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Резюме
Предвид нестихващата актуалност на проблема за последиците от
икономическата глобализация, статията има за цел да представи
ползите и рисковете от участие на страните в глобалните вериги на стойността (ГВС). С оглед на това е направен преглед на
литературата, като са систематизирани и критично анализирани
съществуващите теоретични и емпирични изследвания относно
участието в ГВС. Резултатите от литературния обзор показват, че
включването в ГВС може да съдейства за повишаване на производителността, растежа, заетостта и доходите. Извличането на тези
позитивни ефекти обаче не е автоматично, а зависи от условията в
съответната страна. Това предполага провеждането на подходящи
политики, насочени към подобряване на абсорбционния капацитет на местната икономика, както и към намаляване на някои рискове, свързани с участието в ГВС.
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Въведение
Организацията на международното производство в рамките на глобалните
вериги на стойността (ГВС) е отличителна черта на световната икономика в последните няколко десетилетия. Фрагментацията на производствения процес, при
която отделни части от него се осъществяват в различни страни, засилва обвързаността между националните икономики и оказва значително въздействие върху
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тяхното развитие. В икономическата теория и практика доминира разбирането,
че за много страни, особено развиващите се, участието в ГВС е важно условие
за техния просперитет, доколкото ГВС се считат за двигател на растежа, производителността и създаването на заетост (OECD 2013). Същевременно обаче в
последните години се появяват изследвания, които показват, че не всички страни
успяват да извлекат подобни позитивни ефекти (Rodrik 2018) и че тяхното проявление зависи от конкретните условия в съответната страна (Taglioni, Winkler
2014). Вниманието към потенциалните рискове, свързани с ГВС се повиши особено силно в резултат на пандемията от Ковид-19, която доведе до смущения в
световните производствени вериги и постави на дневен ред въпроса за тяхната
устойчивост. Предвид актуалността на проблематиката, цел на статията е да изследва икономическите ползи и рискове от участие на страните в ГВС. С оглед на
това първо е изяснена същността на ГВС и различните видове участие в тях. След
това е направен преглед на литературата, на база на който са изведени възможните позитивни и негативни последици от включването на страните в ГВС. Накрая
са дискутурани някои политики, които могат да спомогнат за максимизиране на
ползите и минимизиране на рисковете от участието в ГВС.

1. Същност и видове участие в ГВС
ГВС обхваща всички дейности, в които фирмите участват в страната на произход или в чужбина, за да доставят даден продукт или услуга до пазара. Тези
дейности включват дизайн, производство, маркетинг, логистика, дистрибуция и
следпродажбени услуги (OECD 2013). Те могат да се изпълняват от една вертикално интегрирана фирма или от няколко фирми. Всеки етап от производствения
процес добавя стойност, като поне два производствени етапа следва да се осъществяват в различни страни (World Bank 2020). Участието на много фирми и
страни в този процес води до появата на сложни трансгранични производствени
мрежи. За оценка на реализираната в тях търговия е възприето да се анализират
данни за вътрешната и чуждестранната добавена стойност, тъй като традиционната статистическа информация относно международната търговия се оказва недостатъчна. На база на това се разграничават два вида участие в ГВС:
• Участие назад в ГВС, когато експортно ориентирани фирми в една страна
закупуват и използват в производството си чуждестранни междинни стоки или
услуги. Показателят, който обикновено се използва, е относителният дял на чуждестранната добавена стойност в износа.
• Участие напред в ГВС, когато експортно ориентирани фирми в една страна
имат ролята на доставчици на междинни стоки или услуги, които впоследствие
234
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подлежат на преработка и износ от други страни. За измерване на този вид участие в ГВС е възприето използването на вътрешната добавена стойност в износа
на други страни като дял от износа на съответната страна. Сумата на горепосочените два показателя формира индекса на участие на дадена страна в ГВС.
Колкото по-висока стойност заема той, толкова по-висока е степента на интеграция на страната в ГВС.
