услуги. Използването на факторинг от фирмите повишава ликвидността им, но при равни други условия ги прави и финансово постабилни, като намалява кредитния риск, на който са изложени. Това също допринася за увеличаване на склонността на фирмите да предприемат инвестиции в
иновационни проекти, които обикновено са съпроводени с висок риск.
Резултатите от χ-квадрат анализа на зависимостта между употребата на
факторинг и индикатори за инвестиционната дейност на фирмите през последните три години, с цел развитие на съществуващи или нови продукти/услуги са
представени в таблица 9. Установената статистически закономерна връзка потвърждава значението на факторинга за инвестиционната активност на фирмите
в страната.
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Таблица 9
Зависимост между употребата на факторинг и индикатори
за инвестиционната дейност на фирмите
Sig.
Придобиване на модерни машини и оборудване
Придобиване на компютърен хардуер и софтуер

0,000
0,001

Коефициент
на Cramer
0,155
0,108

Източник: Собствени изчисления.

В таблица 6 е представено двумерно разпределение на фирмите според това дали са инвестирали и дали използват факторинг. Вижда се, че по-голямата
част от фирмите, използващи факторинг, са осъществили инвестиции.
Таблица 10
Двумерно разпределение на фирмите,
според това, дали са осъществили инвестиции
и дали използват факторинг
Използват
факторинг
Придобиване на модерни машини и
оборудване
Придобиване на компютърен
Хардуер и софтуер

инвестирали
не инвестирали
инвестирали
не инвестирали

73,7%
26,3%
64,5%
35,5%

Източник: Собствени изчисления.

Резултатите от изследването разкриват закономерни зависимости между
употребата на факторинг и избраните индикатори за финансовото състояние и
възможностите за развитие на фирмите. От една страна, фирмите с по-добро финансово състояние и възможности за развитие, имат по-лесен достъп до услугите
на факторинговите дружества. Същевременно, използването на факторинг благоприятства подобряването на състоянието на предприятията и на перспективите
за тяхното развитие. Каналите, по които се реализира това благоприятно влияние,
са няколко. Сред тях е обстоятелството, че факторингът повишава капацитета за
продажби с отсрочено плащане, което стимулира нарастването на оборота и вътрешногенерираните финансови ресурси за фирмите. Нарастването на продажбите
създава потребност от повишаване на производствения капацитет чрез нови ин168

Г. Тасева-Петкова. Факторингът – финансова алтернатива
за развитие на фирмите

вестиции и стимулира развитието на предприятията. По-бързото възстановяване
на средствата, вложени във вземания води, до подобрение на ликвидността на
фирмите и допринася за по-ефективното използване на ресурсите.
Освен това, подобряването на ликвидността на фирмите чрез продажба на
вземания повишава тяхната кредитоспособност и достъпът им до институционално финансиране, което улеснява инвестиционната дейност на предприятията. Като източник на краткосрочно финансиране, факторингът е подходящ инструмент за посрещане и на потенциалното увеличение на потребностите от оборотен капитал при фирми, осъществяващи инвестиционна дейност. Употребата
на факторинг допринася и за подобряване на ефекта от направените инвестиции, като дава възможност за оптимално натоварване на новите производствени
мощности чрез разширяване продажбите с отсрочено плащане.
Освен това, при равни други условия, използването на факторинг допринася
и за намаляване на дела на просрочените и несъбираемите вземания от клиенти,
което води до редуциране на загубите на фирмите и повишава техните финансови
възможности. Също така, намаляването на дела на просрочените и несъбираеми
вземания редуцира несигурността по отношение на паричните потоци във фирмите и улеснява планирането на приходите, с което допринася за подобряване на
оценката на ефективността на потенциални инвестиционни проекти и благоприятства инвестиционната активност на фирмите. Сред предпоставките за намаляване на дела на просрочените и несъбираемите търговски вземания на фирмите,
които използват факторинг, е по-доброто управление на вземанията, в резултат на
предлаганите различни услуги от факторинговите компании. Сред тях са анализирането на платежоспособността на клиентите, следенето за редовността на
плащанията и предприемането на своевременни мерки при евентуално забавяне
от страна на контрагентите. Широко разпространено е и схващането, че при равни други условия, фирмите-длъжници се стремят да бъдат по-коректни като
платци, когато кредитор е финансова институция.
Едва 34 от анкетираните фирми, обаче, посочват, че ползват услугите на
факторингово дружество като мярка за редуциране на риска от просрочване на
търговски вземания. Те са по-малко от половината на фирмите, които са отговорили, че ползват факторинг. Съществуват няколко възможни обяснения на
тези резултати от проведеното емпирично социологическо изследване. Едно от
тях е, че мениджърите на мнозинството от фирмите в страната не осъзнават
ползите от използването на услугите на факторингова компания за подобряване
на събираемостта на вземанията в уговорения срок. Възможно обяснение е също, че част от предприятията не приемат схващането, че фирмите-длъжници се
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стремят да бъдат по-коректни платци, когато кредитор е финансова институция.
Част от фирмите възприемат като причина за просрочията обективната невъзможност на клиентите да платят навреме, независимо от това кой е кредиторът.
Обяснение на обстоятелството, че по-малко от половината от фирмите, ползващи факторинг, го посочват сред мерките за справяне с риска от забавяне на събираемостта на вземанията от клиенти, може да се търси и във вида на използвания от фирмите факторинг – с или без регрес. В таблица 11 е представено
разпределението на анкетираните фирми, според вида на ползвания факторинг.
Таблица 11
Разпределение на фирмите според вида на ползвания факторинг

Използване на факторинг

Процент от
фирмите, които
използват
факторинг

Брой

Да, с регрес (без покритие на
кредитния риск)
Да, и двата вида
Да, без регрес (с покритие на
кредитния риск)
Общо

Кумулативен
процент

11

14,5

14,5

40

52,6

67,1

25

32,9

100,0

76

100,0

Източник: Собствени изчисления.

Данните показват, че най-голям е делът на фирмите, които ползват и двата
вида факторинг – с и без покритие на кредитния риск. Те са повече от половината от фирмите, които ползват услугите на факторингова компания. Следва
делът на фирмите, които ползват само факторинг без право на регресен иск.
Най-малко са предприятията, при които факторинг услугата не включва покритие на кредитния риск. Изводът е, че мнозинството фирми, ползващи факторинг
(67,1%), остават изложени на риск от несъбиране на вземания. Това е найвероятната причина по-малко от половината фирми, използващи факторинг, да
го посочват сред прилаганите от тях мерки за редуциране на риска от просрочване на вземанията. Основен мотив на тези фирми да ползват факторинг е стремежът за повишаване на ликвидността. Верижната междуфирмена задлъжнялост, високото ниво на просрочените и несъбираемите търговски вземания, недостатъците в нормативната уредба, като цяло високото ниво на риск в икономиката, ниската конкуренция на факторинговия пазар, високата цена на факто170
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ринга без право на регресен иск, са сред причините за по-широкото разпространение на факторинга без покритие на кредитния риск в страната.
Заключение
Изследването с помощта на метода χ-квадрат и непараметричен дисперсионен анализ (Kruskal-Wallis тест) показва съществуването на закономерни зависимости между използването на факторинг и избрани индикатори за финансовото състояние и възможностите за развитие на фирмите. Може да се обобщи,
че предприятията, използващи факторинг имат по-добри финансови показатели,
по-иновативни са и с по-висока инвестиционна активност, което създава подобри възможности за тяхното развитие. Фирмите, използващи факторинг, имат
конкурентно предимство, тъй като при равни други условия имат и по-широк
капацитет за продажби с отсрочено плащане. Факторингът дава възможност за
цялостно подобряване на управлението на търговските вземания и оборотния
капитал, чрез предлаганите от факторинговите компании различни услуги. Резултатите от проведеното изследване дават основания да се приеме, че надделяват ползите над рисковете от използване на факторинг от фирмите в страната.
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FACTORING AS A FINANCIAL ALTERNATIVE FOR DEVELOPMENT
OF COMPANIES: EVIDENCE FROM BULGARIA
Galya Taseva-Petkova
Abstract
The aim of the article is to investigate the existence of a dependence between the use of
factoring by the companies in Bulgaria and their financial condition and development
opportunities. The analysis is based on data from an empirical sociological survey among
1000 non-financial enterprises with different main activity and size. The study by the methods
χ-square and non-parametric dispersion analysis (Kruskal-Wallis test) shows the existence of
consequential relationships between the use of factoring and selected indicators of financial
condition and opportunities for enterprise development. Such indicators are: the turnover of
firms; increase the added value; reducing the cost of each production unit; investment and
innovation activities of firms. It can be concluded that companies using factoring generally
have better financial indicators, they are more innovative and higher investment activity,
which creates better opportunities for their development.
Key words: factoring, trade credit, financial condition of enterprise, investments,
Bulgaria.
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Резюме
В статията са представени някои посткризисни проекции по темата
„конкурентност – стабилност“ в банковата система, като се систематизират основните подходи и индикатори, чрез които се тества споменатата
взаимна връзка. Цел на изследването е да се формира заключение дали
прилагането на стандартизиран набор от количествени индикатори е
достатъчно надежден метод за анализ в тази насока или съществува необходимост от техен сепаративен подбор, съобразно спецификата на изследваната банкова система. Установява се необходимостта от формиране на различни комбинации от индикатори, като в изследванията, обхващащи повече от една страна, тези комбинации включват по-голям
брой показатели. Наред с това се потвърждава тенденцията за налагането
на няколко ключови показателя за измерване на пазарното поведение и
стабилност при изследването на съвременните банкови системи.
© 2017 Икономически университет – Варна
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Въведение
Равнищата на конкуренция и стабилност в банковите системи е проблематика, предизвикваща традиционен интерес в специализираната литература. Годините, последвали глобалната финансова криза от 2007 - 2008 г., дават нов
тласък за изследване на взаимните зависимости между тези ключови променливи. И двете алтернативни хипотези в тази насока, а именно „конкурентност –
нестабилност” и „конкурентност – стабилност”, намират аргументи в своя
подкрепа, като отделните научни разработки не могат да доведат до доминация
на някоя от тях.
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В специализираната литература се е наложило схващането за отрицателна
връзка между конкурентността и стабилността в банковия сектор, като се приема, че конкуренцията оказва вредно въздействие върху стабилността на банките, изразяващо се в нежелани резултати под формата на банкови фалити. Противоположно, по-високата концентрация и пазарна мощ на малък брой големи
банки е стимул за подобряване стабилността на сектора. От своя страна, хипотезата „конкурентност – стабилност” или „концентрираност – нестабилност” е
по-нова теоретична концепция, според която пазарната мощ и власт на малък
брой големи банки може да дестабилизира банковата система и да бъде вредна
за финансовата стабилност (Boyd and De Nicolo, 2005).
Използването на различен инструментариум за анализ на връзката между
равнищата на конкуренция и стабилност в банковия сектор е една от причините
за систематизиране на основните изследователски методики и постигнатите резултати в тази насока. Наред с това, изводите в отделните разработки са въз основа на информация от изчисляването на отделни индикатори по отношение на
отделна страна или спрямо група от страни, като използването на еднакви или
сходни методи за измерване равнищата на конкурентност и стабилност понякога формира противоречащи си резултати по отношение на различните банкови
системи.
В този контекст, целта на статията е формулиране на аргументирано
становище по дилемата – дали прилагането на стандартизирани индикатори
и коефициенти за измерване на споменатата релация е достатъчно надеждно, или пък особеностите на отделните икономики предопределят необходимостта от модифициране на изследователските подходи чрез включване на
допълнителни макроикономически и специфични за банковата система показатели. Реализацията на поставената цел се осъществява чрез анализ на ключовите изследвания по темата, систематизиране на приложените в тях подходи и
индикатори за тестване на разглежданата връзка, както и чрез обобщение на
постигнатите резултати, подкрепящи или отхвърлящи споменатите хипотези.
Систематизацията и направените изводи са въз основа на основните емпирични
изследвания на релацията „конкурентност – стабилност” в банковите системи,
публикувани през периода 2002 - 2016 г., използващи като средство за анализ
група от предварително дефинирани стандартизирани количествени показатели.
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1. Инструментариум за измерване равнищата
на конкурентност и стабилност
В таблица 1, са систематизирани основните индикатори, които доминират
инструментариума на актуалните емпирични изследвания на връзката между
конкурентност и стабилност в банковите системи.
Таблица 1
Показатели за измерване на връзката „конкурентност – стабилност”
Измерване на:
1. Конкурентност в банковия сектор
1.1. Равнището на концентрация
1.2. Пазарната мощ и ценовото поведение на банките

Индикатор(и):
Concentration ratio
Индекс на Хърфиндал-Хиршман, ННІ
H-Statistics
Lerner Index
Индикатор на Boone

1.3. Индикатори, базирани върху лихвеБанков нетен лихвен марж (NIM)
ния спред
2. Стабилност в банковия сектор
Индикатор за качество на кредитния порт2.1. Качеството на банковите активи
фейл (NPL ratio)
Коефициент за покритие на ликвидността
(LCR)
2.2. Ликвидността
Коефициентът на стабилно финансиране
(NSFR)
Адекватност на първичния капитал (Tier 1
capital)
2.3. Платежоспособността
Адекватност на вторичния капитал (Tier 2
capital)
Коефициент на ливъридж
2.4. Вероятността от настъпване на фаИндекс Bank Z-Score
лит

Тъй като прилагането на показателите за оценка на представянето
(performance), качеството на банковите активи, ликвидността и платежоспособността е регулаторно изискуемо и тяхното изчисляване е максимално унифицирано, то останалите индикатори могат да бъдат разгледани като допълващи базисния инструментариум за измерване на връзката „конкурентност – стабилност”. В това си качество същите често биват модифицирани, а включването им
в отделните специализирани изследвания е селективно. Следва да се отбележи и
обстоятелството, че те намират все по-силно присъствие в специализираната
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литература след 2000 г., като се наблюдава и тенденцията тяхното изчисляване
да се превръща в алтернативна форма на анализ на състоянието на дадена банкова система.
Така равнището на банковата конкуренция се остойностява най-често чрез
коефициентите за концентрация (индекс за пазарна концентрация и индекс на
Хърфиндал-Хиршман) и ценовото поведение на банките (чрез индекса Lerner и
индикатора на Boon), докато стабилността на сектора се измерва на базата на
вероятността от настъпване на фалит по отношение на отделна банкова институция (посредством коефициента Z-Score). Същите се явяват и като ключови
показатели, формиращи изследователския инструментариум на съвременните
изследвания на връзката „конкурентност – стабилност”, обект на разглеждане в
предлаганата разработка. От тази гледна точка по-долу в обобщен вид са представени същността и начините за извеждане на споменатите коефициенти.
1.1. Индикатори за концентрация на банковата система
Един от най-често използваните коефициенти за измерване степента на пазарна концентрация e процентът на активите на банковата система за първите най-големи банки в сектора (Concentration ratio, CR). В някои изследвания
същият е представян и с наименованието „k-bank concentration ratio”, тъй като
съществуват различни възможности относно броя на водещите участници в сектора, които да бъдат включени в коефициента. Възможни са различни варианти,
но най-честата практика е това да са първите три или пет институции с найзначими пазарни дялове. Индексът за пазарна концентрация може да бъде представен като:
  ∑ ,

(1)

където: CRk e индекс на концентрация;
к – брой водещи банки по обем на активите;
Si – пазарен дял на всяка от включените в индекса кредитни институции.
Този подход е един от най-опростените методи за измерване на пазарната
концентрация, а основната му слабост е свързана с това, че той не отчита присъствието на всички участници на даден пазар. Тази негова слабост се компенсира до голяма степен от метода на Хърфиндал-Хиршман (Pavic et al. 2016: 2).
Индексът на Хърфиндал-Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index, ННІ) е
другият най-често използван измерител на пазарната концентрация. В специализираната литература е характеризиран и като „индекс, носител на пълната
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информация”, тъй като дава представа за цялостното пазарно разпределение
(Bikker, Haaf 2002: 7). Изчислява се като сума от квадратите на относителните
пазарни дялове на всеки участник на даден конкурентен пазар. Индексът може
да бъде представен със следната формула:
 ∑  ,

(2)

където: HHI е индекс на Хърфиндал-Хиршман;
S – относителен пазарен дял на всяка банкова институция от съответния пазар.
Докато HHI изчислява пазарната концентрация на базата на сумата от квадратите на всички участници, ключовата разлика между него и индекса, измерващ
процента от активите на банковата система, притежаван от трите (петте) найголеми банки, е в броя на изследваните пазарни участници. По този начин присъствието на по-малки пазарни участници бива отчетено единствено от коефициента
HHI. От тази гледна точка някои автори предлагат комбинирано измерване на степента на пазарна концентрация, посредством двата разгледани по-горе индекса за
пазарна концентрация. Така например Pavic, Galetic и Piplica (2016) предлагат регресионен модел, отчитащ взаимната връзка между коефициентите CR и HHI.
1.2. Индикатори за пазарната мощ и ценовото поведение на банките
Тестът на Panzar и Rose от 1987 г. е известен в специализираната литература и с наименованието H-Statistics. Създаден е като емпиричен модел за доказване ситуация на монопол, олигопол или съвършена конкуренция. Основната
концепция, заложена в него, се свързва с допускането, че банките са склонни да
прилагат различни ценови стратегии в отговор на промяната на производствените разходи (input costs), според пазарната ситуация, в която оперират. Hstatistics съпоставя степента на еластичност на приходите от лихви по отпуснати
кредити, спрямо цената на банковия ресурс, в която категория попадат: цената
на банковите депозити (разходите на банките за лихви); разходите за персонал;
други административни разходи, правени от банките.
Изчисляването на H-Statistics се състои от две стъпки. Първо, с помощта на
регресионен анализ се оценява степента на взаимната зависимост между двете
споменати по-горе променливи. Втората стъпка е свързана с добавянето на оценъчни коефициенти по отношение на всяка съставна компонента на банковия ресурс.
Високите му стойности са свидетелство за наличие на по-конкурентна банкова система, докато при ситуация на монопол коефициентът заема равнища,
равни или по-ниски от нула. Според теста на Panzar и Rose, при настъпване на
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монополна ситуация, повишаването на стойността на банковия ресурс предизвиква повишение на пределните разходи, спад на крайния произведен продукт и
в крайна сметка спад на лихвените постъпления от отпуснати кредити. Обратно,
при ситуация на съвършена конкуренция, повишението в стойностите на банковия ресурс ще повиши едновременно и с еднаква степен, както пределните разходи, така и лихвените приходи (при наличието на перфектна еластичност на
кривата на търсенето), като H-Statistics ще получи стойност, равна на единица.
Моделът на Panzar и Rose подлежи на допълнително адаптиране, съобразно
спецификите на изследваната среда, което е възможно чрез въвеждането на опционални контролни параметри. Така например, Bikker, Shaffer и Spierdijk
(2009) го модифицират по отношение на ценовата и приходната компоненти, с
оглед постигането на по-ясна идентификация за наличие на състояние на конкуренция, олигопол или монопол в сектора.
Друг широкоразпространен подход за измерване на пазарната мощ е създаденият през 1934 г. Lerner Index, който се извежда на базата на два основни параметъра: 1) определената от компанията (в случая банката) производствена цена и 2) направените от нея пределни разходи. При липса на точна информация
по отношение на тези променливи величини, индексът дава възможност същата
да бъде компенсирана чрез използване обратната функция на ценовата еластичност като измерител на пазарната сила1.
  