Общият дял на търговията в рамките на ГВС нараства значително през 90те и 2000-те години, като за тази тенденция допринасят три основни фактора: 1)
революцията в областта на информационните и комуникационните технологии;
2) намаляването на търговските бариери и транспортните разходи; 3) политическите събития, довели до включване на редица държави от Източна Европа, както
и Източна и Югоизточна Азия в ГВС (World Bank 2020; Antràs 2020). Този тренд
на ускорена фрагментация на производството е преустановен в резултат на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 г. и в последните години ГВС са
в застой. Освен изменения в динамиката, през второто десетилетие на XXI век
ГВС търпят съществени промени и по отношение на структурата и пространствената си конфигурация и като резултат от това – в значението си за развитието
на отделните икономики (Колев 2020). Въпреки че завръщането на протекционизма и нарасналата геополитическа несигурност несъмнено оказват влияние върху
ГВС в последните години, както отбелязва Колев (2020), зад трансформацията
на ГВС стоят „много по-дълбоки еволюционни промени в структурата на световното стопанство, конкуренцията, технологичните иновации, новите акценти в
икономическата политика на страните, екологичните ограничения и др.“ Въпреки
забавянето на ГВС в последните години половината от международната търговия
продължава да бъде свързана с тях (World Bank 2020) и в този смисъл е от важно
значение да се изследват ефектите върху участващите в ГВС страни.

2. Икономически ефекти от участие на страните в ГВС
За разлика от икономическите ефекти на международната търговия, на които
е посветен значителен обем научна литература, изследванията относно последиците от участието в ГВС са по-ограничени, но с разширяването на достъпа до
данни интересът към тази област се повишава (Ignatenko, Raei, Mircheva 2019).

2.1. Влияние на ГВС върху производителността и растежа
Един от най-важните позитивни икономически ефекти на ГВС е свързан с
техния принос за повишаване на производителността и растежа. Той може да се
реализира посредством няколко канала. Първо, участието в ГВС дава възможност
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на страните да се възползват от по-високата ефективност, постигната в резултат на по-доброто международно разделение на труда. Страните имат различни
сравнителни предимства не само на секторно равнище, но и по отношение на
отделните етапи на производствения процес в рамките на даден сектор (World
Bank 2020). Това предоставя възможност за специализация в конкретни дейности
от ГВС вместо изграждане на цялостна вътрешна верига на стойността и също
така позволява да се избегнат ограниченията на вътрешното търсене и предлагане. Чрез специализиране на фирмите в техните най-производителни ключови
дейности и изнасяне зад граница на тези с по-ниска ефективност се постига нарастване на производителността (Grossman, Rossi-Hansberg 2008).
Второ, включването в ГВС осигурява достъп до по-евтини или по-качествени вносни междинни стоки. Според OECD (2013) това води до по-висока производителност поради три причини: 1) ценови ефект – по-големият дял на вносните
междинни стоки изостря конкуренцията между производителите на междинни
продукти и води до понижаване на тяхната цена; 2) ефект на предлагането, свързан с по-голямото разнообразие от налични междинни стоки; 3) ефект на производителността – вносните междинни стоки могат да бъдат по-подходящи от
гледна точка на технологията, използвана от производителите на крайни стоки
и имат потенциала да стимулират иновациите в производството на крайни стоки
чрез разширяване на достъпа до чуждо знание.
Трето, местните фирми могат да извлекат ползи от т.нар. вторични (spillover)
ефекти, които възникват в резултат от присъствието на транснационални корпорации (ТНК). Тези ефекти са налице, когато ТНК водят до повишаване на производителността на местните фирми, а самата ТНК не може изцяло да интернализира,
т.е. да присвои генерираните от нея ползи (Blomstrom, Kokko 1998). Присъствието на ТНК и взаимоотношенията им с местни фирми дават възможност на последните да придобият знания за по-напреднали технологии и по-добри управленски
и организационни практики и по този начин да повишат производителността си
(Saia, Andrews, Albrizio 2015). Повечето изследвания стигат до извода, че доминират позитивните вторични ефекти в резултат от т. нар. връзки „назад“, които
представляват договорни отношения между ТНК и местни доставчици относно
снабдяването с междинни стоки (Javorcik 2004). Повишаването на производителността на местните фирми се обяснява с това, че ТНК имат по-високи изисквания относно качеството на продукта и времето за доставка, както и с директното
трансфериране на знания и технологии от ТНК към техните местни доставчици.