,

(3)

където: Р е производствената цена;
MC са пределните разходи;
Ed – коефициент за ценова еластичност на търсенето.
Според заложената в методологията на Lerner концепция, степента, до която дадена фирма може да получава предимства от своето монополно положение
до голяма степен ще зависи от гъвкавостта на нейната крива на търсенето. В зависимост от положението £, пазарните участници ще трябва да определят своето поведение, като запазят по-високите си производствени цени (при постръмна крива) или ги увеличат (при по-изпъкнала и гъвкава крива на търсенето). От тази гледна точка индексът винаги ще заема стойности в диапазона
между 0 и 1, като по-високите му стойности означават по-голяма пазарна концентрация, докато клонящите към нула резултати онагледяват наличието на поконкурентна пазарна среда. Монополистичните организации, търсещи максимизиране на печалбите си, според модела на Lerner, не би следвало никога да по179
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падат върху нееластичната част от кривата на търсенето (E≤1), тъй като еластичността (Е) винаги ще бъде в диапазон ∞ ≥ E ≥ 1.
Изведеният през 1934 г. индекс визира дейността на компаниите от реалния
сектор, без, обаче, да отразява спецификите на банковото производство. Така при
приложението му спрямо банковите институции се оказва проблемно генерирането на точна информация, свързана с категорията на пределните разходи.
С цел отчитане спецификите на банковия бизнес, в по-късни изследвания
индексът на Lerner е подложен на отделни интерпретации2. Така например
Koetter, Kolari и Spierdijk (2012) предлагат негов модифициран вариант
(Adjusted Lerner Index). Основната разлика е свързана с отчитането на банковите
депозити, като източник за финансиране на заеми и оттам на банковата печалба.
От тази гледна точка банковата продуктова технология се разглежда като производна на три входящи фактора – заемни средства, труд и капитал и два изходящи – ценни книжа и заеми (Koetter et al. 2012: 10). Модифицираният вариант
на индекса може да се представи като:
Ladj

 ∗
 

,

(4)

където: Ladj е модифициран индекс на Lerner;
РВТ – печалба преди данъци;
TOC – общо оперативни разходи;
MC – съпътстващи пределни разходи;
TO – съвкупността от отпуснатите от банката заеми и притежавания от нея портфейл ценни книжа.
И в модифицирания вариант на индекса на Lerner неговите стойности формират диапазон от 0 до 1, като отново по-високият резултат онагледява повисоки равнища на пазарна мощ.
Един от най-съвременните методи за измерване на пазарната мощ е индикаторът на Boone, чрез който се установява наличието на корелационна зависимост между равнището на конкуренция и постиганите от банковите посредници крайни резултати3. Индикаторът се използва за доказване на причинноследствената връзка между нарастващата степен на конкуренция в банковия
сектор и редуцирането на печалбите на по-слабоефективните банки. Неговите
основни параметри са отново пределните разходи и банковата печалба. Наричан
още измерител на еластичността на банковата печалба, индикаторът на Boone
отчита процентния спад на печалбата при увеличение с един процент на пределните банкови разходи.
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Индикаторът на Boone може да бъде представен чрез формулата:
"## 

$%&`( % &)*+ (,
,
$%&)-. ( %&)*+ (,

(5)

където: /&0`( е средна печалба за банковия сектор;
/ &min 0( – резултат на най-малкопечелившата банка;
/&max 0( – печалба на най-ефективните банки.
Дефинирани като относителни разлики в печалбата (relative profit differences),
съставляващите индикатора параметри формират съотношение между разликите на
средната печалба за сектора и тази на най-малкопечелившата банка (в числител) и
разликата между печалбите на банките с най-висока и с най-ниска рентабилност (в
знаменател). Очакването, че пазарните дялове на банките с по-ниски равнища на
пределните разходи ще нарастват, води до заключението, че по-силната конкуренция
ще бъде отразена чрез по-висока отрицателна стойност на индикатора.
Въз основа на резултативните величини след изчисляване на индекса, може да
бъде изведено заключението, че при наличието на по-конкурентна пазарна среда
по-слабо ефективните (конкурентоспособните) банки ще понесат по-тежки загуби
за сметка на по-ефективните участници. Казано по друг начин, индикаторът на
Boone може да се приложи и като тест за доказване тезата за наличието на взаимна
връзка между представянето на дадена банка (bank performance) и степента ѝ на
ефективност, измерена чрез нейните пределни разходи. По този начин поефективните пазарни участници, с по-ниски равнища на пределните разходи, понижават резултатите от представянето на по-нискоефективните банки. Същевременно степента на ефективност може да бъде пряко повлияна и от конкурентното
поведение на участниците в сектора (Castellanos,Garza-Garcia 2013: 8).
Моделът изисква интегрирането на допълнителни параметри, чиято адаптивност предполага успеваемост при идентификацията на количествени специфики за изследваната банкова система, които евентуално биха били пропуснати
от представените по-горе алтернативни модели. Така например, в сравнение с
H-Statistics, повишените стойности на който не винаги отразяват повишено равнище на конкуренция, промяната в равнището на индикатора на Boone винаги
означава и промяна в нивото на конкуренция (Castellanos,Garza-Garcia 2013: 8).
1.3. Индикатор Bank Z-Score
Най-често за определяне равнището на стабилност в банковата система в
емпиричните изследвания се прилага индексът Bank Z-Score, измерващ вероятността от настъпване на фалит за дадена банкова институция4.
181

Известия
2017 • том 61 • №3

Bank Z-Score може да бъде представен чрез следната формула:
ROA+
Bank Z-Score =

пазарна капитализация
активи

стандартно отклонение на ROA

,

(6)

където: ROA (Return on Assets) e възвращаемостта на банковите активи,
представляваща съотношение между банковата нетна печалба и
общата сума на активите.
Чрез показателя Bank Z-Score се интегрират променливите величини пазарна капитализация, възвращаемост и изменчивост на възвращаемостта. Той се
изчислява на базата на възвращаемостта на банковите активи (ROA) и пазарната
стойност на банковите акции, като по-високите стойности на показателя индикират по-ниска вероятност за изпадане в ситуация на неплатежоспособност.
2. Обзор на емпиричните изследвания
Представените по-горе индикатори за измерване равнищата на конкурентност и стабилност са в основата на инструментариума на различни изследвания,
потвърждаващи или опровергаващи наличието на хипотезите „конкурентност –
стабилност” или „конкурентност – нестабилност”. Наблюдава се налагането на
практиката търсенето на емпирични доказателства в подкрепа на една от двете
хипотези да става чрез комбинирането на два или повече показателя за измерване степента на конкуренция и стабилност. Така например, анализът на пазарната концентрация чрез измерването на пазарните дялове на първите три или
пет банки в съответния сектор (CR ratios) винаги се съпътства и от другия аналогичен измерител (индексът на Хърфиндал-Хиршман, HHI).
От своя страна, измерването на равнището на банковата стабилност в съвременната специализирана литература също става на базата на алтернативни
методологии, които често се прилагат паралелно в рамките на едно и също проучване. По този начин се цели верификация на получените резултати, като се
минимизира и рискът от изкривяване на съответните изходни данни поради неточност на входящите данни или невъзможност на даден модел да отчете конкретен фактор или специфика на изследваните банкови системи.
Най-често инструментариумът на емпиричните изследвания, свързани със
съпоставката между банковата стабилност и конкурентоспособност, прибягва
до използването на модифицирания от гледна точка на банковия бизнес вариант
на коефициента Z-Score (Bank Z-Score), индикатора на Boone и индекса на
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Lerner. В някои изследвания последният индикатор също бива подложен на известна адаптация съобразно спецификите на характера на съответния анализ.
Наблюдава се и комбинираното използване на посочените по-горе индикатори
със собствена авторска методология – напр. Boyd и DeNicolo (2005), DeNicolo и
Loukoianova (2007), Berger et al. (2008), Beck et al. (2011), Liu и Wilson (2011),
Samantas (2013) и др. Тази тенденция е характерна за по-новите проучвания,
най-вече след 2000 г., когато в специализираната литература започва да се отчита и наличието на комплекс от фактори (вътрешни и външни), оказващи влияние върху връзката „конкурентност – стабилност”.
В това отношение при прегледа на специализираната литература следва да
се отчете и отражението на глобалната финансова криза от 2007 - 2008 г. В публикациите до началото на кризата отделните банкови системи се анализират
през призмата на типичните за банковата индустрия рискови категории, без да
се включва отражението на рискови величини като системния и операционния
риск. Събитията, съпътстващи кризата, обаче, опровергават тяхното пренебрегване, като най-новите проучвания в тази насока не само отчитат тези рискове,
но дори фокусират основното си внимание върху тях.
Така например, Leroy и Lucotte (2015) изследват 54 европейски банки с
публичен статут, отчитайки тяхната системна рискова взаимна свързаност.
Комбинирането на индикаторите Z-Score и Lerner Index с показателя за измерване на системния риск SRISK доказва наличие на пряка връзка между степента
на конкуренция и равнището на системен риск, като се потвърждава тезата, че
конкуренцията повишава финансовата стабилност и минимизира опасността от
развитие на системни банкови кризи. Това твърдение може да се обясни с обстоятелството, че по-слабата конкуренция е в по-силна корелационна зависимост
с поемането на повече риск от страна на отделните банки (Leroy, Lucotte 2015:
16, 23)5. Samantas (2013) също засяга проблематиката, свързана със системния
риск и извежда твърдението, че установената U-образна взаимна връзка, както и
нейният характер (права или обратна) се обуславят от финансовите регулаторни
практики в отделните страни (Samantas 2013:18).
Ferreira et al. (2016) отделят внимание върху рисковата значимост на операционните разходи и нетипичните банкови дейности, извеждайки доказателства, че повишаването на степента на конкурентност винаги увеличава риска от банкови фалити.
Друга особеност на съвременните изследвания в областта на банковата конкуренция и стабилност, отново в контекста на последствията от глобалната финансова криза, е интегрирането на финансовите регулации като ключова променлива компонента. Във връзка с това Beck et al. (2011) доказват, че големите раз183
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минавания при резултатите от проведеното проучване на степента на конкурентност и стабилност са пряко следствие от регулаторните и институционалните
различия в изследваните от тях страни6. Повишаването на конкурентността ще
въздейства по-силно върху банковата нестабилност в икономики с по-стриктни
ограничения върху банковата дейност, по-ниска системна нестабилност, с добре
развити капиталови пазари, по-щедри системи за депозитно гарантиране и поефективни механизми за споделяне на кредитна информация (Beck et al. 2011: 3).
От своя страна, Vives (2010) извежда доказателства, че характерът на връзката
„конкурентност – стабилност” се доминира в голяма степен от спецификите на финансовите регулации в съответната банкова система. Като се отчитат различията
между банковите системи на развитите и развиващите се страни, се потвърждава и
двупосочната връзка между финансовото регулиране и равнището на конкуренция,
съобразно спецификите на съответната банкова система (Vives 2010: 44).
В по-общ план интерес представлява и обстоятелството, че изводите в специализираната литература, въз основа на разгледаните индикатори, дават противоречиви резултати по отношение подкрепа или отхвърляне на хипотезите
„конкурентност – стабилност” или „конкурентност – нестабилност”. Използването на едни и същи или сходни показатели и методологии формира различни
заключения, които могат да бъдат систематизирани в три основни категории:
• изследвания, подкрепящи хипотезата „конкурентност – нестабилност”,
например Markus (1984), Keeley (1990), Alen, Gale (2004), Jimenez et al. (2007),
Yeyati, Micco (2007), Ferreira et al. (2016);
• изследвания, чиито резултати доказват обратната хипотеза „конкурентност – стабилност”, като например, Claessens, Laeven (2004), Beck et al. (2004),
Boyd, De Nicolo (2005), Boyd et al. (2006), De Nicolo, Loukoianova (2007),
Schaeck, Cihak (2007), Schaeck (2009);
• проучвания, при които резултатите от индикаторите за конкурентност и
стабилност не дават категоричен отговор в подкрепа на една от двете хипотези
или извеждат U-образен характер на изследваната релация – Gelos, Roldos
(2002), Berger et al. (2008), Martinez-Miera, Repullo (2008, 2010), Beck et. al.
(2010, 2013), Lin et al. (2010), Vives (2010), Liu, Wilson (2011), Iskenderoglu,
Tomak (2013), Clerides (2013), Lerou, Lucotte (2015).
Следва да се отбележи фактът, че изследванията, даващи предимство на една
от двете алтернативни хипотези, с малки изключения (Schaeck et al. 2009 и
Ferreira et al. 2016), като време на провеждане се позиционират основно в годините преди 2007 - 2008 г. Обратно, липсата на категорично потвърждение е характерно най-вече за изследванията след този период. Отчитайки времевия лаг, свър184

Н. Вълканов. Обзор на емпиричните изследвания на връзката
„конкурентност – стабилност” в банковия сектор

зан с входящата информация, не следва да се извежда автоматичното заключение,
че резултатите от проучванията, извършени след 2008 г., са единствено следствие
от финансовата криза. По-скоро нелинейният характер на техните резултати може да се обясни с интегрирането на допълнителни параметри в състава на разглежданите индикатори или с добавянето на собствена методология в комбинация
с традиционните индекси. Така, като се повишава комплексността при изследването на въпросните хипотези, се стига до ситуация, при която традиционните
измерители на банковата конкурентност и стабилност да не могат да дадат
адекватен отговор относно характера на въпросната взаимна връзка.
Това обстоятелство повдига и въпроса за необходимостта от допълнително
усложняване на разглежданите измерители. От една страна, тяхната модификация
и увеличаването на сложността им може да доведе до неволно манипулиране на
входящата информация или просто да не може да стигне до категорично заключение7. От друга страна, обаче, постоянно нарастващата комплексност на вътрешната
и външната банкова среда следва също така да бъде отразена от моделите за измерване на нейните параметри. Пример в това отношение е създаването и налагането
на изцяло нови методологии (индикаторът на Boone – 2008 г.), както и модифицирането на традиционни измерители (напр. модифицираният индекс на Lerner).
Интегрирането на допълнителни фактори в по-голямата част от разгледаните изследвания доказва недостатъчната ефективност на инструментариума, базиран единствено върху една или две променливи величини. С оглед на тази констатация Gelos и Rodos (2002) прибягват до панелна оценка на дълготрайните банкови активи, банковите консолидационни процеси, както и на дела
на чуждестранната собственост в банковите сектори на изследваните страни.
Beck et al. (2004) прилагат също комплексен модел, отчитащ взаимните зависимости между величини като дела на местната и чуждата собственост в банковия сектор, рестрикции по отношение достъпа на банката до определени бизнеси, броя отказани банкови лицензи, индикаторите на базата на информация от
различни кредитни регистри, индикатора на банковата свобода, степента на
влияние на правителството по отношение на банковия бизнес, индикаторите за
равнище на корупция и върховенство на закона, индикаторите за степен на институционално развитие (Beck et al. 2004: 14-16). Подобна е и логиката при избора на изследваните променливи величини в методологията на Claessens и
Laeven (2003), където регресионният анализ обхваща стойностите на индикатора H-Statistics, коефициентите за концентрация, броя банки на глава от населението, дела на чуждестранната банкова собственост, банковите ограничения
върху определени бизнес дейности, рестрикциите при получаване на банкови
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лицензи, пазарната капитализация, застрахователното проникване, правата на
собственост и инфлационното равнище (Claessens, Laeven 2003:11).
Schaeck, Wolfe, Cihak (2006) от своя страна отчитат фактори като брутен
вътрешен продукт, реални лихвени проценти, кредитен ръст, парични агрегати,
тип правна система, степен на концентрация и др. (Schaeck et al. 2006: 14). Регресионният модел на Schaeck и Cihak (2010) допълва данните от H-Statistics с
анализа на съотношенията за минимален капитал, индекса на банковата свобода, брутния вътрешен продукт, инфлационното равнище, индекса на моралния
риск, индекса на правата на акционерите и др. (Schaeck, Cihak 2010: 20).
Опитите за остойностяване на риска от възникване на системния риск в разглежданите модели е друг стимул за интегрирането на нови променливи величини в
рамките на оценъчния инструментариум. Така например, чрез използване на логистичен анализ на вероятностите (logistic probability analysis), Schaeck, Wolfe и Cihak
извеждат собствен регресионен логит модел за измерване вероятността от настъпване на системна банкова криза (Schaeck et al. 2006: 12). От своя страна, в модела си
за оценка на банковия кредитен риск Martinez и Repullo разглеждат равнището на
системния риск и идиосинкретичния рисков фактор като причини за настъпване на
индивидуалния кредитен риск (Martinez, Repullo 2008:7). Значимостта на системната рискова обремененост е отчетена и в изследването на Leroy и Lucotte (2015), където чрез коефициента SRISK системният риск се отчита според индивидуалния
принос на всяка финансова институция, в зависимост от това, до каква степен същата може да повлияе за влошаването на стабилността на цялостната финансова
система. Подобно на Z-Score, изчисляването на показателя изисква информация,
свързана със счетоводната и пазарната банкова оценка, но въпреки това между двата коефициента съществува значима разлика, тъй като SRISK се извежда най-вече
на базата на корелационните зависимости между възвръщаемостта на отделната
банка и банковата система като цяло (Leroy, Lucotte 2015: 4).
Друга причина за наличието на разнопосочни резултати е неотчитането
от страна на отделните индекси и методологии на наличието на редица особености на националните банкови пазари, както и спецификите на отделните
видове банки, които ги съставляват. Така например, в рамките на една и съща
банкова система по отношение на определена група банки може да бъде доказана взаимна връзка от типа „конкуренция – стабилност”, а по отношение на друг
тип същите модели да потвърдят хипотезата „конкуренция – нестабилност”8.
В табл. 2 е представена кратка систематизация на ключови изследвания на
връзката „конкурентност – стабилност”, проведени спрямо отделна страна или
съпоставяни спрямо отделни банкови системи.
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3. Изследвания върху банковата система
на една страна и група страни
Анализът на изследваната взаимна връзка на равнище отделна банкова система също не може да даде категорична подкрепа или опровержение на една от
двете алтернативни хипотези. Това обстоятелство може да се приеме като следствие от спецификите на всяка от изследваните банкови системи, както и като резултат от прилагането на различни изследователски методологии. Докато първата
предпоставка може да бъде преодоляна относително лесно чрез съпоставяне на резултатите от относително сходни банкови системи, то различията в изследователския инструментариум се оказват по-сериозно предизвикателство. Именно липсата
на достатъчно подобни емпирични изследвания, при които се прилага една и съща
методология, но на ниво отделен банков сектор, за сходен времеви период не дава
възможност за извеждане на обобщаващи заключения в тази насока.
В този ред на мисли може да се обобщи, че проучването на банковия сектор на отделна страна с помощта на някои от представените по-горе показатели
и индикатори е спорадично и по-малко популярно, за сметка на съпоставянето
между отделни системи в рамките на т.нар. „cross-country” анализи. Въпреки
това, наличието на отделни, макар и спорадични, индивидуални изследвания не
следва да бъде подценявано. В таблица 2 са обобщени няколко подобни изследвания, свързани с характера на връзката между конкурентност и стабилност.
Таблица 2
Изследвания на връзката между конкурентност
и стабилност в дадена страна
Изследване
Markus (1984)
Keeley (1990)

Методология
собствен модел
Tobin`s Q Ratio9

Jimenez at al. (2007) Lerner Index, NPL
Liu, Wilson (2011)
Iskenderoglu и
Tomak (2013)
Castellanos, GarzaGarsia (2013)

Страна
Подкрепяна хипотеза
САЩ
конкурентност – нестабилност
САЩ
конкурентност – нестабилност
подкрепя се парадигмата за
Испания
франшизната стойност

Bank Z-Score; Lerner
Япония
index
собствен модел; тест
Турция
на Arellano-Bond10
Boone indicator, Data
Envelopment
Мексико
Analysis11
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Като цяло резултатите са разнопосочни, което отново може да се обясни,
както с различията между отделните банкови сектори, така и с разнородния инструментариум. Прилагането на различни методологии и отнасянето им към хетерогенни банкови системи, както и изчисляването на отделните показатели за
различни времеви периоди, до голяма степен обезсмислят търсенето на съпоставимост между отделните изследвания на национално равнище. Разбира се,
същите са добър ориентир при анализ, ограничен в конкретиката на определена
банкова система.
Липсата на унифицираност при изследванията на равнище отделна страна
до известна степен се компенсира от поддържаната от Световната банка база от
данни „Financial Development and Structure Dataset”, съдържаща информация за
различни финансови и банкови индикатори за над 200 страни за период от 1960
г. до момента12. Присъствието на някои от разгледаните по-горе индикатори за
конкурентност и стабилност (индекс за концентрация, банков нетен лихвен
марж и Bank Z-Score) в цитирания информационен масив частично компенсира
ограничения брой изследвания по отношение на отделна банкова система.
От гледна точка на унификацията на методите за измерване и тяхното прилагане в рамките на повече от една страни, в практиката се налага подходът за
измерване степента на конкурентност и стабилност посредством съпоставката
по банкови сектори на различни държави (cross-country analysis). Логично този
тип изследвания са доминиращи.
В таблица 3 хронологично са обобщени основните изводи от някои от основните cross-country проучвания.
Таблица 3
Изследвания на връзката между конкурентност
и стабилност в повече от една страна
Изследване
Gelos, Roldos
(2002)

Alen, Gale
(2004)

Методология

Обхват

Подкрепяна хипотеза

развиващи се страни
без категорична подкH-statistic; HHI; собстве- от Азия, Латинска
репа в полза на някоя от
на методология
Америка и Центдвете тези
рална Европа
собствен модел, базиран
на общото равновесие на
без конкретизация конкурентност – нестафинансовите пазари и
по отделни страни билност
посредници
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H-statistic; коефициенти
Claessens,
за концентрация; собстLaeven (2003)
вена методология
коефициенти за концентBeck et al.
рация; собствена методо(2004)
логия
Boyd, De
Собствен модел (BDN
Nicolo (2005) model)
Boyd et al.
Bank Z-Score; HHI; бан(2006)
кови кредитни портфейли
H-Statistics; параметриSchaeck,
чен дюрационен анализ;
Wolfe, Cihak логистичен анализ на ве(2006)
роятностите; регресионен
модел
DeNicolo,
Z-Score; Bank Z-Score;
Loukoianova
HHI; регресионен анализ
(2007)
Yeyati, Micco CR; HHI; H-Statistics;
(2007)
Bank Z-Score
Bank Z-Score, Lerner
Berger at al.
Index, HHI, собствен мо(2008)
дел

50 развити и развиващи се страни от
цял свят
74 развити, слаборазвити и развиващи се страни
без конкретизация
по отделни страни
134 слаборазвити и
развиващи се страни
38 страни, в които
са се разразили 28
системни банкови
кризи през период
от 20 години

Schaeck, Cihak
(2010)
Beck at al.
(2011)
Lin, Molyneux,
Wilson (2010)
Vives (2010)
Clerides,Manth
os, Kokas
(2013)

H-statistic; параметричен
дюрационен модел; логистичен анализ на вероятностите
H-Statistics; коефициенти
за концентрация; регресионен анализ
Lerner index; Bank ZScore; собствен модел
Lerner index; Bank ZScore
собствен многофакторен
модел
Lerner Index; модифициран Lerner Index; Boone
Indicator

конкурентност – стабилност
конкурентност – стабилност
конкурентност - стабилност
конкурентност – стабилност

133 слаборазвити и конкурентност – старазвиващи се страни билност
Латинска Америка
23 развити страни

MartinezМодел на Vasicek; динабез конкретизация
Miera, Repullo мичен модел на Cournot;
по отделни страни
(2008; 2010)
Circular road model
Schaeck et al.
(2009)

конкурентност – стабилност

45 страни

конкурентност – нестабилност
без категорична подкрепа в полза на някоя от
двете тези
нелинейна връзка между степента на конкуренция и банковата
стабилност
конкурентност – стабилност

конкурентност – ста9 страни от ЕС плюс
билност
Швейцария
79 развити и разви- разнопосочен характер
ващи се страни
на връзката
11 страни от ЕС

U-образна връзка

без конкретизация
по отделни страни

липсва ясна взаимна
зависимост

148 страни

липсва ясна взаимна
зависимост
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Samantas
(2013)

Lerner Index; Bank ZScore; Extreme Bound
група от банки в
Analysis (EBA); собствен Европейския съюз
модел

Leroy, Lucotte Bank Z-Score; Lerner
(2015)
Index; SRISK
Ferreira et al.
(2016)

обратна U-образна
връзка при пазарите с
по-ниска концентрация;
U-образна връзка при
пазарите с по-висок дял
на чуждестранна собственост

54 европейски пубконкурентност – несталично търгувани
билност
банки

модифициран Lerner
Index; собствен модел за без конкретизация
оценка на ликвидния не- по отделни страни
достиг и системния риск

конкурентност – нестабилност

При cross-country анализите се наблюдават следните алтернативни възможности за подбор и съпоставка на изследваните банкови системи.
Първо. Изследване на голям брой разнородни банкови системи. Claessens и
Laeven (2004), Schaeck et al. (2009), Beck at al. (2004, 2011) и Clerides et al. (2013)
прилагат набор от индикатори за конкурентност и стабилност по отношение на
голям брой банкови системи от различни страни. Характерното тук е формирането на селекции, включващи банкови системи с различни характеристики. Подобно уедряване може да бъде свързано с една своеобразна универсалност на
използваните изследователски методологии. Това хомогенизиране на обектите
на изследване повдига въпроса дали по този начин не се пренебрегват спецификите на отделните банкови системи13. Подобни генерализирани изследвания могат да се третират по-скоро като по-комплексна алтернатива на информационни
масиви от типа на споменатата по-горе база данни Financial Development and
Structure Dataset на Световната банка.
Второ. Изследване на голям брой разнородни банкови системи, подбрани
по предварително зададен критерий. При този вариант се прибягва отново до
включване на значим брой банкови системи, които, обаче, са подбрани съобразно предварително зададен обединяващ критерий. Така например, Schaeck et al.
(2006) изследват 38 страни, в които за период от две десетилетия са се разразили 28 системни банкови кризи. От своя страна, Leroy и Lucotte (2015) анализират 54 европейски банкови институции с публичен статут. Подобно фокусиране, съобразно единен обединяващ критерий, до известна степен преодолява
проблема с „размиването на информацията” като позволява подбирането на
най-подходящия количествен инструментариум, с който да бъдат тествани нивата на конкурентност и стабилност в избраните банкови сектори.
190

Н. Вълканов. Обзор на емпиричните изследвания на връзката
„конкурентност – стабилност” в банковия сектор

Трето. Диференциация по степен на икономическо развитие. Друга вариация при избора на банкови системи е тяхното разграничаване съобразно критерия
„развити / развиващи се страни”. Така Gelos и Roldos (2002) изследват конкурентните равнища в развиващите се страни от Азия, Латинска Америка и Източна
Европа, докато Boyd и al. (2006) и DeNicolo и Loukoianova (2007) правят изследване върху голям брой (над 130) слаборазвити и развиващи се стопанства от цял
свят. От своя страна, Berger et al. (2008) анализират конкуренцията и стабилността в банковите системи на 23 развити страни. Тъй като между развитите и развиващите се пазарни стопанства съществуват различия по отношение на фактори
като степен на развитие на пазарните и конкурентните отношения, наличие на
държавни дялове и присъствие на чужда собственост в банковия сектор, пазарно
проникване и плътност и т.н., то стойностите на отделните индикатори могат да
бъдат тълкувани в различен контекст. От тази гледна точка диференциацията
между развити и развиващи се пазарни системи е резонна и дава възможност за
отчитане на редица специфики, характеризиращи двата типа пазарни модели.
Четвърто. Изследвания на регионален принцип. Един по-тесен подбор се
предлага от методологиите за тестване на конкурентността и стабилността на
регионален принцип. Така например, Yeyati и Mico (2007) се фокусират върху
страните от Латинска Америка, докато Schaeck и Cihak (2010), Lin et al. (2010) и
Samantas (2013) – върху банковите системи от Европейския съюз. Основното
предимство на този подход е автоматичното определяне на единия параметър на
селекцията (изследваният регион) което дава възможност за добавяне на допълнителни критерии (като например, тип банкови институции, форма на собственост, времеви лаг и т.н.).
Пето. Прилагане на общ анализ без конкретизиране по отделни страни. Тези изследвания са по-скоро изключение от останалите емпирични количествени
анализи на връзката „конкурентност – стабилност”. Характеризират се с това, че в
тях не се прибягва до изчисляване на отделните показатели по страни, а се извеждат теоретични модели за количествена оценка. Така например, Alen и Gale
(2004), Martinez-Miera и Repullo (2008; 2010), Boyd et al. (2006), Vives (2010),
Ferreira et al. (2016) предлагат свои теоретични подходи за доказване на различни
методологии за анализ и оценка на банковата конкуренция и стабилност. Въпреки
липсата на представени конкретни числови стойности по страни, изведените там
модели са подходящи за прилагане в последващи cross-country анализи. От тази
гледна точка, същите могат да се приемат като значим елемент от изследователския арсенал в областта на емпиричния анализ. Освен дефинирането на теоретичния модел, предимство на този тип изследвания е тяхната универсалност, изразя191
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ваща се в извеждането на базисен апарат за по-нататъшна количествена оценка
при допускане на адаптация, съобразно характера на техни последващи вариации.
Като отчитаме представените по-горе вариации за подбор на участващите в
изследването банкови системи, интерес би представлявало наличието на повече
cross-country проучвания, при които предварителната селекция да бъде извършена на базата на повече от един критерий. Може да се изведе констатацията,
че в съществуващата литература акцентът като че ли е поставен повече върху
измерващия инструментариум, а не толкова върху мотивировката на избора на
съответните банкови системи. Тъй като коректният избор на индикатори несъмнено е фактор с първостепенно значение, то селектирането на участниците в
cross-country съпоставката е не по-малко важно по значение. Основните параметри, по които то следва да се извърши, попадат по-скоро в категорията на качествения анализ, като се свързват с факторите: икономическо и пазарно развитие, принадлежност към определен тип финансова система, характер на финансовата и банковата система, преобладаваща форма на собственост на банковия
сектор, състояние на капиталовия пазар и т.н. До голяма степен проучването на
Leroy и Lucotte (2015), покриващо 54 европейски банки с публичен статут, е
пример за селекция, извършена на базата на конкретни критерии – по регион и
по статут на собствеността.
Заключение
Очевидно прилагането на стандартизиран изследователски инструментариум, въз основа на унифициран набор от показатели и коефициенти при измерването на банковата стабилност и конкурентоспособност, не намира подкрепа от разгледаните емпирични изследвания. Съобразно спецификите на отделните банкови системи се прибягва до различни комбинации от индикатори,
като в изследванията, обхващащи повече от една страна, тези комбинации
включват по-голям брой показатели. Нещо повече, тяхното използване е в състава на многофакторни регресионни анализи, отчитащи взаимните връзки с останалите компоненти в конкретните изследователски модели. Наред с това, в
по-голямата част от изследванията се потвърждава и тенденцията към прибягването до няколко ключови показателя за измерване на пазарното поведение (HStatistics, индикаторът на Boon и Lerner Index) и стабилност (Bank Z-Score). По
този начин тяхното извеждане, в комбинация с останалите, регулаторно изискуеми коефициенти за измерване на банковото представяне и стабилност, допълва
количествения инструментариум за анализиране състоянието на банковите системи, в т.ч. и за тестване на връзката „конкурентност – стабилност”.
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Тази взаимозависимост е установена от Abba Lerner и публикувана в статията му „The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power” //
Review of Economic Studies (1934), 1 (3): 157-175.
По-подр. вж. Koetter et al. (2012); Clerides et al. (2013:6).
Въпреки че оригиналният индикатор е създаден с цел измерване равнището
на конкуренцията като цяло, без да е насочен към конкретен сектор, неговите
характеристики позволяват същият да се „калибрира” и използва успешно
при измерване конкурентността в банковата сфера. По-подр. относно оригиналния индекс вж. Boone (2008).
Изведен през 1968 г. от Edward Altman, същият първоначално се използва за
измерване вероятността от фалит на корпорации от реалния сектор, като покъсно се налага практиката Z-Score да се прилага и спрямо банкови институции. В изследванията на стабилността на банковите институции се прилага
модифицираният вариант на Z-Score, наречен Bank Z-Score.
В тази връзка вж. и Anginer (2014).
По този начин се затвърждава заключението от тяхно предходно изследване,
че институционалната и регулаторна рамка влияят пряко върху степента на
банковата концентрация, което пък от своя страна влияе пряко върху цената
на банкови кредити за бизнеса (вж. Beck et al. 2004: 2).
Тук, с известни допускания, може дори да се направи аналогия с постоянно
увеличаващата се комплексност на производните и хибридни банкови инстирументи за трансформиране на кредитния риск, чието дефектиране пролича около събитията покрай фалита на Lehman Brothers през 2008 г.
От тази гледна точка обаче, еднотипният характер на съставляващите родната ни банкова система кредитни институции по-скоро съдейства за лимитирането на това затруднение.
Съотношение между пазарната и счетоводната цена на акциите.
Статистико-иконометричен метод, представящ модел за оценка на динамична панелна информация, разработен от Manuel Arellano и Stephen Bond през
1991 г.
Data Envelopment Analysis – непараметричен метод, използван за оценка на
продуктовите граници. Базира се на техники за измерване на относителното
представяне на такива организационни единици, при които наличието на
множество входящи и изходящи производствени фактори затруднява тяхната
директна съпоставка.
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Информационният масив се обновява периодично и е наличен на интернет адрес http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/financial-structure-database.
Така например Clerides стига до заключението, че различията между отделните страни и региони не позволяват да се даде конкретен отговор за характера на връзката „конкурентност и стабилност”, като се доказва наличие на
U-образен характер (Clerides 2013:22), а Lin et al. потвърждават с изследването си, че регионалните икономически особености оказват съществено влияние върху равнищата банковата стабилност (Lin et al. 2010:16). Също така и
Beck et al. извеждат тезата, че доминацията на парадигмата за франчайзната
стойност се опровергава от значими различия на равнище „отделна страна”.
(Beck et al. 2011:25).
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REVIEW OF EMPIRIC RESEARCHES OF THE
„COMPETITIVENESS – STABILITY” RELATIONSHIP IN THE BANKING SECTOR
Nedyalko Valkanov
Abstract
The article presents some post-crisis projections focused on the theme „competitiveness
– stability” in banking sector by systematising the main approaches and indicators for testing
this interconnection. The purpose of the study is to form a conclusion whether the application
of standardised set of quantitative indicators is a reliable method for analysis in this direction
or there is a necessity for a separative selection according to the specifics of the examined
banking system. The main finding in the study is the need to form different combinations of
indicators as in researches covering more than one country these combinations include a larger
number of metrics. In addition, the trend for imposition of several key indicators for
measurement the market behaviour and stability when examining contemporary banking
systems is confirmed.
Key words: banking systems, competitiveness, stability, quantitative indicators.
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Резюме
Ефектът на изглаждането на доходите върху тяхната информативност
зависи от мотивите за неговото практикуване от страна на мениджмънта
на компаниите. Ако изглаждането на доходите се извършва с опортюнистична цел, се очаква то да понижава тяхната информативност. В контраст, ако мениджмънтът чрез изглаждането на доходите цели предаването на своята вътрешна информация относно бъдещите фирмени резултати, се очаква повишение в информативността на доходите. Чрез прилагането на подхода за информативността по примера на Tucker and
Zarowin (2006), в това изследване се тества как изглаждането на доходите влияе върху тяхната информативност за извадка от български публични компании..
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Въведение
Корпоративни скандали, като Enron (Катанов 2002), Ahold (The Economist
2003), Worldcom (Brickey 2003) и др., са причините, финансово-счетоводните
практики и тяхното усложняване да бъдат гореща тема на глобално ниво. Финансовата информация и нейната интерпретация придобиват особено значение, което
се проявява в светлината на започналата от 2009 г. световна стопанска криза. Това е свързано със степента, в която финансовата информация чрез финансовото
отчитане предоставя достоверни показатели за финансовото състояние и дейността на стопанската единица и реализация на очаквания паричен поток.
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Научната литература разглежда два противоположни ефекта, произтичащи
от изглаждането на дохода (Zarowin 2002, Tucker and Zarowin 2006, pp. 251-270).
Първият е, че мениджърите използват изглаждането на доходите, за да направят
публично достояние своята вътрешна информация относно бъдещите фирмени
доходи (Ronen and Sadan 1981; Chaney and Lewis 1998, 103-135; Tucker and
Zarowin 2006, pp. 251-270). Следователно, този ефект би следвало да води до
повече информация относно бъдещите доходи и парични потоци, които, от своя
страна, се отразяват в цените на акциите. Алтернативният ефект предполага, че
изглаждането на дохода изкривява информацията и прави цените на акциите помалко информативни. Наличието на по-малко информация относно бъдещите
доходи и парични потоци ще бъде отразено от цените на акциите, от което
следва, че изглаждането на дохода ще има негативно отражение (Tucker and
Zarowin 2006, pp. 251-270). Актуалността на проблема с изглаждането на доходите от мениджъмта на българските публични компании се състои в устанявяването дали има положителен или отрицателен ефект върху информативността, като следствие от практикуването му.
Обект на това изследване е изглаждането на доходите сред български
публични компании. Предмет на изследването е информативността на
доходите. За целта се прилага изследователският дизайн на Tucker and Zarowin
(2006) по отношение на пазара и се проверява дали техните изводи са валидни и
за България. Възникващите фондови пазари, част от които е и българският, се
характеризират с по-ниска прозрачност и защита на инвеститорите, поради понеефективните надзорни институции, дори в условията на изравнени
номинални регулации (Найденова, 2016), което води до по-лоша информационна среда (Morck et al., 2000, pp. 215–260). Влиянието на изглаждането на
доходите върху тяхната информативност зависи от информационната среда на
пазара. По-конкретно, по-добрата информационна среда прави релевантната
информация по-достъпна за средния инвеститор, намалява разходите за
придобиване на информация и улеснява вземането на по-ефективни инвестиционни решения. Поради тази причина, за фирми намиращи се на пазари с
богата информационна среда (например, пазара на САЩ), инвеститорите могат
да използват всички източници на информация, за да интерпретират по-добре
мотивите на мениджърите да изглаждат доходите при съобщаването на
вътрешната им информация, относно бъдещите доходи (т.е. изглаждането на
дохода подобрява тяхната информативност). От друга страна, на пазар с лоша
информационна среда (например България), информацията е непълна и информационната неопределеност е висока, инвеститорите не са в състояние да
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използват изглаждането на доходите, за да прогнозират бъдещите доходи (т.е.
изглаждането на дохода няма влияние върху тяхната информативност).
Очакванията в това изследване са в съответствие с изводите на Cheng et al.
(2014), които предоставят доказателства от голяма извадка, включваща американски компании, за това, че връзката между изглаждането на дохода и
ERC/FERC зависи от фирмените равнища на информационната среда. Те
откриват, че информационната среда играе важна роля при оценяването на
качеството на финансовото отчитане, посредством ERC и FERC.
Поради посочените съображения ще се изследва следната
Хипотеза:
Изглаждането на доходите понижава информативността на миналите и
текущите доходи относно бъдещите доходи.
Целта на това изследване е да се установи какъв е ефектът на изглаждането на доходите върху тяхната информативност в условията на българския
фондов пазар.
1. Дефиниране на информативността
Под информативност се има предвид „информационната акуратност“ на
отчет, изявление или позиция. Например, ако един инвеститор търси нова привлекателна възможност за инвестиране, той ще използва няколко информационни източника. Инвеститорът може да се свърже с брокери, да чете проспекти,
също така да анализира отчетите. Освен това, инвеститорът ще анализира историческите данни на компанията. Някои източници на информация ще бъдат по
ценни, отколкото други. Това означава, че един източник осигурява по-високо
ниво на информативност, в сравнение с други. В допълнение, изявления от
страна на мениджмънта, които са свързани с представянето на компанията биха
могли също да предоставят ценна информация на настоящите и бъдещите инвеститори. По-конкретно, по отношение на това изследване, информативността
се свързва с доходите на компанията. Tucker and Zarowin (2006) дефинират информативността на доходите, както следва: „Информационната стойност на
миналите и настоящите доходи при предоставяната от тях информация за
бъдещите доходи и паричните потоци“(Tucker and Zarowin 2006, pp. 251-270).
Тази дефиниция за информативността на доходите предполага, че анализаторите и другите потребители на финансовите отчети могат да извличат определени информационни елементи от финансовите отчети, които осигуряват информация за прогнозиране на бъдещите доходи. Това, разбира се, е приложимо
най-вече за тримесечните отчети. След като отчетените годишни доходи във
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финансовите отчети на компанията са проекция на четирите тримесечия на доходите, следователно отчетените тримесечни доходи могат да предоставят информация за годишните. По този начин, информативността на доходите може
да бъде описана като тяхна способност да се прогнозират бъдещите доходи и
парични потоци. Въз основа на текущите годишни доходи анализаторите и другите потребители на финансовите отчети могат да изготвят прогнози относно
бъдещите доходи.
За мениджмънта на компанията съществуват ползи, ако потребителите на
финансовите отчети са в състояние да изготвят задоволителни прогнози за бъдещите доходи на компанията. Това съдейства за възприемането на компанията
от нейните стейкхолдъри като финансово устойчива . Една от ползите за компанията от по-голямата предвидимост на нейните резултати е по-ниската цена на
капитала за нея, докато за мениджмънта се понижава рискът от загуба на работното място и се повишава вероятността за получаване на договорените бонуси в
компенсационните им планове.
2. Измерване на информативността
За да се тества информативността на доходите се използва подходът CKSS,
разработен от Collins et al. (1994). Въз основа на EMH (хипотезата за ефективните пазари), CKSS подходът изследва количеството информация относно бъдещите доходи на компанията, което е отразено от промяната в текущите цени
на акциите. Според EMH, цялата налична информация е отразена от цените на
акциите. Следователно, основавайки се на цените на акциите, CKSS подходът
взема под внимание, както публичната, така и вътрешната информация за компанията. В CKSS се използват измененията в доходите, като независими променливи. Също така имплицитно се приема, че годишните доходи следват случайната разходка. Lundholm и Myers (2002) използват равнищата на миналите,
текущите и бъдещите доходи, допускайки по-обща форма на модела относно
очакванията за доходите (Lundholm and Myers 2002, pp. 809–839). За да повишат
силата на теста те комбинират трите вида доходи в променливата Xt3 и възвръщаемостта за трите бъдещи години в Rt3. Приложения регресионен модел
CKSS-подходът в изследването на Tucker and Zarowin (2006) се определя, както
следва:
Rt = b0 + b1 Xt − 1 + b2 Xt + b3 Xt3 + b4 Rt 3 + εt ,
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където: Rt е ексдивидентната доходност за година t;
Xt − 1 – доходност на една акция за година t-1;
Xt – доходност на една акция за година t;
Xt3 – сумата на дохода на една акция за периода t+1 до t+3;
Rt3 – oбщата възвръщаемост на акция за периода t+1 до t+3.
Следователно, коефициентът b 2 кореспондира с текущите доходи (ERC), а
е
b 3 коефициентът на бъдещите доходи (FERC). Всички EPS-променливи се базират на EPS, коригирани със сплита и дивидентите по акциите, според Christie
(1987), дефлирани с цените на акциите в началото на година t (Christie 1978, pp.
231–258). Rt3 e общата пазарна възвръщаемост от година t+1 до t+3 с годишно
комподиране1. Коефициентът на миналите доходи (b1) се очаква да бъде отрицателен, ERC (b2) се очаква да бъде положителен, FERC (b3) също се очаква да
бъде положителен, а коефициентът за бъдещата възвръщаемост (b4) се очаква
да бъде отрицателен.
За да се отговори на изследователския въпрос, регресията се разширява
чрез добавянето на мярката за изглаждане на доходите IS и нейното взаимодействие с независимите променливи. Ако компанията се идентифицира като
изглаждаща, променливата за употребата на изглаждане на дохода е 1, а ако
компанията не е изглаждаща дохода, променливата за изглаждане на дохода е 0.
Регресионното уравнение (2) изразява основния емпиричен модел за изследване
на връзката между информативност на доходите и тяхното изглаждане:
Rt = bo + b1 X t −1 + b2 X t + b3 X t 3 + b4 Rt 3 + b5 ISt + b6 ISt * X t −1 + ,

b7 ISt * X t + b8 ISt * X t 3 + b9 ISt * Rt 3 + ε t

(2)

Регресионното уравнение (2) се изчислява чрез обединяване на вариационни данни и данни от динамичен ред. Ако доминиращ ефект от изглаждането на
доходите е предаването на информация за бъдещите доходи, тогава коефициентът b8 би следвало да бъде положителен.
Установява се, че използването на цените на акциите има предимство при
оценяването на връзката между текущите и бъдещите доходи. Въпреки разликата, двата регресионни модела (2) и (3) са свързани. Ако изглаждането на дохода
подобрява информативността на доходите, тогава се очаква да се засили връзката между бъдещите и текущите доходи, тоест трябва да се увеличи устойчивостта на доходите. За да се потвърди това, се оценява връзката между текущите и бъдещите доходи посредством следното регресионно уравнение:
EPSt3 = a0 +a1EPSt + a2ISt + a3ISt *EPSt +εt ,
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където: EPS t е доходът на една акция за финансова година t;
EPSt 3 – сумата на недефлирания EPS за фискалните години от t+1
до t+3, съответно, променливите EPS t и ISt са независими променливи, а EPSt 3 е зависима променлива. Ако изглаждането на дохода подобрява информативността на доходите, коефициентът а3
на взаимодействащите променливи (interaction variable) ISt * EPSt
трябва да бъде положителен. Ако фалшифицирането е доминиращ
ефект от изглаждането на доходите, тогава доходите ще бъдат помалко информативни и следователно, се очаква коефициентът да
бъде отрицателен. За да се тества дали това е приложимо за избраната извадка от данни, генерализирания линеен модел се прилага в
SPSS.
3. Резултати
В това изследване се използва извадка, включваща публични компании,
които са част от сегментите Premium и Standard на БФБ. Съществуват две обективни причини за конструирането на извадката с най-ликвидните публични
компании търгувани на българския фондов пазар. Първата е, че според хипотезата за политическите разходи на Watts и Zimmerman, високите доходи са заместваща променлива за политическото и общественото внимание (Watts and
Zimmerman 1978, pp. 112-134)2. Следствие на това мениджмънта има стимул да
изглажда доходите и да намалява политическите разходи. Втората причина
произтича от необходимостта за изследване на връзката между изглаждането на
дохода и цените на акциите. Извадката от компании се състои от 66 компании и
включва данни за периода от 2010 г. до 2015 г., като в тестовете на изследователската хипотеза се използват вариационни данни.
В това изследване компаниите се сегрегират на изглаждащи и неизглаждащи доходите си чрез прилагането на подхода за волатилността на дохода. Той
е репликиран по примера на Leuz, Nanda and Wysocki (2003), Francis, LaFond,
Olsson and Schipper (2004) и LaFond, Lang and Skaife (2007). Променливата за
изглаждане на доходите в модела на LNW – IS се измерва посредством изчисляването на следното отношение Std(CFO)/Std(NI), покриващо 5-годишен период.
CFO е оперативният паричен поток, а NI е нетният доход като и двете
променливи са претеглени с TA (общите активи в началото на годината).
Предимството на тази мярка е, че тя използва паричния поток на фирмата, за да
се контролира за повишаването на волатилността, следствие от естеството на
фирмения бизнес. Следователно, този показател може да се интерпретира като
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ефектът на изглаждането на доходите, произтичащ от прилагането на accruals.
Тъй като мярката е стриктно положителна (strictly positive) и силно изкривена
(highly skewed), в емпиричните тестове се използва натурален логаритъм, който
значително намалява влияението на изкривяването. Скалирането с волатилността на оперативния паричен поток измерва степента, до която accrual
отчитането изглажда нестабилността на основните фирмени операции. Повисоките стойности на показателя IS индикират за по-изгладени доходи.
 σ ( CFO) 
IS = ln 
 σ ( Netincome) 