Четвърто, достъпът до по-големи пазари и чуждестранната конкуренция водят до повишаване на фирмената производителност благодарение на икономиите
от мащаба, както и на конкурентния натиск, който принуждава най-ниско произ236
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водителните фирми да напуснат пазара (Criscuolo, Timmis 2017).
Емпиричните изследвания относно влиянието на ГВС върху производителността и растежа са малко на брой и сравнително нови, но в голяма степен потвърждават наличието на позитивна връзка. На база на данни за 20 отрасъла в
54 страни Kummritz (2016) например установява, че повишаването на участието
в ГВС с 1% води до ръст на вътрешната добавена стойност в диапазон 0,10% –
0,60% и на производителността – с 0,33%. Резултатите също така показват, че
тези положителни ефекти важат и за двата вида участие в ГВС (напред и назад),
както и за всички страни в извадката независимо от равнището им на доход на
глава от населението. На база на иконометричен анализ на данни за 34 индустрии в 61 страни Kummritz, Taglioni, Winkler (2017) установяват, че интеграцията в ГВС повишава вътрешната добавена стойност, като ефектът е по-силен при
участието напред в ГВС. Друг важен извод от анализа е, че ключова роля за извличането и максимизирането на ползите от участието в ГВС имат политиките в
области като образование, инфраструктура, търговия, инвестиции, институционална среда, трудови пазари и др. В друго изследване, обхващащо 13 отрасъла
в 40 страни, Constantinescu, Matoo, Ruta (2017) установяват, че повишаване на
участието в ГВС с 10% води до нарастване на производителността с 1,7%, като
от особено важно значение е участието назад по ГВС. Приносът на търговията
в ГВС за повишаване на дохода на глава от населението намира потвърждение в
изчисления на икономисти от Световната банка на база на данни за 100 страни
(World Bank 2020). Резултатите показват, че повишаване на участието в ГВС с 1%
се асоциира с над 1% ръст в дохода на глава от населението в дълъг период, като
ефектът от участието назад в ГВС е по-силен.
Важно значение за влиянието на ГВС върху растежа има и секторната принадлежност на дейностите, с които една страна участва в ГВС. Според доклад на
Световната банка най-силна връзка се наблюдава между растежа на БВП на глава
от населението и търговията с междинни стоки с високо съдържание на услуги
(което се ползва за измерител на интензивни на знание продукти), както и износа,
в който вътрешното производство заема голям дял. Същевременно между търговията с необработени селскостопански продукти и суровини, от една страна, и
растежа на БВП на глава от населението, от друга, няма статистически значима
връзка. Освен това според същия доклад поддържането на висок темп на растеж изисква преход към напреднало производство и услуги, и впоследствие към
иновационни дейности. Този преход от своя страна обаче предполага определени
нива на човешки капитал, свързаност, качество на институционалната среда и др.,
които в някои страни, особено развиващите се, могат да се окажат недостатъчни
237

Известия
2021 • том 65 • №3

(World Bank 2020). Това на свой ред отново загатва за необходимостта от провеждане на подходящи политики на държавата в тези области.

2.2. Ефекти на ГВС върху пазара на труда
За разлика от ефекта на ГВС върху производителността далеч по-сложен
е въпросът за влиянието на ГВС върху заетостта (OECD 2013). От една страна,
изнасянето на част от производствения процес зад граница води до преместване
на работни места (ефект на заместване на заетостта вътре в страната със заетост
в чужбина) и в краткосрочен период този процес може да породи безработица в
определени отрасли. От друга страна, това би могло да се компенсира от ефекта
на производителността, при който фирмите, които изнасят в чужбина част от дейността си, подобряват производителността си, произвеждат повече и съответно
повишават търсенето на труд. В допълнение към това според Taglioni, Winkler
(2014) ГВС могат да влият позитивно на трудовия пазар посредством три механизма: 1) ефект на търсенето – участието в ГВС води до по-високо търсене на
квалифициран труд от страна на ТНК или други участници в ГВС; 2) ефект на
обучението – местните фирми, участващи в ГВС, имат възможност да се възползват от обучения, предоставяни от ТНК, които допринасят за повишаване на тяхната производителност; 3) ефект на текучеството на трудовите ресурси, свързан
с трансфера на знание от работната сила в участващите в ГВС фирми (ТНК или
техните местни доставчици) към други местни фирми.