(4)

Предимството от измерването на изглаждането на доходите в годините непосредствено преди периода, използван за формиране на извадката от компании, е, че така се елиминира възможността за синхронизация на получените резултати. Подобно опасение би възникнало, ако мениджърите изглаждат доходите като реакция на възвръщаемостта на акциите. Тази мярка трябва да се интерпретира по-скоро като историческите доходи, наблюдавани от пазарните участници точно преди периода на формиране на извадката от данни.
Прилагането на модела за извадката от данни дава възможност за ранжиране на компаниите, според степента на изглаждане на дохода. Получените резултати се използват в модела на Tucker and Zarowin (2006), който измерва информативността на изглаждането на дохода. За да се калкулира показателят IS,
данни за NI, CFO и ТА се извличат от годишните финансови отчети на
компаниите за периода 2010 – 2014 г. Компаниите в основната извадка се сортират според показателя IS. Тези от тях, които получават положителни стойности за IS се определят като изглаждащи дохода. Следствие на това от основната
извадка (66 компании) се формират 2 подизвадки. Компаниите, които се намират в подизвадката с положителни стойности на показателя IS се квалифицират
като изглаждащи дохода (42 компании), докато тези, намиращи се в подизвадката със стойности за IS =<0, се определят като неизглаждащи дохода (24 компании).
За да се провери дали изглаждането на доходите подобрява информативността на доходите, от значение е да се тества за корелацията на доходите на
компаниите от избраната извадка. Това предполага тест на връзката между EPSt
и EPSt3. По този начин се проверява връзката между текущите и бъдещите доходи. За да се тества корелацията за променливата EPSt, се използват данни за
EPS през 2011 г., докато за изчисляването на EPSt3 се вземат данни за периода
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от 2012 до 2014 г. Тестът за бивариантна корелация на тези две променливи
предоставя следните емпирични резултати (табл. 1).
Таблица 1
Корелационна връзка между EPSt и EPSt3
EPSt
EPSt

EPSt3

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

1
66
0,928**
0,000
66

EPSt3
0,928**
0,000
66
1
66

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
Източник: собствени изчисления.

Таблица 1 показва резултатите от едностранния корелационен тест на Пиърсън. Използва се едностранен тест вместо двустранен, тъй като в това изследване се очаква текущите доходи да бъдат положително свързани с бъдещите. В
противен случай по-подходящ е двустранния тест.
Корелационният коефициент на Пиърсън в таблица 1 е 0,928 и е статистически значим (p = 0,01). Въз основа на тази статистическа значимост се доказва,
че съществува връзка между двете променливи. Съществува изключително висока вероятност (r = 0,928) за наличието на корелационна връзка между двете
променливи в извадка от данни за 66 компании. Следователно, тези емпирични
резултати доказват, че текущите доходи са силно корелирани с бъдещите доходи. Това предполага, че ако текущите доходи се повишават, за бъдещите доходи също ще се очаква повишение.
За да се добави повече обяснителна сила на емпиричните резултати, корелационният коефициент на Пиърсън може да се повдигне на квадрат. В съответствие с Fields (2009) R2, коефициентът на детерминация се използва за измерване на равнището на вариация, което е приложимо за тези две променливи
(Fields 2000). Корелацията на двете променливи е 0,928. Следователно, R2 се
калкулира като (0,928)2 = 0,861, което може да се интерпретира като 86,1%. По
този начин, 86,1% от вариацията на EPSt е в съответствие с вариацията на
EPSt3. Съответно двете променливи имат не само много силна корелационна
връзка, но и споделят също висок коефициент на вариация. Освен това, според
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Fields (2009), въпреки че R2 е надежден метод за обясняване на вариацията между
две променливи, той не може да се прилага за измерване на причинноследствената връзка между тях. Това предполага, че дори ако 86,1% от вариацията на една променлива се споделя от друга променлива, то вариацията на първата
променлива не е задължително да се основава на вариацията на другата променлива. Тези емпирични резултати доказват, че съществува връзка между текущите и бъдещите доходи. Освен това, сравнително високият процент на вариация на текущите доходи се споделя от вариацията на бъдещите доходи.
На следващо място се прилага CKSS-подходът чрез изчисляването на модела от уравнение (1). С помощта на CKSS-подхода се проверява дали текущите
цени на акциите съдържат информация за бъдещите доходи. В регресия (1) Rt е
годишната възвръщаемост на акциите за 2011 г., Rt3 е годишната възвръщаемост
за периода 2012-2014 г., Xt-1 e EPS за 2010 г., Xt е e EPS за 2011 г. и Xt3 е сумата
на EPS за периода 2012 - 2014 г. На първо място се проверява хипотезата за
адекватност на оценявания регресионен модел. При калкулирането на модела от
таблица 2 се установява, че α=0,05 е по-малко от α емп.=0,972. Следователно,
моделът не е адекватен.
Таблица 2
Проверка за адекватност на модела
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
0,155
18,478
18,633

df

Mean Square
4
61
65

0,039
0,303

F
0,128

Sig.
0,972a

a. Predictors: (Constant), Rt3, Xt1, Xt, Xt3
b. Dependent Variable: Rt
Източник: собствени изчисления.

От таблица 3 се вижда, че само 9,1% от вариацията на зависимата променлива е предизвикана от независимите променливи.
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Таблица 3
Обобщение на модела
Model

R

R Square
0,091a

1

Adjusted R Square

0,008

-0,057

Std. Error
of the Estimate
0,55038

a. Predictors: (Constant), Rt3, Xt1, Xt, Xt3
Източник: собствени изчисления.

След това е необходимо да се извърши проверка на хипотезата за надеждност на отделните регресионни коефициенти. От таблица 4 се установява, че
при възприето еталонно равнище на значимост от α = 0,05, всички регресионни
коефициенти не са статистически значими.
Таблица 4
Оценки на регресионните коефициенти

Model

Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)
Xt1
Xt
Xt3
Rt3

-0,017
-0,008
0,017
-0,002
0,000

Std. Error
0,071
0,014
0,043
0,015
0,009

Standardized
Coefficients
Beta
-0,105
0,136
-0,053
-0,009

t
-0,241
-0,600
0,406
-0,151
-0,067

Sig.
0,810
0,551
0,686
0,881
0,947

a. Dependent Variable: Rt
b. С Xt1 се означава променливата Xt-1, поради невъзможността за въвеждането в
оригиналния вид в SPSS.
c. Predictors: (Constant), Rt3, Xt1, Xt, Xt3
Източник: собствени изчисления.

CKSS-подходът се прилага и по примера на Zarowin (2002), при който се
използва по-кратък период за извадката от една година напред (t+1) за променливите Xt3 и Rt3 в регресионното уравнение. Според Zarowin (2002), ако съществува връзка между изглаждането на доходите и цените на акциите е по-вероятно
тя да бъде открита през следващата година, отколкото през втората или третата,
спрямо отчетния период (Zarowin 2002).
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Таблица 5
Проверка за адекватност на модела

1

Model
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
0,384
18,249
18,633

df

Mean Square
4
0,096
61
0,299
65

F
0,321

Sig.
0,863a

Predictors: (Constant), Rt2012, Xt1, Xt2012, Xt
Dependent Variable: Rt
Източник: собствени изчисления.

Таблица 6
Оценки на регресионните коефициенти

Model

Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)
Xt
Xt1
Xt2012
Rt2012

-0,023
0,012
-0,009
0,013
0,068

Std. Error
0,071
0,021
0,013
0,016
0,212

Standardized
Coefficients
Beta
0,092
-0,113
0,105
0,041

t
-0,318
0,557
-0,686
0,825
0,320

Sig.
0,752
0,580
0,495
0,413
0,750

Източник: собствени изчисления.

В таблици 5 и 6 са представени резултатите от модела на Zarowin (2002),
като Xt3 е EPS за 2012 г., а Rt3 е възвръщаемостта на акциите за 2012 г. Получените резултати са идентични на получените при прилагането на CKSS-подхода
по примера на Tucker and Zarowin (2006). От прилагането на CKSS-подхода се
установява, че за избраната извадка от публични компании в България, текущите цени на акциите не съдържат информация за бъдещите доходи. Това се
потвърждава от статистическата незначимост на регресинните коефициенти b 2 (ERC) и b 3 (FERC).
На следващо място след доказването, че текущите доходи са положително
корелирани с бъдещите, следва изследване на влиянието на изглаждането на
доходите върху тяхната корелация. Това се тества с помощта на представения
регресионен модел, представен с формула (3). С оценяването на този модел се
проверява дали изглаждането на доходите повишава или понижава информа207
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тивността на текущите доходи по отношение на бъдещите. В регресионния модел, освен двете променливи EPSt и EPSt3, за които беше изчислена корелационната връзка, се добавя и променлива за изглаждането на дохода, за да се тества
влиянието на изглаждането на доходите върху тяхната информативност. Ако
една компания се идентифицира като изглаждаща, променливата IS приема
стойност 1; в противния случай, ако тя се определя като неизглаждаща доходите си, IS е равна на 0. Следователно, променливите EPSt и EPSt3 са въведени на
интервална скала в SPSS, докато променливата за изглаждане на доходите е въведена на ординална скала в SPSS.
Представеният модел в уравнение (3) е многофакторен регресионен модел.
Променливата EPSt3 е зависима, докато EPSt и IS са независими променливи в
регресионния модел. Ако изглаждането на доходите подобрява тяхната информативност, коефициентът а3 на взаимодействие на факторните променливи

ISt * EPSt трябва да бъде положителен. За да се тества дали това е приложимо
за основната изследователска извадка, линейният модел от формула (3) (моделът на Tucker and Zarowin (2006)) се изчислява чрез SPSS.
Таблици 7, 8 и 9 представят резултатите от изчисляването на регресионния
модел (3), с помощта на който се установява как изглаждането на доходите влияе върху тяхната информативност.
На първо място, се проверява хипотезата за адекватност на оценявания
регресионен модел. Дефинира се нулевата хипотеза и алтернативната. H0 гласи,
че вариацията в зависимата променлива не е предизвикана от независимите
променливи или регресионният модел не е адекватен. H1 гласи, че вариацията в
зависимата променлива е предизвикана от независимите променливи или регресионният модел е адекватен. Приема се равнище на значимост α = 0,05. Сравняват се възприетото еталонно равнище на значимост α = 0,05 и изчисленото равнище на значимост αемп. При калкулирането на модела от таблица 7 се установява, че α = 0,05 е по-голямо от αемп. = 0,000. Следователно се възприема алтернативната хипотеза, т.е. моделът е адекватен.
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Таблица 7
Проверка за адекватност на модела

1

Model
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
9264,556
1412,704
10677,260

df

Mean Square
3
3088,185
62
22,786
65

F
135,533

Sig.
0,000a

a. Predictors: (Constant), EPStIS, EPSt, IS
b. Dependent Variable: EPSt3
Източник: собствени изчисления.

Таблица 8 показва, че 93,1% от вариацията на зависимата променлива са
предизвикани от независимите променливи.
Таблица 8
Обобщение на модела
Model
1

R

R Square
0,931a

Adjusted R Square

0,868

0,861

Std. Error
of the Estimate
4,77342

Predictors: (Constant), EPStIS, EPSt, IS
Източник: собствени изчисления.

На следващо място, е необходимо да се извърши проверка на хипотезата за
надеждност на отделните регресионни коефициенти. Първо се дефинират нулевата и алтернативната хипотези. H0 гласи, че оцененият регресионен коефициент пред променливата е статистически незначим. H1 гласи, че регресионният
коефициент е статистически значим. От таблица 9 се установява, че при възприето еталонно равнище на значимост от α = 0,05 и изчислено равнище на значимост αемп. = 0,000, коефициентът а1е статистически значим и е с положителна
стойност B = 2,909. С изчисляването на регресионно уравнение (3) се потвърждава вече установената връзка между EPSt и EPSt3, тоест EPSt притежава висока
прогнозна стойност за EPSt3. При възприето еталонно равнище на значимост от
α=0,1 и изчислено равнище на значимост αемп.=0,098, коефициентът

a3

на взаи-

модействие на факторните променливи ISt * EPSt е статистически значим. Отрицателната стойност на регресионния коефициент на взаимодействие на факторните променливи ISt * EPSt (B = -1,481) потвърждава формулираната изсле209
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дователска хипотеза, че изглаждането на доходите понижава информативността
на миналите и текущите доходи относно бъдещите доходи. От това следва, че изглаждането на доходите влошава връзката между бъдещите и текущите доходи.
Таблица 9
Оценки на регресионните коефициенти

Model

Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)
EPSt
IS
EPStIS

-0,488
2,909
0,871
-1,481

Std. Error
1,009
0,146
1,295
0,882

Standardized
Coefficients
Beta
0,943
0,033
-0,082

t
-0,483
19,860
0,673
-1,679

Sig.
0,630
0,000
0,504
0,098

a. Dependent Variable: EPSt3
Източник: собствени изчисления.

С доказването, че изглаждането на доходите има отрицателно влияние
върху тяхната информативност се установява също, че преобладават опортюнистичните мотиви за извършването му от страна на мениджмънта. Следователно основна цел за извършването му е да се фалшифицира предаваната
информация на нейните стейкхолдъри.
Заключение
Резултатите от изчисляването на регресионния модел (3) доказват, че изглаждането на доходите понижава информативността на миналите и текущите
доходи относно бъдещите доходи. От това следва, че при наличието на изглаждане на доходите, текущите EPS не са добри прогнозни променливи за бъдещите EPS на компаниите. Следователно, изглаждането на доходите влошава връзката между бъдещите и текущите доходи, с което се отхвърля формулираната
изследователска хипотеза.
С доказването на отрицателния ефект на изглаждането на доходите върху
тяхната информативност се потвърждават доказателствата на Cahan, Liu и Sun
(2008), че в страните със слаби регулации за защита на инвеститорите и ниска
прозрачност (каквато е и България), мениджмънта на компаниите се очаква да
извършва изглаждане на дохода поради собствените си интереси, докато в страните със силни регулации за защита на инвеститорите, мениджмънтът извършва
изглаждане на дохода, за да сигнализира неговата вътрешна информация относ210
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но бъдещите доходи. От представените доказателства следва, че изглаждането
на доходите в България се извършва главно за опортюнистични цели или основният мотив за извършването му от страна на мениджмънта на компанията е
максимизиране на собственото им богатство.
Доказването на отрицателното влияние на изглаждането на доходите върху
тяхната информативност в България поставя на дневен ред пред полиси мейкърите въпроса – необходима ли е толкова дискреция на мениджмънта на компаниите при счетоводното отчитане, която им осигурява възможности за прилагане на манипулативни счетоводни практики след като по този начин се редуцира
информативността на доходите? Очевидно, след като преобладават опортюнистичните мотиви за изглаждане на доходите в България, отговорът следва да бъде отрицателен.
Бележки
1

2

Плащане на лихва, която е калкулирана едновременно върху сумата и лихвите
през предходните периоди.
Хипотезата за политическите разходи е свързана с вниманието, което
компанията получава от външни страни, като например, екологични групи и
конкуренти. Според нея, сравнително по-големите компании, се предвижда да
изберат счетоводни стандарти, които намаляват приходите на компанията за
разлика от стремежа на по-малките от тях. Тази хипотеза предполага, че размерът на компанията и равнището на доходите се разглеждат като променливи, които индикират за политическо или публично внимание. От това
следва, че мениджърите на компаниите имат уклон да избират счетоводни
стандарти, които понижават приходите на компаниите, за да минимизират
колкото е възможно повече насоченото към тях внимание
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SMOOTHING EARNINGS AND ITS INFORMATIVENESS
Svetoslav Velinov Borisov
Abstracts
The consequence of smoothing earnings over its informativeness depends on the reasons
for its practice on the segment of company management. If smoothing earnings is done for
opportunistic purposes, it is expected to reduce its informativeness. In contrast, if management
by smoothing earnings targets the transmission of their internal information about future corporate results is expected to increase its informativeness. By applying the approach of informativeness at the example of Tucker and Zarowin (2006), this survey examines how
smoothing earnings influences its informativeness in a sample of Bulgarian public companies.
Key words: smoothing earnings, informativeness, CKSS approach.
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Резюме
Българската икономика изисква приоритетно и мащабно инвестиране в
инфраструктура, а възможностите на държавния бюджет са ограничени.
Институционалните инвеститори управляват значителни ресурси, които
могат да се включат във финансирането на инфраструктурните проекти, но
при съблюдаване на строгите рестрикции, регулиращи дейността им. Рисковете при тези инвестиции са сериозни и тяхното оценяване е попрецизно, след като проектът премине фазите на проектиране и началните
строителни етапи. Целта на изследването е да изведе, на база на съществуващата нормативна уредба, възможности за включване на институционалните инвеститори в процеса на финансиране на инфраструктурните проекти. Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизаране на
вземания предлагат такива алтернативи за участие на институционалните
инвеститори в рефинансирането на компаниите, изграждащи проектите,
като едновременно осигуряват на инвеститорите професионална оценка на
вземанията по договорите за изпълнение, по лихви и главници, институционално управление на рисковете и паричните потоци.
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Въведение
Бързото развитие на наваксващата българска икономика изисква приоритетно и мащабно инвестиране в инфраструктура, а мястото на България в Европейския съюз налага поддържането на съвременен имидж и чрез прилагането на зелени технологии. Възможностите на държавния бюджет са ограничени, в същото вре214
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ме институционалните инвеститори управляват значителен ресурс. Поради рестрикциите към тях, огромните фондове не могат да бъдат насочени пряко към
финансирането на инвестициите в инфраструктура, включително зелена.
Разглежданият проблем е актуален поради две причини: необходимостта
от големи инфраструктурни инвестиции за осигуряване на изпреварващ икономически растеж и наличността на огромни неизползвани ресурси при институционалните инвеститори. Поради рестрикциите, които регулират дейността на
институционалните инвеститори в България и даденостите на националния капиталов пазар, техните фондове не могат да финансират пряко инфраструктурните проекти. Използването на механизмите на секюритизацията и финансовия
инженеринг чрез дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания позволява решаването на посочените по-горе актуални проблеми.
Обект на материала е инвестирането в инфраструктура от страна на българските институционални инвеститори. Предмет на изследването е включването в процеса на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания. Целта е да се посочи механизъм, чрез който институционалните инвеститори да получават достъп до процеса на финансиране на инфраструктурни проекти. Изследването се опитва да разреши следните задачи: да се
установят причините, които изискват допълнителни финансови инструменти, за
да се осигури включването на институционалните инвеститори, да се защити
ролята на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на
вземания и да се посочи механизъм за секюритизация на вземанията по облигационните емисии, банковите кредити и договорите за строителство и експлоатация на обектите, които се явяват първичните финансови инструменти.
Изследването стъпва на съществуващата нормативна база и посочва възможности, които вече съществуват в българското законодателство.
1. Недостатъчна инфраструктура и „спящи” парични фондове
при институционалните инвеститори
Осигуряването на достъп до адекватна инфраструктура е основно изискване за бърз икономически растеж. Разликите в инвестициите и темповете на развитие на регионите около Пловдив, София и Бургас, от една страна, и Варна, от
друга страна, е актуален пример. В допълнение, съвременните обществени и
политически изисквания за екологично съобразяване на проектите, поставят и
нови предизвикателства пред властите – вече не е необходимо само да се осигури инфраструктура, но тя трябва да отговаря и на изискванията да не замърсява
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средата и да създава условия за възстановяване на природните ресурси. Проблемът се усложнява и поради нарастващите потребности от съвременна инфраструктура, самата тя продукт на новите технологии или опосредстващо звено за
използването им. В този смисъл се очаква инфраструктурата да продължи да
играе ключова роля в икономическото и социалното развитие и в бъдеще, тъй
като значимостта на мрежовата икономика расте и обществото става все позависимо от широката гама на инфраструктурни услуги (Бенева, 2017).
Правителствата имат сериозни проблеми при финансирането на инфраструктурните проекти поради бюджетните дефицити, нарастването на държавните
дългове като процент от БВП и често поради неспособността на публичния сектор да осигури ефективно инвестиране на публичните фондове. Тези причини
водят до относително намаление на държавните средства, насочвани към инфраструктура (OECD, 2015).
Според проучване на McKinsey (2012) финансирането на инфраструктурните проекти изисква изключително частни инвестиции поради нарастващите
потребности. Докладът посочва, че необходимостта от въвеждане на нови съоръжения расте по-бързо от брутните продукти на държавите и съответните данъчни постъпления. Групата очаква необходимостта от инвестиции да нарасне
от настоящите 3,8% в развитите страни до 5,6% от брутния продукт до 2020 година. Освен това, според доклад на Г20 (G20, (2013)), развиващите се страни ще
трябва да инвестират допълнително един трилион долара ежегодно.
В условията на рестриктивни държавни бюджети и съществуването на
важни сектори, които не получават достатъчно финансиране, включването на
частния капитал в инфраструктурните инвестиции отдавна е на дневен ред.
Таблица 1
Важни инфраструктурни обекти в България
Вид
жп обекти

магистрали

Обект
София – Видин
Свиленград
София – Пловдив
Пловдив – Бургас
София – Драгоман
Тракия
Струма

Стойност млн. лв.
5
80
2 015
325
220
1 250
3 300
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съоръжения

Хемус
Черно море
Марица
Люлин
Дунав мост 2

1 560
550
500
383
510

Общо в млн. лв.

10 698

Таблица 1 представя някои от най-важните инфраструктурни транспортни
обекти, които правителството на България реализира или планира да реализира
през последните години. В допълнение регионите имат своите приоритетни проекти, като например за Варна това са вторият мост над Варненското езеро и трасето Варна – Констанца, като част от коридора Констанца – Истанбул. Данните в
таблицата са от сайтовете на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, Уикипедия и финансовата преса, чрез Дневник и Профит.
Според Световната банка, частните инвестиции подобряват резултатите от
инфраструктурните проекти във възникващите икономики и по-специално водят, както до нарастването на наличната инфраструктура, така и до по-висока
операционната ефективност и по-равномерно разпределение на доходите сред
различните обществени групи (Kessides, 2004). От друга страна, институционалните инвеститори, търсещи адекватна доходност при измерим риск, защита
от инфлация и дългосрочен инвестиционен хоризонт, оценяват инфраструктурните проекти като подходящи.
Частните инвестиции в инфраструктурни проекти са възможни чрез няколко
механизма: публично-частните партньорства, които представляват договорни
споразумения, позволяващи на частния сектор да осигури публични блага срещу
компенсации за участието; инструментите на приватизацията, като е възможно тя
да е пълна или частична, т.е. да се пристъпи към отделяне на проекта от публичната собственост изцяло или да се предложи участие на частния сектор в една от
фазите – проектиране, строителство, поддържане или експлоатация.
Съвременните бюджетни условия в България се характеризират с недостатъчни възможности на публичния сектор и сериозна капиталова наличност при
институционалните инвеститори. Таблица 2 представя фондовете, с които българските институционални инвеститори разполагат през последните 10 години.
Данните са систематизирани въз основа на информация от Българска народна
банка и Комисията за финансов надзор. Според представената информация, свободните за инвестиции фондове в края на 2016 година доближават 90 млрд. лв.
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Таблица 2
Активи на българските институционални инвеститори

Година
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Колективни
инв. схеми
активи млн. лв.
911
326
383
479
786
816
981
1147
1143
1484

Пенсионни
фондове
активи млн. лв.
2317
2299
3156
3987
4598
5709
6821
8165
9338
8999

Банкова
система
депозити млн. лв.
39 005
41 942
43 436
47 128
53 046
57 639
62 571
63 825
74 373
78 585

Общо за
годината
42 233
44 567
46 975
51 595
58 430
64 164
70 373
73 137
84 854
89 068

Институционалните инвеститори имат и друга сериозна причина да търсят
различни активи, към които да насочват фондове. Това е безпрецедентната,
според Bean, Broda, Ito и Kroszner ((2015), по Бенева (2017)), настояща конфигурация на ниски реални лихви и ниска инфлация, за толкова продължителен
времеви интервал. От двуцифрени стойности в края на 70-те и началото на 80-те
години на миналия век, сега възвръщаемостта по дългосрочните ДЦК е под 2%.
Изключително ниските нива на дългосрочните безрискови лихви в развитите
икономики са необичайни. Аналогична е ситуацията и в развиващите се икономики, макар, че низходящият тренд отбеляза застой за времето около финансовата криза.
Привличането на частния капитал в инфраструктурните проекти има и
друга важна цел в българското общество. Икономиката ни се характеризира с
компенсиращото присъствие на държавата, водещо до „икономика на трансферите”, при която капиталът не се разпределя с характерната за пазарното стопанство алокативна ефективност (Аврамов, 2007). Привличането на българските инвеститори в процеса на финансиране и експлоатация на важните инфраструктурни обекти ще доведе до повече „пазарност” в обществените отношения.
Допълнителен ефект от привличането на институционалните инвеститори
произтича от връзката „растеж - качество на функциите, доставени от финансова218
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та система”, установена от Levine (1996). Като част от финансовата система, институционалните инвеститори и капиталовият пазар ще предложат нови източници на национален продукт, ако бъдат привлечени като участници в процеса.
2. Стандартни възможности за инвестициите
в инфраструктура на институционалните инвеститори
Частното финансиране на инфраструктурните проекти включва, както банковото кредитиране, така и емисиите на облигации или акции. В някои от случаите се използват и инфраструктурни фондове, които съчетават публичния и
частния капитал.
Ако компаниите, ангажирани с проектите, са публични, то емисиите се
търгуват на регулиран пазар. Тогава институционалните инвеститори и останалите пазарни участници притежават стандартния достъп до финансовите инструменти, предложени от емитентите. В случаите, в които инфраструктурните
компании не са публични или се финансират чрез банкови кредити, възможностите на пазарните участници (особено на поднадзорните лица) да купуват акции
или облигации, са силно ограничени.
Българските институционални инвеститори са подложени на всички европейски регулации и рестрикции относно финансовите инструменти, които могат
да държат в портфейлите си. Освен изискването емисиите да са публично търгувани, съществуват и прагове за концентрация на капитал в едно дружество.
Допълнителен проблем е забраната за инвестиране във вземания, както и прякото или непрякото кредитиране на дейности.
Ограниченията при инвестициите на най-ресурсните и най-дългосрочните
инвеститори – пенсионните фондове – са още по-сериозни. Участието им в конвенционалните схеми е на практика невъзможно, поради изискванията те да инвестират само в акции, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа,
в ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации и
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, в корпоративни облигации, приети за търговия на български регулиран пазар и в корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, с
цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, които ще се листват.
Световната практика предлага няколко допълнителни стандартни възможности за участие на институционалните инвеститори във финансирането на инфраструктурни проекти. Това са:
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- компаниите, създадени с цел инвестиране в книжа, носещи фиксиран
доход (YieldCo). Те инвестират в облигационните емисии на дружествата, изграждащи инфраструктурните обекти; проблемите, възникващи при инвестирането в подобни компании, са свързани с изискването за огромен капитал, трудностите при управлението им (няма специфични изисквания към мениджмънта
като при дружествата със специална инвестиционна цел), данъчното облагане,
липсата на задължение за разпределяне на печалбата и възможното третиране
на компанията като нерегулиран инвеститор за собствена сметка по занятие –
по законите за финансовите конгломерати и за колективните инвестиционни
схеми;
- множество компании за отделните проекти, които да емитират облигационни емисии – проблемите при тях възникват поради ниската вероятност те
да са публични, както и от възможността да се финансират с кредити.
Сериозните проблеми на инфраструктурните инвестиции произтичат от генезиса на финансирането на тези проекти. Рисковете, съпътстващи подобни дългосрочни инвестиции, са свързани с предварителните оценки на пазарното търсене и предлагане, проблемите по експлоатацията, рисковете поради обкръжаващата среда, поддържането на инфраструктурата, непредвидените обстоятелства
(форс мажор), проблемите, свързани с изграждането на големи обекти, инженерните решения, проблемите, произтичащи от участниците в проектите (един от тях
е държавата, представена от политическата власт: често общините също са фактор, а общественото мнение е особено важно), финансовите рискове, свързани с
лихвения процент по кредитите, валутните курсове и финансиращите синдикати,
правният и регулаторният риск, политическият риск (Tinsley, 2000).
Политическият риск има особено значение, тъй като решенията на правителството или общините могат да доведат до спиране на проектите преди да са
завършени, прекратяване на експлоатацията, промяна на ценовите условия, забавяне на процедурите по отчуждаване на частни имоти, промени в регулативната база, промени в данъчните закони. В случаите на неработеща съдебна система и неефективни институции, тези рискове могат да са в основата на фалита
на компаниите, изпълняващи или експлоатиращи инфраструктурата. Като част
от политическия риск се приема и общественото недоверие към ситуация, в която важни инфраструктурни обекти се оказват в частни ръце (Kim, Little). Допълнителен проблем е и институционалният капацитет, който се изисква, за да
се гарантират процедурите по подготовката на обектите, завършването и експлоатацията им, както и да се позиционират частните компании в полето на публичните блага по начин, неконфронтиращ се с общественото мнение.
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Развитите икономики, имащи на разположение ликвидни капиталови пазари, решават проблемите чрез създаването на нови сегменти за инфраструктурни
активи. За разлика от тях, възникващите пазари са твърде малки и неликвидни.
Това не им позволява да развиват подобни специфични инвестиционни инструменти, така, че те да са привлекателни за инвестиционната публика (Inderst,
Stewart (2014)).
3. Алтернативна възможност за участие на институционалните
инвеститори в инфраструктурните проекти
Регулациите относно портфейлите на институционалните инвеститори са ограничаващ фактор, независимо от критичната необходимост от нарастване на инвестициите в инфраструктура. Допълнително различните категории риск, и поконкретно политическият, институционалният и правният, привнасят високи нива
на несигурност, особено в дългия период на проектиране и изграждане на обектите.
Според Inderst и Stewart (2014) ключът към успешното привличане на институционалните инвеститори в инфраструктурните проекти на възникващите
пазари е изолирането, отделянето и пакетирането на рисковете така, че пазарните участници да имат възможност (особено от гледна точка на регулациите и на
оценката на риска) да се включат. Добре проектираните финансови инструменти за инфраструктурното финансиране, според тях, помагат да се постигне целта, като в същото време създават прогнозируема среда. Точно тази среда прави
възможни инвестициите, за които се изискват дългосрочност, ликвидност, доходност, защита от инфлация и приемлив риск.
Участието на частния сектор в изграждането и експлоатацията на големи
инфраструктурни обекти изисква ангажирането на значителен капитал. Източниците на този капитал са собствените средства, банковите заеми (включително
синдикираните – поради големия размер на инвестициите) и емисиите на акции
и облигации. Докато процедурите по листване на дружествата (Going Public) са
оправдани, ако ангажираните компании са няколко и са големи, то включването
на множество участници означава, че те ще останат непублични и няма да се
ползват от предимствата на финансирането чрез регулиран пазар. Самата възможност за финансиране с кредити също изключва капиталовия пазар като източник на средства за обектите. При третия източник на капитал – финансирането със собствени средства, не са необходими външни фондове.
Облигационните емисии (частни или публични) дават възможност за
включване на множество пазарни участници при набирането на капитал, както
и за прилагането на инструментариума на секюритизацията. Финансирането на
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отделните партньорства за изграждане на инфраструктура по този начин може
да се извърши чрез дългосрочни дългови книжа, с отложени купонни плащания
(за да се даде възможност обектът да започне да генерира приходи), както и с
облигации тип вечна рента. Важно предимство на тези дългови инструменти е
разглеждането им като съвкупност от парични вземания – за главницата на дълга и за дължимите лихви по дълга.
Финансирането на отделните партньорства с банкови кредити също може
да бъде възможност за прилагането на методите на финансовия инженеринг, като дължимите плащания по кредитите се разгледат като вземания, съответно по
главницата и по дължимите лихви.
Отделянето на купоните от дължимата главница по дълга не е новост за капиталовия пазар. Процесите са известни като strips и представляват разделяне на паричния поток от заемите в пула, с цел създаване на няколко ценни книги, всяка от
които осигурява доход на своя притежател, състоящ се от определен процент от
плащанията по главницата, лихвата или комбинация между двете. Финансовата теория дели тези потоци на два вида: Interest only, при които определен клас от инвеститори получава само парични потоци от изплащаната лихва по заемите от пула; Principal only – определен клас от инвеститори получава само парични потоци
от изплащаната главница по заемите от пула. Докато отделянето на двете вземания
по облигационните емисии е предмет на финансовите иновации и инженеринг, то
отделянето на вземанията по главницата на банковия кредит и лихвите по него са
възможни чрез цесии, които да конкретизират държателя на всяко от вземанията.
Финансирането със собствени средства също е опция за инфраструктурните компании. В тези случаи те разполагат с възможността да рефинансират инвестициите си чрез продажба на вземанията си по договорите за строителство
или експлоатация. Фактът, че страна по тези договори са държавни и общински
органи, значително повишава доверието в активите, предмет на секюритизация.
В началния етап на финансиране и изграждане на инфраструктурните
обекти рисковете от всички категории са най-високи, а оценяването им е затруднено от липсата на достоверна информация, включително за бъдещите обществени нагласи и политически решения. Изчислението на пазарната стойност
на подобен дълг в такъв момент на проектите ще доведе до изключително ниски
стойности на книжата, съответно ще намали рязко предлагането им за институционалните инвеститори.
В този смисъл е важно да се предвиди възможност за финансиране и рефинансиране на два етапа. В първия етап инфраструктурните компании ще привлекат капитал чрез избран от тях способ – банков кредит или емисия на акции
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или облигации, включително частна, могат да инвестират и собствени средства.
Във втория етап, този на рефинансирането (по-близък до експлоатацията, когато несигурността ще е значително по-ниска), рисковете ще са обективно оценяеми и цената на дълга ще бъде по-близо до справедливата си пазарна стойност.
Рефинансирането на инвестициите през втория етап може да се извършва
чрез дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания. Именно те могат да предложат финансовите инструменти, с които да се
изпълнят двете основни цели – капитал за инфраструктурните компании и възможност за включване на институционалните инвеститори. Допълнително тези
дружества осигуряват и възможността за професионална оценка на рисковете,
както и за отделянето на различни вземания, според спецификата на отделните
класове несигурност.
Посочените по-горе възможности за отделяне на вземанията на инфраструктурните компании и на техните инвеститори и кредитори, са основни при
опцията за включване на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания. Тези компании работят при специална уредба, поднадзорни лица са и предлагат редица предимства, от които институционалните
инвеститори биха могли да се възползват. На първо място, те са публични, акциите им се търгуват на регулиран пазар. Инвестициите им във вземания задължително се предхождат от оценка на активите по пазарни цени, като тази
оценка взема предвид всички рискове по проектите на различните компании,
чиито задължения по лихви и главници и вземания по договори са предмет на
инвестицията. Дружествата не дължат корпоративен данък и имат законово задължение за разпределяне на 90% от печалбата, което осигурява ликвидност на
акционерите им чрез ежегодните дивиденти. Не на последно място, тези дружества са професионални инвеститори и разполагат с инструментариума да
увеличават капитала си при необходимост от допълнителни фондове за секюритизация.
4. Механизъм за включване на дружествата със специална
инвестиционна цел за секюритизиране на вземания в
инфраструктурните инвестиции на институционалните
инвеститори
Предлаганият механизъм не изисква компаниите, изграждащи инфраструктурни обекти, да са публични или да емитират дълг или собствен капитал на регулиран пазар. Те се финансират по избран от тях начин, включително чрез собствени средства, частни облигационни емисии или банкови кредити. В подхо223
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дящ момент, след като перспективите пред инфраструктурния проект подлежат
на обективна оценка, инвеститорите и кредиторите на изграждащите компании
избират инвестиционен посредник, който да извърши преструктурирането на
вземанията им. Преструктурирането на задълженията по банковите кредити и
облигационните емисии ще раздели плащанията по тях на две различни вземания – по лихвите и по главниците.
Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания инвестират във вземанията по лихви и главници, както на банките, финансирали обектите, така и на облигационерите, включително в непублични
емисии. Тези инвестиции не могат да се извършат директно, тъй като дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания имат
възможност да купуват единствено вземания, нефинансови инструменти като
облигации. Това изисква да се извърши разделяне на облигациите на две различни вземания – по главницата и по лихвените плащания, както и разделяне на
вземанията по банковите кредити също на две – отново по главницата и по лихвените плащания.
Описаният по-горе процес на разделяне на вземанията по лихвите и главниците е сложен и изисква инициатива от страна на кредиторите на инфраструктурните компании. Възможен е и по-къс път, а именно пряко рефинансиране
на изпълнителите на проектите. Това е постижимо чрез продажба на вземанията
на инфраструктурните компании по договорите за строителство или експлоатация на обектите. Тези договори се сключват от държавен или общински орган и
вземанията по тях се приемат от инвеститорите като нискорискови. Това позволява на компаниите да не използват дълг и да управляват по-ефективно капиталовата си структура.
Пазарните участници (най-вече институционалните инвеститори) купуват
акции на публично търгуваните дружества със специална инвестиционна цел за
секюритизиране на вземания, като по този начин изпълняват основните регулаторни изисквания към тях – инвестиции в листвани компании. Интересът към
подобни инвестиции ще доведе до нарастване на търсенето на такива книжа.
Чрез процедурите по увеличение на капитала на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания, те ще привлекат допълнителен ресурс, който отново ще бъде включен в процеса на рефинансиране за инфраструктурните компании.
Базисните финансови инструменти са договорите за експлоатация или
строителство, кредитите и непубличните облигационни емисии. Върху тях ще
се формират вземанията по лихви, по главници и по договори за строителство
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или експлоатация. Тези базисни инструменти притежават важни предимства,
особено в сравнение със стандартните акции и облигации, търгувани на регулиран пазар. На първо място, инвестициите в нелиствани инструменти предоставят ниски корелации с другите класове активи (Inderst и Stewart, 2014), което
значително понижава общия портфейлен риск. От значение са и премиите поради неликвидността на книжата, характерни особено за непублично търгуваните
инструменти, което повишава възвръщаемостта на портфейлите (Amihud,
Hameed, Kang, Zhang, 2015).
Заключение
Необходимостта от приоритетно и мащабно инвестиране в инфраструктура, включително зелена, е обективна за България. В същото време модерните
рестрикции, задължителни за институционалните инвеститори, не позволяват
прякото им ангажиране с дългосрочни инвестиционни проекти в реалния,
включително публичния, сектор. Възможностите, които предоставят дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания, разширяват алтернативите пред институционалните инвеститори, като същевременно
добавят нови перспективи при финансирането и подобряването на инфраструктурната среда.
Материалът посочва механизъм за преструктуриране и секюритизиране на
вземания, като базови активи са договорите строителство и експлоатация, банковите заеми и облигационните емисии. Механизмът не изисква промяна във
вече съществуващи нормативни документи или създаването на нови. Този подход генерира редица положителни ефекти, както за кредиторите и инфраструктурните компании, така и за всички пазарни участници. Основните са:
- рефинансиране на кредиторите на инфраструктурните компании;
- рефинансиране на самите инфраструктурни компании, независимо дали
ползват външно финансиране;
- преструктуриране на дълга на тези компании, включително промяна на
падежа и структурата на плащанията;
- инвестиционни възможности за всички инвеститори, особено за институционалните;
- нарастване на търсенето и предлагането на финансови инструменти,
емитирани с цел финансиране на инфраструктура;
- нарастване на възможностите за емитентите и инвеститорите, нарастване на интереса към капиталовия пазар и повишаване на ликвидността.
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Инвестициите в инфраструктура предоставят нови възможности за институционалните инвеститори. Освен, че са дългосрочни, те прибавят към профила
им и социална отговорност. Ако инвестициите са в зелена инфраструктура, допълнително предимство е и желаният от много от тях съвременен имидж, който
привлича нов тип клиенти.
Част от интереса на институционалните инвеститори към инфраструктурните инвестиции се дължи и на слабото представяне на фондовите и облигационните пазари през последните десет години, като това се отнася и за възникващите. Институционалните инвеститори са натоварени с множество очаквания и сред тях адекватната доходност заема важно място. Докато високата възвръщаемост е стандартна цел за управляващите дружества, то тя е още по-важна
за пенсионните фондове, поради обществената им отговорност.
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RECEIVABLES INVESTMENT TRUSTS AS AN ALTERNATIVE
FOR THE PARTICIPATION OF INSTITUTIONAL INVESTORS
IN INFRASTRUCTURE PROJECTS
Krasimira Naydenova
Abstract
The Bulgarian economy requires priority and scale infrastructure investment in the
conditions of limited state funds. Institutional investors manage significant resources that can
be included in the financing of infrastructure projects, but respecting the strict restrictions
governing their activities. The infrastructure projects risks are serious and their assessment is
more precise after the design phases and the initial construction stages.
The aim of the survey is to draw on the existing legal framework opportunities for
involving institutional investors in the process of financing infrastructure projects. Receivables
investment trusts offer such alternatives for institutional investors to refinance the companies
building the projects while providing investors with professional valuation of claims under
performance contracts, interest and principal, institutional management of risks and cash
flows.
Key words: institutional investors, investment trusts, securitization of receivables,
financial instruments, infrastructure investments.
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Резюме
Статията представя адаптиран подход за анализ и оценка на заплахи от
вътрешната и външната среда на индустриални предприятия в Република
България. Изведени са част от обобщени предходни научни изследвания
и практико-приложни методики в същото направление. Актуалните глобални и регионални заплахи, зараждането на нов тип агресивни конкурентни отношения, непрестанно изменяната нормативна рамка, вкл. в
ЕС, както и унаследените проблеми в икономическото развитие на страната са само част от големия брой въпроси и проблеми, на които изследването търси отговори. Разработеният методически инструментариум е
използван от автора при провеждане на емпирично проучване в реално
функциониращи предприятия с основна икономическа дейност по КИД2008 от раздел С 20 „Производство на химични продукти”, резултатите
от което предлагат стабилна основа за разработване на интегрирана система за активна корпоративна сигурност.
© 2017 Икономически университет – Варна

Цитиране: ИВАНОВ, Ц. В. (2017) Методически инструментариум за анализ и оценка на заплахи
за сигурността в индустриалните предприятия. Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 61 (3). с. 228 - 247.