Ефектът на ГВС върху заетостта допълнително се усложнява от промените,
които трансграничната фрагментация на производството оказва върху структурата на заетостта. Според OECD (2013), въпреки че е трудно да се изолира ефектът
на ГВС от ефекта на технологиите ГВС със сигурност съдействат за промените в
търсенето на определени категории трудови ресурси в зависимост от тяхната квалификация, като най-негативно засегнати са тези категории труд, чиито дейности
подлежат на автоматизация. Като цяло в научните изследвания е широко застъпено разбирането, че нарастващата фрагментация на производството е свързана с
повишаването на търсенето на квалифициран труд, което от своя страна допринася за изострянето на неравенството в трудовите доходи (World Bank 2020).
Подобно на нееднозначните теоретични основи на връзката между ГВС и заетостта резултатите от емпиричните изследвания в тази област също са противоречиви. Една част от изследванията потвърждават наличието на позитивен ефект
от участието в ГВС върху заетостта. Например Lopez-Acevedo, Robertson (2016)
използват данни за производството на текстил и облекло в Южна Азия и установяват, че нарастването с 1% на отрасловото производство (което е използвано за
измерител на износа в сектора), води до повишение с 0,3 – 0,4% на заетостта. Ос238
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вен това пренасочването на работници от селското стопанство и сивия сектор към
производството на текстил и облекло облагодетелства заетите по линия на по-високи възнаграждения. До подобни резултати стига изследване на Shepherd, Stone
(2013), което изучава ефекта от участието в ГВС върху пазара на труда в страни
от ОИСР и възникващите икономики на Бразилия, Индия, Индонезия, Китай и
Южна Африка. За измерване на участието в ГВС авторите използват наличието
на международни връзки на фирмено ниво по линия на експорт, чуждо участие
в собствеността и внос на междинни стоки. Резултатите показват, че фирмите с
по-голямо участие в ГВС имат по-високи нива на заетост и плащат по-високи
заплати, като тези позитивни ефекти са по-силно изразени във възникващите икономики отколкото в страните от ОИСР. Същевременно обаче анализът показва,
че фирмената интернационализация води до повишаване на търсенето на квалифициран труд, което би могло да допринесе за изострянето на неравенството в
работните заплати. Друг важен извод от изследването е, че ефектът от участието
в ГВС върху заетостта в голяма степен зависи от мястото, което дадена фирма заема в рамките на ГВС. Например операциите по сглобяване, които са свързани с
наемане на относително по-нискоквалифициран и ниско платен труд, биха имали
различно въздействие върху заетостта в сравнение с по-високотехнологичните
производствени процеси, които предполагат използването на по-висококвалифициран и високоплатен труд. Подобни са изводите и на Shingal (2015), който систематизира изследвания на отраслово равнище относно производството на облекло
във Виетнам и Бангладеш, текстилната индустрия във Виетнам и Южна Африка
и земеделието в Кения и Южна Африка. Резултатите показват наличие на позитивен ефект от участието в ГВС върху заетостта, доходите и условията на труд.
Същевременно обаче се обръща внимание на обстоятелството, че извличането на
тези ползи зависи от мястото, което дадена фирма заема в ГВС, и също така може
да е свързано с повишаване на различията в заплащането между квалифицирания
и неквалифицирания труд.