Въведение
Съвременната усложнена политическа и икономическа обстановка поражда
нов вид предизвикателства за бизнеса. Като демократична държава, намираща се
в условията на пазарна икономика, страната ни няма как да остане изолирана от
изключително преплетените геостратегически, политически, икономически и социални отношения и процеси и съпътстващите ги разнообразни заплахи. В голяма
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степен това се отнася за индустриалните предприятия, особено за тези от химическата индустрия, заради спецификата на производствено-стопанския процес,
опасните материали на входа и изхода на производството, характера на тяхната
интелектуална собственост и т.н. Въпросите, свързани със системата за активна
корпоративна сигурност (АКС) и елементите, които да противодействат на вътрешни и външни заплахи, са сложни и пораждат сериозни проблеми пред нейното управление. При нейната парадигма бизнес организациите се стремят към
постигането на двете висши нива на сигурност – проактивно осигуряване с информация за управление на рискове, от една страна, и изграждане на интегрирана система за корпоративна сигурност, от друга (Петров, 2007, с. 10-17).
Целта на тази научна статия е, въз основа на проведени до момента сходни
научни изследвания и анализирани успешно работещи решения от практиката,
да се изведе и аргументира методически инструментариум за анализ и оценка
на заплахи от вътрешната и външната среда на индустриалните предприятия със
съответните коректно включени показатели.
1. Научни изследвания и практико-приложни методики
в областта на корпоративната сигурност
Стремежът на автора е да се обхванат възможно най-широк кръг съвременни проучвания в областта на корпоративната сигурност, с цел по-прецизно
дефиниране на методическа рамка за анализ и оценка на заплахите пред системата за сигурност на българските индустриални предприятия. В допълнение,
проведените проучвания дават мащабна основа за изследване на различни показатели в посочения процес. Въпреки, че са проведени голям брой изследвания,
свързани с повишаване конкурентоспособността на предприятията, рядко бива
изследвана връзката между бизнес превъзходството и активна корпоративна сигурност. Анализираните изследвания и методики са подредени по хронологичен
ред в таблица 1, като се започва с най-скорошните. Значим научен интерес
представляват ключовите показатели и критерии, които са обект на проучване.
Поради тази причина наблягаме на тази част от проведените мащабни изследвания.
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Таблица 1
Силни и слаби страни на сходни изследвания
Изследване/методика
Автор(и)
Инициатива за изследвания в сферата на сигурността
(Гил и Рандъл, 2014)

Силни страни

Въпреки големия брой изследвания, свързани с бизнес превъзходство, конкретното е едно от малкото, насочено изцяло към частния сектор по сиВ търсене на превъзход- гурност. Изследват се гледните
ство
точки както на доставчиците,
така и на клиентите на услуги
по сигурност. Проучването извежда голям брой критични
фактори за успех в сферата на
АКС.
СИМЕНС (2013-2014) Изследването е проведено сред
Главни директори по сигур(Милър, 2015)
ността в големи корпорации и
Корпоративна сигур- публични организации от Евност: резултати от гло- ропа, САЩ и Азия. Използвабално проучване
ните показатели едновременно
посочват текущите изисквания, пред които експертите са
изправени и бъдещите предизвикателства.
Секюритас (2014)
(Уолкър и др., 2015)
Главни заплахи за сигурността и управленски
предизвикателства пред
корпоративна Америка

Форестър (2009)
(Карк и Дайнс, 2010)
Организиране на сигурността: изграждане на
надеждна система за
сигурност

Слаби страни
Известна слабост представлява глобалното електронно
анкетно проучване – за различните фокус-групи от целия свят са значими различни показатели и критерии без
да се отчитат икономически,
политически, социални, културни и др. аспекти.

Включените в проучването
организации са от коренно
различни сектори: финансови институции, хай-тек компании, публични организации, здравни заведения, търговски, химически и производствени предприятия. Проблемите пред АКС закономерно варират според сектора.
Изследването е проведено сред ***
Главни директори по сигурността или други експерти с
подобна функция в 248 американски компании. Включени
са голям брой оценявани заплахи. Макар, че компаниите са
от различни сектори, несъвършенствата са неутрализирани чрез отделни проучвания
за всеки бранш.
Изследването е проведено сред Изследването е проведено
2199 директори в сферата на изцяло онлайн в изключиИТ и др. отговорни фактори, телно съкратенсрок (от авсвързани с информационната густ 2009 до септември 2009)
сигурност от малки и средни от една от големите бизнес
компании в САЩ, Канада, Ве- социални мрежи.
ликобритания, Франция и Германия.
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Американско общество
за индустриална сигурност (2009)
Консултантски съвет
(2002-2004)
(Кавана, 2005)

Изведени са 18 елемента на
АКС.

Изследванията са проведени
сред 199 директори в сферата
на сигурността, 80 ръководители на звена за ИТ сигурност,
Корпоративна сигур- 52 рискмениджъри и 96 главни
ност: мерки и практики изпълнителни директори на
средно големи компании. Изведени са голям брой елементи
на АКС, както и заплахи пред
компаниите, според всички
интервюирани.
Женевски университет Проучването успешно намира
връзката между информацион(2004)
ната сигурност, разходите за
нея и стратегическия път на
компаниите. То се базира на 23
интервюта, проведени с отговорни фактори на компании от
банковия, комуникационния и
ИТ сектори в Швейцария, Великобритания и Германия

Изследването притежава изцяло научен характер.
***

Изследването има чисто научен характер с всички произтичащи от това ограничения,
в случая – времеви. Събраната информация представлява
по-скоро моментна снимка
на състоянието на системата
за информационна сигурност.
Липсват статистически данни.
Национална асоциация Едно от малкото проучвания за Твърде малко и генерализина фирми за търговска частната охранителна дейност рани изводи за оценяваните
сигурност и охрана у нас в условията на икономи- показатели. Преобладава
ческа криза, насочено към две идеята за реактивна сигур(2009)
Частна охранителна категории: работодатели от
ност, в противовес на предейност по време на кри- частния охранителен сектор и вантивната дейност, зад коязата
потребители на услуги за си- то стои АКС.
гурност.

Изследването от 2014 г. с наименование „Главни заплахи за сигурността и
управленски проблеми пред корпоративна Америка”, проведено от Securitas
Security Services се е превърнало в стандарт за сектора, осигуряващ услуги по
корпоративна сигурност в САЩ. „Секюритас” е международна компания в сферата на корпоративната сигурност с годишна печалба над 3 млрд. долара, която
работи с над 80% от компаниите, включени в списъка Fortune 1000. Нейното изследване включва 248 отговора от директори по сигурността или други ръководители, отговорни за програмите за сигурност, като класацията на оценяваните заплахи включва показателите, изброени по години в таблица 2 (Уолкър, 2015, с. 7).
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Таблица 2
Подреждане на главни заплахи за корпоративната сигурност
в САЩ по години на изследване
Заплаха за сигурността 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2010 2012 2014
Кибер/комуникационна
сигурност (интернет и ин10
8
7
2
2
4
3
3
1
1
1
транет мрежи)
Планиране на бизнес кон5
7
2
2
5
2
2
2
3
3
2
тинуитет
Мерки против насилие на
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
работното място
Задълбочено проучване на
4
4
4
5
3
5
5
4
4
4
4
персонала (скрининг)
Природни и социални заплахи: проблеми пред пове5
рителността
Престъпления срещу собствеността (кражби, ванда12 10 10 12 10
9 12
5
7
5
6
лизъм)
Вътрешнофирмени кражби
2
1
6
6
6
8
7
5
8
6
7
от редови служители
Управление и реакция при
кризи: вътрешен терори12 15 17 14 16 17
3
4
7 12
8
зъм
Кражба на лични данни
- 16 14 10 12 11 10
9
Неетично бизнес поведе3
6
9
7
9
7
8
9
5
8 10
ние
Природни и социални зап18
- 17 18 11
лахи: пандемии
Управление и реакция при
кризи: потенциал за евакуации при политически
- 19 17 20 14 11 10
6
7 12
смутове, регионална нестабилност, бедствия и др.
Незадоволителна сигур13 13 13 13 13 11 18 19 16
9 13
ност
Вътрешнофирмени измами
7
3
3
4
4
6
6
8 10 12 14
от мениджмънта
Злоупотреба с алкохолни и
наркотични вещества на
9 11
8
9
8 10
9 19 17 13 15
работа
Небрежен подбор и ръко16 16 15 13 14 18 20 25 23 17 15
водство на персонала
Бизнесшпионаж: кражби
9 12 11 12 19 16 15 15 16 17
на търговски тайни
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Природни и социални заплахи: обири
Защита на интелектуалната собственост (марки,
продукти и т.н.)
Сигурност във веригите на
доставка
Сигурност на висшия персонал / транспортиране
Измами с обезщетения и
осигуровки
Управление и реакция при
кризи: международен тероризъм
Взривове / бомбени заплахи
Стачки
Управление и реакция при
кризи: отвличания и изнудвания

-

-

-

-

-

-

-

27

19

14

18

-

-

-

-

-

-

-

21

14

11

19

-

-

17

19

18

22

21

27

22

20

20

-

-

-

-

-

-

-

22

13

18

21

17

19

16

15

15

17

17

26

25

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

-

-

-

-

-

-

-

14

24

19

24

-

-

-

-

-

-

-

29

26

23

25

-

-

18

18

19

20

19

33

27

24

26

Кибер заплахите се изкачват от десето до първо място за период от 17 години. Мерки против насилие на работното място запазва важността си, според
интервюираните, и остава на второ място през 2010 и 2012 г и на трето – през
2014 г. Бизнес континуитетът е на второ място през 2014 г. (на трето през
2010 г. към 2012 г.), а скринингът на персонала запазва четвърта позиция, както
през шест от всички 11 изследвани години. На петата позиция попада неизследван предходни години показател, какъвто е Природни и социални заплахи: проблеми пред поверителността. В допълнение, престъпленията срещу собствеността от пето място стават шести, а кражбите от служители – от шесто към
седмо място. Очертаните тенденции в изследването отразяват и еволюцията в
теорията за корпоративната сигурност от последните години.
Таблица 3
Класификация на компаниите – респонденти по сектори
Респонденти
2012

Изследван сектор
Комунални услуги
Строителство
Търговия на едро
Търговия на дребно

15
2
4
8
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2014
19
3
3
8
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Здравна и социална помощ
Изкуство, забавления и развлечения
Финанси и застраховане
Недвижима собственост, наеми и лизинг
Професионални, научни и технически услуги
Образователни услуги
Хотелиерски и ресторантьорски услуги
Транспортни и складови дейности
Правораздаване
Промишленост:
хранителна промишленост
дървопреработвателна промишленост
производство на компютри и електротехника
производство на електрическо оборудване, прибори и компоненти
производство на транспортно оборудване
производство на смесени продукти
Информационни услуги:
телекомуникации
други информационни услуги
Други
ОБЩО

23
21
35
23
16
10
2
24
6
90
18
4
9
10

30
6
20
31
10
19
1
14
5
65
11
5
7
7

15
34
14
8
6
4
297

10
25
14
6
8
4
248

Допълнителен значим фактор за настоящото изследване е структурата на
проучените компании. Всички те са включени в списъка Fortune 1000. От таблица 3 става ясно, че най-голям брой – 90 предприятия, през 2012 г. и 65 през
2014 г. са от индустриалния сектор, което пряко се свързва с обекта на настоящото изследване. Предприятията от промишления сектор представляват над
30% от всички компании-респонденти. Поради тази причина, разглеждаме и
структурата на показателите конкретно за тези организации. В първите три позиции няма разминаване между мненията само от индустриалните предприятия
за 2012 и 2014 г. (между крайното подреждане от всички респонденти и конкретния сектор за 2014 г. единствено са разменени втората и третата позиция).
Този факт за пореден път доказва важността на съответните показатели. В следващите три позиции постановките са подобни, като наблюдаваме потвърждение
на заявеното във въведението на настоящото изследване, че все повече физическите/реактивните мерки отстъпват пред новите парадигми на бизнессигурността. Реактивните мероприятия остават на последните посочени в таблица 4
места.
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Таблица 4
Подреждане на заплахите за сигурността
в американския индустриален сектор
Крайно
подреждане
за 2014
1
3
2
4
17
20
19
5
7
10

Заплаха за сигурността
Кибер/комуникационна сигурност
(интернет и интранет мрежи)
Мерки против насилие на работното
място
Планиране на бизнес континуитет
Задълбочено проучване на персонала (скрининг)
Бизнес шпионаж: кражби на търговски тайни
Сигурност във веригите за доставка
Защита на интелектуалната собственост (марки, продукти и т.н.)
Природни и социални заплахи:
проблеми пред поверителността
Вътрешнофирмени кражби от редови служители
Неетично бизнесповедение

Подреждане в
индустриалния
сектор за 2014

Подреждане в
индустриалния
сектор за 2012

1

1

2

2

3

3

4

6 (равни)

5

6 (равни)

6

5

7

4

8

-

9

8

10

12

Особен изследователски интерес представлява и друга част на цитираните
проучвания, свързани със заплахите пред бизнеса, според всяка група интервюирани. За целите на своя проект, експертите на „Секюритас” допълнително изследват мнението на мениджъри за 16 показателя с инструкция за оценяване
между 5 (много важни) и 1 (маловажни) за влияние върху програмата за сигурност на техните компании в следващите 12 месеца. Резултатите от допълнителното проучване са подредени, както следва (Уолкър, 2015, с. 14):
Таблица 5
Влияние на управленските предизвикателства
за сигурността на изследваните компании в бъдещ период
Класиране
от 2014 г.
1
2

Мениджърски проблеми
Ефективност на звеното по сигурност: ефективност на обучението и използваните методи за охрана
Поощряване осведомеността сред служителите
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Среден
резултат
3,94
3,82
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Бюджет за програмата за сигурност и максимизиране възвръщаемостта на инвестициите
Регулаторни проблеми
Технологично развитие
Анализ на заплахите
Стратегическо планиране
Въвеждане на най-добри практики/стандарти/ключови показатели
Ефективност на звеното по сигурност: адекватни нива на
сигурност
Ефективност на звеното по сигурност: методи за набиране и
подбор на персонала
Ефективност на звеното по сигурност: текучество на персонала, свързан със сигурността
Управление на дистанционни охранителни операции
Допълнителни отговорности по сигурността
Кариерно развитие
Ефективност на звеното по сигурност: отсъствия от работа
Решения, свързани с глобалните доставки

3,78
3,73
3,71
3,69
3,67
3,63
3,60
3,57
3,37
3,25
3,16
3,13
2,98
2,57

Като обобщение за чуждестранните изследвания в областта на активната
корпоративна сигурност може да се направи извод, че тясно специализирани
такива липсват дори и в световен мащаб. Въпреки това, данните сочат, че потреблението на подобни услуги нараства, в резултат на осъзнатата необходимост
на компаниите, че в голяма степен тяхното успешно функциониране и цялостно
съществуване се свежда до проблемите за тяхната сигурност. Подходът тези
сложни въпроси да се решават интуитивно от мениджмънта едва при тяхното
евентуално възникване е крайно неправилен. В противовес на това, включените
в анализа изследвания извеждат голям брой заплахи, рискове, критични и извънредни ситуации и др. под., както и едновременни методи за тяхното превантивно противодействие. В това изследване се спираме на подобен подход –
предварително групиране на заплахи, от чиито анализ и оценка зависи структурата на модела на система за АКС. В резултат на това, изведените в тази статия
досегашни изследвания по темата представляват добра основа за извеждане на
собствен методичен инструментариум и провеждане на бъдещи подобни изследвания. Всяко от тях, със съответните плюсове, минуси и ограничения, предоставя голям брой показатели и критерии за оценка на съществуващи проблеми в сферата на корпоративната сигурност.
Въз основа на казаното дотук може да се направи извод, че оценяваните
показатели в проучванията на „Секюритас” и „Изследователския съвет” са подходящи за използване през следващите етапи на разработката. От една страна,
236

Ц. В. Иванов. Методически инструментариум за анализ и оценка на заплахи
за сигурността в индустриалните предприятия

те са проведени сред общо 675 директори, свързани с корпоративната сигурност, а от друга – предоставят достатъчен брой адекватни показатели за анализ
и оценка на заплахи, вкл. за индустриалния сектор.
2. Обобщени резултати от дискусии с представители
на бизнеса и експерти по сигурност
След избора на обект за провеждане на проучването, са проведени и срещи,
дискусии и обсъждания по проблемните направления с мениджъри и лица, заети в химическата промишленост, както и с професионалисти в областта на сигурността. Пресечните основни моменти от разговорите с всички тях включват:
І. Мениджъри и други лица, заети в изследвания сектор:
1. Промени в генералното и оперативното обкръжение, както и във вътреш-ната среда на компаниите през последните години и ефектът на тяхното
влияние върху икономическите резултати.
2. Дискусия върху характера на заплахите пред химическата промишленост:
− решаване/задълбочаване на съществуващите заплахи; поява на нови
заплахи, както от външната, така и от вътрешната среда на предприятията;
− влияние на преките и косвените заплахи и кои носят по-сериозна опасност.
3. Проблеми пред бизнеса у нас:
− корупция, съответно антикорупционно законодателство, бюрокрация,
достъп до финансирания и т.н.;
− наличие на монопол и нелоялна конкуренция;
− липса на квалифицирани кадри;
− високи нива на престъпност;
− намаляващи материални ресурси и остаряла технология.
ІІ. Експерти по сигурност:
4. Промени в средата за сигурност по време на прехода и влиянието на
тези промени върху икономиката на страната и по-конкретно – върху химическата индустрия като част от критичната инфраструктура.
5. Дискусия върху характера на заплахите пред икономическата сигурност:
− макрозаплахи с особена тежест върху политическата нестабилност
между 2012 и 2017 г.;
− сривовете във финансовия сектор у нас;
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− хибридни заплахи, свързани с промяната на геополитически позиции в
световен и регионален план, и мащабът на тяхното влияние върху националната
сигурност на страната.
6. Проблеми пред бизнеса у нас:
− забавени реформи в съдебната и икономическата система;
− наличие на скрита икономика – сива, черна и неформална;
− повишени нива на терористична опасност, особено за критичната
инфраструктура и по-конкретно – химическата промишленост;
− неразвита инфраструктура.
След обобщаване на цялата налична информация от теорията, изведените
по-горе изследвания и дискусии в областта на АКС, основните аспекти в концепцията на търсената методика са:
• изследване генезиса на заплахите и тяхното последващо влияние върху
българската химическа индустрия;
• задълбочен анализ на потенциалните канали за възникване на нови
заплахи с цел откриване на по-ефективни начини за тяхното изпреварващо
неутрализиране;
• оценка на ефекта от внедряване на модел за АКС, насочен срещу
откритите потенциални и съществуващи заплахи.
3. Методика за анализ и оценка на потенциални и съществуващи
заплахи за сигурността на предприятията от българската
химическа индустрия
В България изследванията в сферата на сигурността и отбраната не са институционализирани като самостоятелно научно направление. В резултат на това, според Павлов (2009) този вид изследвания често са интердисциплинарни и
попадат в разнообразни научни направления, което представлява сериозно предизвикателство за управление на знанията в тази специфична научна материя.
Радев (2006) добавя, че сред призванията на учените е да прогнозират развитието или настъпването на предстоящи събития и процеси с помощта на анализ на
информацията и специализираните методи за нейната обработка. Във връзка с
това, същият автор счита, че особено внимание трябва да се обърне на посочените изследвания в процеса на трансформация на средата за сигурност. В голяма степен тези позиции са актуални и в икономиката и бизнеса, като се има
предвид тясната взаимна връзка между сигурността и икономическото благосъстояние (Уолт, 1991, с. 227).
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Подходящ алгоритъм за оценяване на заплахи пред сигурността извежда
Христов (2007), според него, алгоритъм трябва да включва:
1. съставяне на списък от ключовите заплахи за сигурността, като
повишено внимание се обръща на тяхната релативност;
2. избиране на числена скала за количествено измерване на влиянието на
заплахите;
3. разработване на оценъчна карта за събиране на необходимата информация;
4. анкетиране на група от респонденти, подбрани по съответни критерии
за компетентност;
5. обработване на събраната емпирична информация от проведеното анкетиране;
6. определяне степента на важност на конкретните заплахи;
7. изчисляване на равнището на консенсус относно важността на
оценяваните заплахи;
8. обобщаване на получените резултати от извършеното практическо изследване.
Считаме, че изброените стъпки представляват добра основа при изграждането на собствена методика за анализ и оценка на заплахи пред сигурността в
индустрията, но с необходимата трансформация. При всички случаи, първата
стъпка за изграждане на методическия инструментариум е определяне на вида и
функциите на дадена организация, защото различните организации са изправени пред различни заплахи, в резултат на разнородните дейности, които се извършват в тях. Под заплаха следва да разбираме опасност за корпоративната сигурност, която може да наруши бизнес интересите и стратегията на организациите. Понятието заплаха е широко използвано, засилващо чувствителността на
обществото и лежащо в основата на множество политики, пряко или косвено
свързани със сигурността (Йончев, 2014, с. 41). То попада в полезрението на
т.нар. „Школа от Копенхаген” – група от изследователи в сферата на сигурността с различни от класическите схващания от времето на Студената война, утвърдили термина „секюризация” в отговор на новите нетрадиционни заплахи, независимо от обекта на атака (Уейвър, 1998). В практиката съществуват множество
проблеми при дефиниране на заплахата. Неслучайно, Бузан (1998) различава два
подхода – обективен (при реални заплахи) и субективен (при предполагаеми заплахи). Макар и подлаган на критика, той насочва вниманието към възможността
заплахата да бъде формулирана под влиянието на различни фактори и да бъде
възприемана като заплаха дори при липса на видими проявления за това.
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В отговор на заплахите, според Пудин (2007), сигурността на предприятията може да се опише със следната функция:
S = f (A, P, T/R), Si

(1)

където:
А е защитавани активи;
P – сили, средства, защитни фактори и съоръжения на организацията;
Т/R – заплахи и рискове пред организацията;
Si – обстоятелствата, при които работи предприятието със значение за неговата сигурност.
От изведената функция, както вече стана ясно, за това изследване са важни
само реални и потенциални заплахи. От своя страна, чрез обстоятелствата, подлежащи на анализ, на по-късен етап, с помощта на експертни оценки могат да
бъдат предложени и точните сили, средства и т.н. за защита на всички налични
активи.
Според Радулов (2013), да се анализират заплахите означава да се задават
правилните въпроси в подходящия ред. Следвайки тази логика и в тази научна
статия извеждаме методически инструментариум, съобразен с обекта на изследване. Индустриалните предприятия (в особено голяма степен това важи за тези
от химическите производства) са изправени пред практически всички възможни
вътрешни (насилие, стачки) и външни (кражби, вандализъм, природни бедствия) за тях заплахи (Рийд, 2005, с. 5). От прегледа на големия брой заплахи, открити в досегашни изследвания по темата, стигаме до извода, че класификацията на „Секюритас” (таблица 2) в пълен обем разкрива характера на възможни и
реални бизнес заплахи пред химическата индустрия у нас. Предизвикателствата
в областта на сигурността днес са многобройни, сложни, взаимосвързани и
трудно предвидими: възможно е да възникнат регионални кризи, които да прераснат в насилие; да се появят нови технологии, които да породят непознати
заплахи и нови уязвими места; промените в околната среда и недостигът на
природни ресурси да предизвикат политически и военни конфликти (Димов,
2014, с. 32).
Същевременно, редица заплахи и рискове лесно размиват традиционната
разделителна линия между вътрешната и външната сигурност. Групирането на
големия брой заплахи на вътрешни и външни значително улеснява емпиричното
проучване, като търсеното ранжиране на показателите от респондентите дава
яснота за приоритетните канали за тяхното възникване в средата на
предприятията от изследвания сектор. В допълнение, това осигурява основа при
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изграждане на модела на система за АКС, която, както стана ясно, неизменно
включва звено за неутрализиране както на външни, така и на вътрешни
опасности за бизнеса. За класифициране на заплахите на преки и косвени са
необходими данни след провеждане на емпирично проучване. Фигура 1
илюстрира характера на заплахите, спрямо избрания за обект на изследване
сектор на икономиката:

Външни
заплахи

Преки
заплахи

ПРЕДПРИЯТИЯ

Косвени
заплахи

Вътрешни
заплахи

Фиг. 1. Видове заплахи за индустриалните предприятия
В отговор на източника на несигурност е възможно да бъдат разграничени
аспекти на външната и вътрешната сигурност, но това разграничение е твърде
условно, тъй като често външни заплахи са в състояние да провокират вътрешна
несигурност, и обратно (Иванов, 2006, с. 11). Въпреки това, вътрешните заплахи
могат да са свързани с:
• персонала – при, подбор, обучение, мотивация, ръководство, контрол и др.;
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• организационно-управленската структура – в стила на управление,
корпоративната култура и др.;
• финансовото състояние – потенциални възможности за вътрешноорганизационни финансови злоупотреби от редови служители или мениджъри от низово, средно или висше равнище;
• технологичното състояние – атаки към кибер и комуникационната
сигурност, поверителността, личните данни, интелектуалната собственост и т.н.
Както многократно стана ясно, конкретна външна умишлена или неумишлена дейност, както и неуправляеми от човека ситуации (с природен характер)
също са носители на щети за дейността, мисията, различните активи (човешки,
финансови, технологични, интелектуални) на предприятията. Тези фактори също не бива да се изключват и подценяват в изследванията по засегнатите сложни въпроси, част от които е и тази разработка. Множеството източници на
опасност от външната среда на национално ниво условно могат да се групират
по следния начин:
• политически заплахи – нестабилен политически (плаващи парламентарни мнозинства, голям брой оставки на правителства и сформиране на
служебни кабинети) и законов ред (търпяща нестихващи критики от ЕК съдебна
система, бюрокрация и корупция); зараждаща се опасност от тероризъм,
екстремизъм, радикализъм, омраза на расова, етническа или религиозна основа
и др. под.;
• икономически заплахи – забавено икономическо реформиране, наличие на монопол, нелоялна конкуренция, както и наличие на скрита икономика, водят до високи нива на бедност и безработица;
• социални заплахи – демографска катастрофа (ниска раждаемост,
висока смъртност, голям брой икономически емигранти – главно млади и образовани хора); високи нива на престъпност, вкл. на организирана (посегателства,
както срещу материалната, така и срещу интелектуалната собственост);
• техногенни заплахи - степен на развитие на технологиите в сектора, вкл.
при конкурентите; опасност от бизнесшпионаж, техногенни катастрофи и т.н.;
• Екологични заплахи – природни бедствия и катастрофи, аварии и
замърсявания, опасност от епидемии, недостиг на храна, вода, други жизненоважни ресурси и т.н.
От изведените дотук изследвания и разнообразни показатели става ясно, че
оценяването на заплахите за сигурността (общо) и за конкретен икономически
сектор е един изключителен сложен въпрос, на който не може да има еднозна242
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чен отговор. Изследователи и експерти имат различни виждания по разглежданите проблеми, главно поради липсата на работеща и всеобхватна методика за
акуратно измерване на бизнесзаплахите. Основните проблемни направления за
подобно заключение могат да се сведат до следните:
• Завишена информационна сигурност и политика на несподеляне на
информация от съвременните компании – проблем, актуален и в международната политика, заради несподелянето на разузнавателна информация
между държави-членки на общи военно-политически съюзи, довело до някои от
най-големите терористични атаки през XXI век. Ограниченият достъп до
актуални и релевантни данни от компаниите (с цел запазване на конкурентно
предимство и др. под.) по изследваните проблеми намалява възможностите за
изграждане на надеждна методика.
• Голямия брой специфични за всеки бизнес съществуващи разнообразни канали за възникване на потенциални заплахи – изключително
трудно би било да се разграничат универсални заплахи. Пред всеки сектор
бизнес/предприятие стоят разнообразни проблеми.
• Времево измерение на ефекта от някои заплахи – цялостния характер
и влияние на някои заплахи (особено косвените) върху конкретния субект може
да отнеме сериозни интервали от време.
Проблемните направления трябва да се вземат под внимание по време на
цялостното целеполагане на изследването. Считаме, че една от най-важните
стъпки към преодоляването на посочените и редица други съпътстващи емпиричното проучване усложнения, е коректен и аргументиран избор на точните
показатели за анализ и оценка на заплахите.
Първоначалното групиране следва логиката на дотук описаните източници
на заплахи за съвременните бизнесорганизации. Първата група обобщава всички заплахи, произтичащи от външната макросреда. Самата тя се подразделя на
пет подгрупи: 1) политико-правна среда, включваща заплахи от политически и
законодателен характер; 2) икономическа среда, събираща всички свързани
макроикономически заплахи; 3) социокултурна среда, обобщаваща демографските и съвременните социални рискове; 4) технологична среда – рискове пред
технологичното развитие и рискове от свързаната инфраструктура и 5) екологична среда – екологични заплахи. Във втората група са включени показатели
от вътрешната среда на предприятията, вкл. от изследвания сектор. Голяма
част от тях са адаптирани от класификацията на Securitas (табл. 2) и са разделени в съответните четири подгрупи: 1) персонал; 2) организационно-управленска
структура; 3) финансово състояние и 4) информационни технологии. Двете гру243
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пи формират общо 38 показатели, които са част от оценъчни карти в емпиричното проучване. Получените оценки (5 – заплаха с много силно влияние и 1 –
заплаха с много слабо влияние) ще покажат едновременно коя група, съответно
– подгрупа, оказва по-голямо влияние върху дейността на предприятията от изследвания сектор.
Таблица 6
Показатели за анализ и оценка на заплахи за сигурността
от средата на индустриалните предприятия
ВЪНШНА МАКРОСРЕДА
1.1. ПОЛИТИКО-ПРАВНА СРЕДА:
1.1.1. Политическа нестабилност
1.1.2. Високи нива на корупция
1.1.3. Тежка бюрокрация
1.1.4. Липса на държавни и общински стимули
1.2. ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА:
1.2.1. Забавено икономическо реформиране
1.2.2. Наличие на монопол
1.2.3. Нелоялна конкуренция
1.2.4. Наличие на скрита икономика
1.3. СОЦИО-КУЛТУРНА СРЕДА:
1.3.1. Влошена демографска обстановка
1.3.2. Липса на квалифицирани кадри
1.3.3. Високи нива на престъпност
1.3.4. Опасност от тероризъм, екстремизъм, радикализъм и др. п.
1.4. ТЕХНОЛОГИЧНА СРЕДА:
1.4.1. Степен на развитие на технологиите в сектора
1.4.2. Намаляващи материални ресурси
1.4.3. Неразвита инфраструктура
1.4.4. Техногенни катастрофи
1.5. ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА:
1.5.1. Природни бедствия и катастрофи
1.5.2. Аварии и замърсявания
1.5.3. Заплаха от епидемии
1.5.4. Недостиг на ресурси

ВЛИЯНИЕ
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

ВЪТРЕШНА СРЕДА
2.1. ПЕРСОНАЛ:
2.1.1. Насилие на работното място
2.1.2. Небрежен подбор на персонал
2.1.3. Небрежно ръководство на персонал
2.1.4. Злоупотреба с алкохол и наркотици на работното място
2.1.5. Стачки
2.1.6. Вътрешнофирмени кражби от редови служители
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ВЛИЯНИЕ
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
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2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА:
2.2.1. Вътрешнофирмени измами от мениджмънта
1
2.2.2. Неетично бизнесповедение
1
2.2.3. Рискове за висшия персонал
1
2.2.4. Отвличания на ръководители и изнудвания
1
2.3. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:
2.3.1. Бизнес шпионаж
1
2.3.2. Обири
1
2.3.3. Заплахи за интелектуалната собственост
1
2.3.4. Измами с обезщетения и осигуровки
1
2.4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:
2.4.1. Кибер/комуникационни заплахи
1
2.4.2. Проблеми пред поверителността
1
2.4.3. Кражба на лични данни
1
2.4.4.Софтуерни заплахи пред управлението на веригите за дос- 1
тавки

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Заключение
В заключение, така изграденият методичен инструментариум напълно или
частично неутрализира някои слабости на описаните методики от предходни
научни и практически изследвания (вж табл. 1) в няколко направления:
- насочен е само към индустриални предприятия, и то от един сектор
(химическа промишленост);
- взема под внимание конкретните за региона и страната политически,
икономически, социални, културни, технологични и екологични аспекти;
- проучването е с научен характер, но това не изключва неговата
полезност и приложимост за професионалисти, заети, както в организации от
изследвания обект, така и в сферата на бизнессигурността;
- обобщава силните страни от теорията по проблема, особеностите на
изследвания сектор, предходни изследвания, както и мнението на мениджъри и
експерти по сигурност;
- чрез оценяваните показатели и критерии се търсят конкретни изводи за
полезността на АКС и реални възможности за приложението на изследваната
теория в практиката на българските индустриални предприятия.
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METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ANALYSIS AND EVALUATION
OF SECURITY THREATS WITHIN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Tsanko Valentinov Ivanov
Abstract
The following article provides an adapted approach for analysis and evaluation of threats
from the internal and external environment of industrial enterprises in the Republic of
Bulgaria. A significant part of similar previous scientific studies and practically applicable
tools have been analyzed in the paper. The author strives to answer to a great variety of
questions and issues such as current global and regional threats, the rise of new type of
aggressive competitive moves, the constantly changing regulatory framework, including the
EU regulations, as well as the inherited economic local issues. The developed methodological
approach have been used by the author during an empirical research within enterprises
operating in section S 20 „Manufacturing of Chemical Products” in accordance with the
Bulgarian Classifier of Economic Activities, the results of which provide working
methodological basis for the development of integrated active corporate security system.
Key words: threats, chemical industry, corporate security.

247

ISSN (Online): 2367-6949

ISSN (Print): 1310-0343

Известия списание на Икономически университет 3 (2017)

ИЗВЕСТИЯ
списание на Икономически университет – Варна
http://journal.ue-varna.bg

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИЗАХАРИДНИ ПОКРИТИЯ
ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО И ПРОМЕНИТЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ
НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Радослав Светлинов РАДЕВ1
1

________________________
Катедра Стокознание, Икономически университет – Варна, България. E-mail: r.radev@uevarna.bg

JEL Q18

Ключови думи:
полизахаридни покрития, пресни плодове и зеленчуци, качество.

Резюме
Целта на това изследване е да се проучи влиянието на полизахаридните
покрития върху качеството и промените при съхранение на пресни плодове и зеленчуци, както и нормативните изисквания, свързани с тях. Изследването се основава на задълбочено проучване на многобройни литературни източници. Събраната информация е обобщена и анализирана
чрез дескриптивно-аналитичен метод.
В заключение може да се обобщи, че липсват отделни нормативни документи относно използването на полизахаридни покрития в Европейски
съюз. След проучването относно влиянието на полизахаридните покрития върху качеството и промените при съхранение на пресни плодове и
зеленчуци се установи, че те имат положително въздействие върху промените при физико-химичните, сензорните и микробиологичните показатели, естествените загуби (фири), а освен това удължават съхраняемостта им.
© 2017 Икономически университет – Варна
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Въведение
Ядивните покрития са нанасяни върху повърхността на различни плодове в
продължение на векове за предотвратяване загубата на влага и за подобряване
на външния им вид (Pavlath, А., and W. Orts., 2009, p. 1-24).
През XII и XIII в. в Китай пресни портокали и лимони са покривани с восък,
който забавя изсушаването (Ben, A., and L. Kurth 1995, p. 13-15, Park, H. 1999, p.
254-260) и промените в плодовата тъкан (Murany, P. 2013, pp. 1-2). В Европа про248
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цесът е известен като „larding” – съхранение на различни плодове чрез покриване с восъци или мазнини. През XV в. са създадени ядивни покрития от варено
соево мляко, които са използвани в Япония за запазване качеството на храните
и подобряване на външния им вид (Pavlath, А. and W. Orts., 2009, p. 1-24).
През XVI в. в Англия са предлагани храни с нанесени на повърхността мазнини за намаляване загубата на влага от продуктите (Ben, A., and L. Kurth., 1995,
p. 13-15), а през XIX в. в САЩ е издаден първият патент за запазване качеството
на различни месни продукти с желатин (Pavlath, А. and W. Orts., 2009, p. 1-24).
През 1930 г. в търговската мрежа се предлагат пресни ябълки и круши с
нанесени на повърхността восъци (Park, H. 1999, p. 254-260), а в САЩ парафинът се използва за първи път за защита на цитрусови плодове (Kokoszka, S., and
A. Lenart, 2007, p. 399-404). Значителни изследвания за ядивни покрития започват през 1950 г. (Ben, A., L. Kurth., 1995, p. 13-15). През последните години приложението на ядивните покрития, нанасяни върху различни храни (вкл. пресни
плодове и зеленчуци), значително се разраства (Hаn, J. and A. Gennadios, 2005, p.
239-262 Pavlath, А., Orts., W. 2009, p. 1-24).
Целта на това изследване е да се проучи влиянието на полизахаридните покрития върху качеството и промените при съхранение на пресни подове и зеленчуци, както и нормативните изисквания, свързани с тях. Изследването се основава на
задълбочено проучване на многобройни литературни източници. Събраната информация е обобщена и анализирана чрез дескриптивно-аналитичен метод.
1. Същност на ядивните покрития
Ядивните покрития представляват тънък слой (фиг. 1), съставен от биополимерни компоненти, който може да се консумира със стоката, върху която е нанесен. Той намалява загубата на влага, селективно контролира обмена на газове
(кислород, въглероден диоксид и етилен), които участват в процеса на дишане.

A – нишестени покрития

B – пектинови покрития

Фиг. 1 Ядивни покрития, разработени в научноизследователската
лаборатория за изследване безопасността на стоките в ИУ – Варна
(проект BG161PO003-1.2.04-0092 “Развитие на приложните изследвания
за безопасност на стоките в ИУ – Варна”)
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Ядивните покрития удължават съхраняемостта, запазват качеството, поддържат свежестта, инхибират микробната развала на продукта, намаляват загубата на ароматични вещества и на други важни компоненти (Bourtoom, T., 2008,
pp. 237-248 Kester, J., and О. Fennema, 1986, p. 47 - 59 Pavlath, А., and Orts., W.
2009, p. 1-24).
Ядивните покрития трябва да притежават подходящи сензорни и бариерни
свойства, микробна, биохимична и физикохимична стабилност. Друго изискване към тях е да бъдат безопасни и да се получават чрез бърза и лесна технология при ниски цени. В състава си могат да включват антиоксиданти, вкус, цвят
или антимикробни компоненти (Maftoonazad, N., and F. Badii, 2009, p. 162-170).
2. Състав на ядивните покрития
В състава на ядивните покрития се включват три основни компонента:
хидроколоиди (протеини и полизахариди), липиди и антимикробни агенти.
Протеините, използвани за получаване на ядивни покрития, са: пшеничен глутен, колаген, зеин, соев, казеин и протеини от суроватка. Липидите, включени
в състава на ядивните покрития са восъци, ацилглицероли, смоли и мастни киселини (Пашова, С., 2011, с. 65-90.). Полизахаридните покрития са представени във фигура 2.

пектинови
алгинатни

карагенанови
ПОЛИЗАХАРИДНИ
ПОКРИТИЯ

агарови

целулозни

хитозанови

нишестени

Фиг. 2 Полизахаридни покрития според състава им
За създаване на антимикробни покрития в състава им се използват следните компоненти: бензоена киселина, сорбинова киселина, пропионова киселина, млечна киселина, низин и др. Те се добавят към ядивните покрития, изградени от полизахариди, протеини и липиди, с което се забавя растежът на микроорганизмите на повърхността на продуктите (Cagri, A., Z. Ustunol and E. Ryser, 2004, p. 833-848).
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Сложните (съставни, композитни) покрития, съдържащи едновременно липидни, протеини, полизахариди и антимикробни компоненти, също намират приложение (Пашова, С., 2011, с. 65 - 90).
Спомагателните компоненти, които се влагат в състава на ядивните покрития, са пластификаторите. Те са нелетливи съединения с ниско молекулно
тегло, които подобряват механичните и бариерните свойства на ядивните покрития. Най-често се използват глицерол, сорбитол, полиетиленгликол,
пропиленгликол. (Quezada - Gallo, J. - A., 2009., p. 315-333; Sothornvit, R., and J.
Krochta, 2005, p. 403-433; Vieira, M., et.al. 2011, p. 254-263).
3. Нормативни изисквания на полизахаридните покрития
Полизахаридните покрития са съставени от вещества, които са разрешени
за контакт с храни. Поради тази причина те трябва да отговарят на нормативните документи, отнасящи се до използваните в тях компоненти. За да се запази
безопасността и качеството на храните, всички филмообразуващи компоненти,
които се влагат в състава на полизахаридните покрития, трябва да бъдат разрешени за хранителни цели, да са нетоксични (Martín-Belloso O., M. Alejandra
Rojas-Graü, and R. Soliva-Fortuny 2009, p. 295-314).
Според законодателството в САЩ, използваните в състава на полизахаридните покрития компоненти трябва да бъдат с GRAS (общопризнати като безопасни) статус след одобрение от FDA (Администрация по храните и лекарствата) (Martín-Belloso O., M. Alejandra Rojas-Graü, and R. Soliva-Fortuny 2009, p.
295-314).
Според действащите нормативни документи в САЩ, FDA е съставила списък на добавките, утвърдени по GRAS, разрешени зa влагане в състава на ядивни покрития (вкл. полизахаридни покрития). Те трябва да са безопасни и да са в
списъка по GRAS, издаден от FDA, в количество в съответствие с GMP (добрите производствени практики) и да не съдържат остатъци от тежки метали или
други замърсители, които надвишават допустимите отклонения (Cheng G., and
E. Baldwin 2012, p. 383-417).
В наредбите за храни на повечето страни антимикробните агенти се считат
за добавки в храни, ако основната им цел е удължаване съхранението на храните. Съгласно нормативните регламенти в САЩ, органичните киселини (оцетна,
млечна, лимонена, ябълчена, пропинова и винена), техните соли и някои етерични масла, които са одобрени по GRAS, могат да се използват за създаване на
покрития (Martín-Belloso O., M. Alejandra Rojas-Graü and R. Soliva-Fortuny 2009,
p. 295-314).
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В Европа някои добавки се използват в състава на полизахаридните покрития
тогава, когато принципът „в разумни количества” е спазен. Наименованието на добавките за храни задължително се отразява в маркировката, съгласно определената
функционална категория (антиоксиданти, консерванти, оцветители, емулгатори,
стабилизатори, овкусители т.н.) с тяхното пълно наименование или E-номер
(Martín-Belloso O., M. Alejandra Rojas-Graü and R. Soliva-Fortuny 2009, p. 295-314).
Регламент (ЕО) 1333/2008 в ЕС определя добавките в храните като вещества,
които не се консумират самостоятелно като храна и не се използват като характерен компонент от състава на храни, независимо дали притежават хранителна
стойност или не. Регламентът 1333/2008 се прилага за всички добавки в храните,
но не и за вещества, които се използват за придаване на аромат или вкус.
При прегледа на Закона за храните в България, Регламент (ЕО) №
1935/2004, Регламент (ЕО) № 450/2009 не е установено наличие на регламентирани нормативни изисквания за ядивните покрития и компонентите, които се
използват при съставянето им.
Използването на добавките в храните в ЕС се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) 1331/2008. Той е създаден от EFSA (Европейският орган за безопасност на храните), който носи отговорност за безопасността на храните в ЕС. EFSA
извършва оценки на безопасността на новите добавки в храните, преглед на съществуващите и системна преоценка на всички разрешени добавки за храни в ЕС.
Ароматичните вещества, оцветителите, консервантите, спомагателните вещества,
хранителните ензими, восъците и други вещества могат да бъдат добавяни в състава на ядивните покрития (Cheng G., Elizabeth A. Baldwin 2012, p. 383-417).
От европейското законодателство в Директива 95/2/EC и Регламент (ЕО)
№ 1333/2008 е посочено, че „глазиращите агенти” са вещества, които, приложени към външната повърхност на храната, придават лъскав вид или образуват
предпазно покритие. Това показва, че използваните в състава на ядивните покрития компоненти трябва да отговарят на изискванията, отразени в двата нормативни документа в границите на ЕС.
Според Директива на ЕС №95/2/EC 1995 и Регламент (ЕО) № 1333/2008
ядивните покрития са изградени от хранителни компоненти, добавки за храни,
вещества в пряк контакт с храните или опаковъчен материал за храните. Те се
включват в ядивната част на храните и във връзка с това следва да отговарят на
всички регламентирани изисквания за компонентите, съдържащи се в храните.
Филмообразуващите компоненти не трябва да са токсични, а всички процеси,
свързани с тяхната подготовка и нанасяне върху храните, следва да са в съответствие с GMP.
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4. Необходимост от нанасяне на полизахаридни покрития
върху пресни плодове и зеленчуци
Увеличеното потребителско търсене на висококачествени храни с продължителен срок на съхранение е основна предпоставка за разработване на иновативни технологии в хранително-вкусовата промишленост. Те имат за цел да запазят външния вид на храните възможно най-дълго време, като основно изискване към тях е да са безопасни. Опаковката осигурява необходимата механична
и функционална защита на храните. Тя предпазва от окисление и микробна развала, което оказва положително влияние върху съхраняемостта им. Използването на синтетични опаковки, води до сериозни екологични проблеми, дължащи
се на тяхната небиоразградимост, а изхвърляните след консумация полимерни
опаковки замърсяват околната среда. Това поражда необходимост от създаването и използването на биоразградими опаковки. Пълна подмяна на синтетичните
опаковки е невъзможна, но използването им може да бъде ограничено с разработване на полизахаридни покрития за определени стокови групи (Maftoonazad,
N., and F. Badii, 2009, p. 162-170, Tharanathan, R. N., 2003, p.71-78).
Синтетичните филми се използват за опаковане на пресни плодове и зеленчуци, но те не са биоразградими и се натрупват в околната среда, което води
до екологичен дисбаланс и замърсяване на нашата екосистема. Тези обстоятелства създават необходимост от разработване на полизахаридни покрития, които
са най-добрата алтернатива на пластмасите (Mishra, B., B. S. Khatkar and S.
Siddiqui, 2006, p. 131-172).
Прилагането на ядивни покрития е един от най-иновативните подходи за
повишаване съхраняемостта при пресни плодове и зеленчуци (Scetar, M., M.
Kurek and K. Galic, 2010, p. 69-86). Най-често използвани основни суровини за
създаването им са полизахариди. Полизахаридните покрития увеличават срока
на съхраняемост, запазват качеството и подобряват външния вид на пресните
плодове и зеленчуци. Те създават модифицирана атмосферна среда във вътрешността им поради техните бариерни свойства за газове и влага. Освен това забавяне на зреенето на пресните плодове и зеленчуци по време на съхранение,
трайността им се удължава значително чрез добавяне на вещества, които подтискат растежа на микроорганизмите (Kokoszka, S. and A. Lenart, 2007, p. 399404, Mishra, B., B. S. Khatkar and S. Siddiqui, 2006, p. 131-172).
Полизахаридните покритията забавят дехидратацията, потискат дишането,
подобряват текстурата, задържат летливите съединения, с което се запазват
вкусово-ароматичните свойства на пресните плодове и зеленчуци за по-дълъг
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период от време. С цел намаляване загубата на влага при пресните плодове и
зеленчуци, редица изследователи се стремят да разработят полизахаридни покрития с желаните бариерни свойства. Те трябва да са трайни и с подходящи сензорни свойства (Lin, D. and Y. Zhao, 2007, p. 60-75).
През последните години използването на ядивните покрития (вкл. полизахаридни) удължават съхраняемостта и запазват качеството на пресните плодове
и зеленчуци. Причините за това са свързани предимно с въпросите, отнасящи се
до замърсяване на околната среда, дължащо се на използването на конвенционални синтетични опаковки за храни, които са трудно разградими (Scetar, M.,
M. Kurek and K. Galic, 2010, p. 69-86).
5. Влияние на полизахаридни покрития върху качеството
и промените при съхранение на пресни плодове и зеленчуци
Полизахаридните покрития се получават от нишесте, алгинати, целулоза,
хитозан, карагенан, агар и пектин. Те притежават отлични бариерни свойства
към пропускливост на О2 и СО2. В резултат на това се създават условия на модифицирана атмосферна среда и се удължава съхраняемостта на продукта, без
да се създават анаеробни процеси. Полизахаридните покрития запазват качеството и забавят промените при съхранение чрез предотвратяване на дехидратацията, но хидрофилната им природа ги прави слаба бариера към водна пара
(Dhanapal, A., et.al. 2012, p. 9-17).
Целулозни покрития
Целулозните покрития притежават уникални функционални свойства
(Nieto, M., 2009, p. 57-112 ), представени и обобщени в таблица 1.
Таблица 1
Влияние на целулозните покрития върху качеството и
промените при съхранение на пресни плодове и зеленчуци
Състав на
Обект на
Получен резултат
покритието
изследване
карбоксиметилцелулоза,
пресни плодо- полученият резултат не е отразен
1. хидроксипропилмеве и зеленчуци
в литературния източник
тил- целулоза и метилцелулоза
карбоксиметилцелу2.
банани
забавя зреенето
лоза+ Na+глицерол
карбоксиметилцелунарязано
3.
запазва качеството
лоза+ малтодекстрин
манго

№
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Автори
Hаn, J., and
A. Gennadios, (2005)
Malmiri, H.,
et.al. (2011)
Plotto, A.
et.al., (2004)
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Bastani, R.,
et.al. (2010)
Potjewijd,
цитрусовите
5.
целулозна
увеличава блясъка
R. et.al.,
плодове
(1995)
забавя узряването, намалява ди- Maftoonaza
шането, промените в цвета и d, N., and H.
6.
метилцелулоза
авокадо
омекването увеличават съхраня- Ramaswamy
емостта си с 4 дни
(2005)
круши, череScetar, M.,
карбоксиметилцелуши, аспержи и полученият резултат не е отразен M. Kurek
7. лоза+захароза+естери
други зеленв литературния източник
and K. Galic,
на мастните киселини
чуци
(2010)
4.

карбоксиметилцелулоза+ витамин Е

ореховите
ядки

намалява гранясването

Хитозанови покрития. Хитозанът се извлича от хитин, който е основен
компонент от черупките на ракообразните (раци и скариди) отпадъци (No, H.,
et.al. 2007, p. 87-100, Shahidi, F., J. Arachchi and Y. Jeon, 1999, p. 37-51). Той е
нетоксичен, притежава антибактериални и противогъбични свойства, които
контролират патогенните микроорганизми и инхибират растежа им (Bautista Banos S., et.al. 2006, p. 108 -118, Chien, P. J., F. Sheu and F. H. Yang, 2007, p. 225 229 Elsabee, M. Z., E. S. Abdou, 2013, p. 1819 – 1841, Yogeshkumar, N. G., S. G.
Atul, and V. Y. Adhikrao, 2013, p. 312 - 331). Хитозановите покрития забавят
дишането и узряването, което се дължи на намаляване на етилена и отделянето
на въглероден диоксид. По този начин се удължава съхраняемостта и се запазва
качеството на стоките (Shahidi, F., J. Arachchi and Y. Jeon, 1999, p. 37-51).
В таблица 2 са представени и обобщени получените резултати от различни
изследователи относно използването на хитозанови покрития върху повърхността на пресни подове и зеленчуци.
Таблица 2
Влияние на хитозанови покрития върху качеството и промените
при съхранение на пресни плодове и зеленчуци
№

1.

2.

Състав на
покритието

Обект на
изследване

хитозан

грозде

хитозан (1,0 и 1,5%)

краставици

Получен резултат
забавят естествените загуби (фири), гниенето, покафеняването и
напукването на кожицата на
грозде,
титруемата киселинност
намалява естeствените загуби (фири), намаляват скоростта на дишане, промяната в цвета, увяхването
и развитието на гъбични инфекции
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Автори
Ali Shiri
M., et.al.
(2013)
Ghaouth,
A., et.al.
(1991)
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3.

хитозан

4.

хитозан

5.

хитозан

6.

хитозан

7.

хитозан

8.

хитозан

9.

хитозан+калциев
хлорид Хитозан+карагенан

тъканите остават твърди, скоростта
на дишането се забавя, установени Jiang, T., L.
са по-малък брой микроорганизми Feng and X.
гъби
(дрожди и плесени), по-високи нива Zheng
на общи феноли и флавоноиди, (2012)
добра сензорна оценка
El Ghaouth,
домати
забавят узряването и гниенето
A., et.al.
(1992)
Chien, P. J.,
нарязано
запазват качеството и намаляват F. Sheu and
F. H. Yang
манго
промените при съхранение
(2007)
минимални естествени загуби
(фири) и завяхване на повърхността; повишено съдържание на
Abbasi, N.,
манго
аскорбинова киселина; по-добро
et.al. (2009)
запазване на органолептичните
свойства и повишаване защитата
от различни болести
Shahidi, F.,
краставици,
удължава
J. Arachchi
пипер и ягоди
съхраняемостта
and Y. Jeon,
(1999)
Ghasemnez
had M. , M.
поддържат общия брой на
кайсии
A. Shiri and
фенолни вещества
M. Sanavi
(2010)
ягоди

минимален микробен растеж и Ribeiro, C.,
естествени загуби (фири)
et.al. (2005)

Нишестени покрития. Нишестето е полизахарид с висока хранителна
стойност, който се получава от царевица, пшеница, картофи и др. (Liu, Z., 2005,
p. 318 - 337 Tharanathan, R. N., 2005, p. 371 - 384).
Покритията от нишесте са прозрачни или полупрозрачни, без вкус и мирис.
Те се използват за нанасяне върху храни, поради своята ниска пропускливост
към кислород. Нишестените покрития са едни от най-ефективните по отношение на производителност, адаптивност към продуктите, производствени операции и свързаните с тях разходи (Liu, Z., 2005, p. 318 - 337).
Покритие от царевично нишесте и карбоксиметилцелулозно покритие
забавят загубата на естествени фири, рН, твърдост, общо разтворимо твърдо
вещество, микробен растеж и задържат аскорбиновата киселина при краста256
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вици. Наблюдавани са незначителни разлики в резултатите на двете покрития
(Oluwaseun, A., et.al. 2013, p. 133-140).
При проведени изследвания е установено, че най-добрият начин за
удължаване срока на съхранение при манго „Tommy Atkins” е чрез нанасяне на
покритие от 5% царевично нишесте (Souza, D., et.al., 2011).
Нишестените покрития удължават съхраняемостта на ягоди при температура 0°С и
84,8% относителна влажност на въздуха. Те намаляват водопропускливостта, естествените загуби (фири), задържат твърдостта и цвета на повърхността на плодовете за дълго
време. Нишестените покритията с добавен пластификатор сорбитол са с по-добри резултати за водопропускливост от тези с глицерол. При нишестено покритие, нанесено върху
повърхността на ягоди се получават добри резултатите по показателите съдържание на
антоциани, редуциращи и нередуциращи захари, титруема киселинност и рН (García, M.,
M. Martino and N. Zaritzky, 1998, p. 3758 - 3767).
Алгинатни покрития. Алгинатите се извличат от кафяви водорасли и
притежават добри филмообразуващи свойства (прозрачност, якост, цвят, мирис
и др.), които ги правят особено полезни в приложенията за ядивни покрития
(Кудрякова, Г. Х., и др., 2007, с. 24-25).
В таблица 3 са обобщени получените резултати от различни изследователи
относно използването на алгинатни покрития върху повърхността на пресни
подове и зеленчуци.
Таблица 3
Влияние на алгинатни покрития върху качеството
и промените при съхранение на пресни плодове и зеленчуци
№

Състав на покритието

aлгинати
1. aлгинати+ацетилира
ни моноглицериди

2.

алгинати+гелан

3.

aлгинати

Обект на
изследване

Получен резултат

Автори

Olivas, G.I.,
D.S. Mattinнарязани
удължават съхраняемостта, наson and G.V.
ябълки сорт маляват естествените загуби (фиBarbosa „Гала”
ри), забавят покафеняването
Cánovas,
(2007)
Nussinovitc
h A. and V.
чесън
намалява загубата на влага
Hershko,
(1996)
забавя естествените загуби (фиAzarakhsh,
нарязани
ри) и дишането, запазва твърN., et.al.
ананаси
достта и свежестта, увеличава
(2012).
съхраняемостта
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4.

натриев алгинат

круши

5.

aлгинати (2%)

гъби

6.

алгинати

гъби

намалява естествените загуби
(фири), забавя промените в рН и
цвета, запазва твърдостта
запазва твърдостта, забавя
потъмняването, промените в съдържанието на общи захари и на
аскорбинова киселина, инхибира
активността на микроорганизмите, запазва качеството и удължава съхранението

(Moraes, K.
et.al. 2012)

Jiang, T.,
(2013)

по-добър външен вид, цвят и за- Hershko, V.,
пазване на естествените загуби and A.
Nussinovitc
(фири)
h, (1998).

Kарагенанови покрития. Карагенанъта е природен полизахарид, извлечен
от ирландски мъх (Chondrus Crisp) (Gennadios, A., M. Hanna and L. Kurth, 1997,
p. 337 - 350) и от някои видове червени водорасли, които притежават способност да формират обратими гелове при ниска концентрация във вода. Това
обяснява използването им за получаване на ядивни покрития (Hilliou, L., et.al.
2005, p. 1 - 9).
Карагенанови покрития с добавен антиокисляващ агент ефективно забавят промените при съхранение и запазват цвета на минимално обработени ябълкови резени
за 2 седмица, съхранявани при температура 3°С (Lee, J., et.al. 2003, p. 323 - 329).
Добри резултати са получени при запазване качеството на прясно нарязани
банани по време на съхранението за 5 дни при температура 5°С, които са
потопени в покритие от карагенан с 0,5% аскорбинова киселина, 2% калциев
хлорид и 0,75% цистеин при контролирана атмосферна среда (3% O2 и 10%
CO2) (Bico, S., et.al. 2009, p. 508 - 514).
Други изследователи доказват, че ягоди с нанесено на повърхността карагенаново покритие са със значително по-ниска пропускливост за кислород в
сравнение с нишестените покрития. Установено е, че добавянето на калциев
хлорид към карагенановото покритие намалява микробния растеж в състава на
плода. Карагенаново покритие с добавен калций, нанесено върху повърхността
на пресни ягоди, забавя промените в консистенцията, запазва твърдостта, а
външният вид се подобрява (Ribeiro, C., et.al. 2007, p. 63 - 70).
Авторски колектив доказва, че карагенановото покритие с добавени малки
количества от сребърни наночастици (40 ppm) се използва успешно като
антимикробно покритие, нанесено на повърхността на папая. То контролира
растежа на различни микроорганизми при плодовете (Osman, A., et.al. 2011).
258

Р. С. Радев. Влияние на полизахаридни покрития върху качеството и промените
при съхранение на пресни плодове и зеленчуци

Пектинови покрития. Пектинът е полизахарид, получен от кори на
цитрусови плодове, ябълки, цвеклови резени и др. Пектиновите покрития са с
висока пропускливост за водна пара, а хидрофилният им характер може да бъде
подобрен чрез добавянето на парафин или пчелен восък (Baldwin, E., 2007, p.
477 - 507).
Пектинови покрития в комбинации с пчелен восък, сорбитол и моноглицериди намаляват промяната на цвета, омекването на тъканите и естествените загуби
(фири) при манго. Те удължават съхраняемостта на изследвания продукт с над една
седмица. Това се дължи на контролираното дишане и пропускливостта на водна
пара (Moalemiyan, M., H. Ramaswamy and N. Maftoonazad, 2012, p. 572 - 600).
Мафтооназад и др. (2007) доказват, че авокадо с нанесени на повърхността
пектинови покрития забавя разпространението на болестта Lasiodiplodia theobromae, както и свързаните с нея промени в качеството (текстура и цвят). Получените резултати са много по-добри, в сравнение с тези на контролната проба
(Maftoonazad, N. et.al. 2007, pp. 341 - 349).
В проведено изследване са установени добри резултати при 3% пектиново
покритие, нанесено върху повърхността на домати. То запазва физикохимичните параметри и качеството по време на съхранение и зреене, с което се
повишава съхраняемостта от 4 седмици при температура 30°C (Delina, E., and T.
Mahendran, 2009, p. 111-113).
В друго изследване е доказано, че пектиновото покритие е с по-добри резултати от това с добавка на растителна смола и на нишесте. То запазва два вида стафиди непроменени в продължение на 6 месеца при определени условия.
Проведените микробиологични изследвания доказват, че по време на съхранение броят на микроорганизмите се понижава. Получените резултати по сензорните показатели цвят, текстура и вкус на стафидите, покрити с пектин, са с найвисока оценка (Ghasemzadeh, R., A. Karbassi and H. Ghoddousi, 2008, p. 82 - 87).
Агарови покрития. Агарът се извлича от два основни вида червени
водорасли: Gelidium sp. и Gracilaria sp.. Състои се от смес на агарозна (желираща) част и агаропектин (нежелираща) фракция. Приложението на агара се
основава на желиращата и стабилизиращата му способност. Той е по-устойчив
на ниско рН и висока температура, в сравнение с други желиращи системи.
Агаровите покритията са прозрачни, неразтворими във вода, крехки и с липса
на еластичност (Nieto, M., 2009, p. 57 – 112, Sousa, A., et.al. 2010, p. 739 - 744).
Агаровото покритие е с относително висока пропускливост за водни пари и
хигроскопичност. Това ограничава използването им, като опаковки с добри
бариерни свойства срещу влага. При добавяне на глицерин агаровите покри259
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тията са по-прозрачни, хомогенни, гъвкави и лесни за използване, като ядивни
покрития (Phan, T., et.al. 2005, pp. 973 - 981).
При проведено от група учени изследване е доказно, че агарови покрития с
включен 0,2% хитозан и 0,2% оцетна киселина запазват качеството на минимално обработени скилидки чесън за продължителен период от време, особено
по отношение на микробиологичните аспекти (инхибират аеробните мезофилни
микроорганизми). Покритието осигурява по-малка промяна на цвета, а
стойностите за влага са три пъти по-високи, в сравнение с контролните проби
(скилидки чесън без покритие). Интензивността на дишане на покритите
скилидки чесън намалява наполовина, в сравнение с непокритите проби, а това
удължава срока на съхранение (Geraldine, R. M., et.al. 2008, p. 403 - 409).
Заключение
В резултат на проучването на нормативната база се установи, че в САЩ
съществува добре развита политика по отношение на използваните в състава на
ядивните покрития компоненти, които са регламентирани със съставяне на списък. FDA е съставила списък на добавките, утвърдени по GRAS, разрешени зa
влагане в състава на покрития и свързаните с тях вещества върху повърхността
на храни. В Европейския съюз законодателството относно използването на
ядивните покрития и техните компоненти е регламентирано в Директива
95/2/EC и Регламент (ЕО) №1333/2008 относно използваните глазиращи агенти,
като защитни (ядивни) покрития, предназначени за храни.
В заключение може да се обобщи, че липсват отделни нормативни документи, които да регламентират с по-голяма категоричност изискванията относно използването на полизахаридни покрития в Европейски съюз. Това е недостатък, който затруднява разглеждането на полизахаридните покрития и компонентите, включени в състава им от гледна точка на нормативните документи.
След проучването на извършените изследвания относно влиянието на полизахаридните покрития върху качеството и промените при съхранение на
пресни плодове и зеленчуци се установи, че те имат положително въздействие
върху промените на физико-химичните, сензорните и микробиологичните показатели, естествените загуби (фири), а освен това удължават съхраняемостта им.
При проучването се установи, че в 61,76% от изследванията са извършени физико-химични показатели; в 50% от изследванията са проведени сензорни показатели; в 32,35% са изследвани промените в естествените загуби (фири) и със
същия процент – микробиологични показатели; а в 29,41% от изследванията е
констатирано удължаване на съхраняемостта.
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Проведеното проучване на научна литература доказа, че най-използваните
полизахаридни покрития са хитозановите с 26,47%, следвани от целулозни – с
20,59%, алгинатни – със 17,65%, карагенанови и пектинови с по 11,76%, нишестени – с 8,82% и агарови – с 2,95%. Установи се също така, че най-често обект
на изследване са манго, ягоди, краставици и гъби.
Бъдещите изследвания относно влиянието на полизахаридни покрития могат да се насочат към по-малко изследвани до момента пресни плодове и/или
зеленчуци. В разгледаните проучвания на авторите преобладават изследвания
върху плодове с 67%, а значително по-малко са тези за зеленчуци. Това е една
от причините за обекти на изследване да бъдат избрани някой от по-малко проучваните представители от групата на пресните зеленчуци. Друга насока, в която може да се работи, е да се изследва влиянието на многократно проучвани
пресни плодове и/или зеленчуци, но след нанасянето на новоразработени полизахаридни покрития.
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INFLUENCE OF POLYSACCHARID COATINGS ON QUALITY
AND CHANGES IN STORAGE OF FRESH FRUIT AND VEGETABLES
Radoslav Svetlinov Radev
Abstract
The main aim of this study is to research the influence of polysaccharide coatings on the
quality and the changes in the storage of fresh fruits and vegetables and the related regulatory
requirements for them. It is based on an in-depth study of numerous literary sources. The collected information is summarized and analyzed by a descriptive-analytical method.
In conclusion, it is summarized that there are no separate regulations about the usage of polysaccharide coatings in the European Union. The results of this study show that the polysaccharide
coatings as well have a positive influence on the changes in physico-chemical, sensory and microbiological parameters, weight loss of fresh fruits and vegetables as prolong their storage.
Key words: polysaccharide coatings, fresh fruits and vegetables, quality.
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