Въпреки че повечето изследвания установяват, че ползите от включване в
ГВС засягат предимно висококвалифицираните трудови ресурси, съществуват
изследвания, които достигат до противоположни резултати. В изследване върху
39 страни Jiang, Milberg (2013) установяват, че през 2009 г. чрез участието си в
ГВС тези страни генерират 88 млн. работни места, което е около 14 % от заетостта, създадена от международната търговия през същата година. Друг важен извод от анализа е, че работните места, създадени в резултат на търговията в ГВС,
са предимно за ниско- и средноквалифицирани работници отколкото за висококвалифицирани. От генерираната заетост през 2009 г. делът на висококвалифицирания труд е само 13%, докато дяловете на средно- и нискоквалифицираните
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работници са съответно 44% и 43%. До сходни резултати достига и Pan (2020).
Анализирайки данни за 35 отрасъла в САЩ в периода 1995 г.– 2011 г., авторът
установява, че увеличение с 1 процентен пункт на участието в ГВС води до ръст
в заетостта с 0,6 процентни пункта. Този позитивен ефект е резултат основно от
участието назад в ГВС и засяга предимно средноквалифицираните работници.
Влиянието на ГВС върху заетостта обаче невинаги се проявява като положително. Пример в тази посока е изследване на Banga (2016), в което се прави
анализ на отраслово ниво относно ефекта на участието в ГВС върху заетостта в
Индия в периода 1995 г. – 2011 г. Резултатите показват, че по-голямото участие
назад в ГВС има негативно въздействие върху ръста на заетостта, най-вече в непромишлените отрасли, докато по-силните връзки напред нямат статистически
значим ефект. Основният извод от анализа е, че нетният ефект на участието в
ГВС върху ръста на заетостта е отрицателен.
Критичният поглед на някои автори по отношение на ефекта на ГВС върху
заетостта се основава на опасенията относно влиянието на новите технологии
като автоматизация и дигитализация, трансферирани чрез ГВС върху трудовия
пазар, особено в развиващите се страни. Според Rodrik (2018) новите технологии
поставят сериозни предизвикателства пред страните с ниски доходи поради две
причини. Първо, тези технологии като цяло предполагат използване на висококвалифициран труд, което намалява традиционното сравнително предимство на
развиващите се икономики в трудово-интензивни дейности и по този начин понижава техните ползи от международната търговия. Второ, въвеждайки по-високи
изисквания по отношение на производствения процес, новите технологии правят
по-трудно заместването с неквалифициран труд на други производствени ресурси, включително квалифициран труд, капитал и др.
Влиянието на технологичните промени в ГВС върху пазара на труда е особено актуален проблем за развиващите се страни и попада във фокуса на някои
нови емпирични изследвания. Например Bertulfo, Gentile, De Vries (2019) изучават ефекта от ускоряването на технологичния прогрес в рамките на ГВС върху
заетостта в 12 развиващи се икономики в Азия в периода 2005 г. – 2015 г. Използвайки метод за декомпозиране на промените в търсенето на труд, авторите установяват, че технологичните промени в ГВС са свързани с намаляване на нивата
на заетост във всички сектори. Подобен спад е налице както при рутинните, така
и при нерутинните дейности. Същевременно обаче делът на заетостта в нерутинни дейности бележи ръст, което показва нарастващото им значение в ГВС.
Следва да се отбележи, че според резултатите от анализа, негативният ефект на
технологичните промени върху заетостта е компенсиран от повишеното потребителско търсене в азиатските икономики. Използвайки сходна методология и
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фокусирайки върху същия регион, изследването на De Vries et al. (2016) стига до
извода, че технологичните промени в ГВС са свързани със спад в търсенето на
трудови ресурси, като това важи основно за тези с ниска квалификация. Например технологичните подобрения в ГВС понижават търсенето на работници, заети
в производството, с около 55 милиона в Китай, като същевременно не оказват
почти никакво влияние върху търсенето на кадри, ангажирани с изследователска
и развойна дейност. Това подсказва, че технологичните промени в ГВС облагодетелстват по-интензивните на знание дейности. Нееднозначните резултати от
горепосочените изследвания загатват за необходимостта от провеждане на определени политики от участващите в ГВС страни, които да спомогнат за извличане
на ползи и редуциране на негативните ефекти на ГВС върху пазара на труда.

2.3. ГВС и разпространението на икономически шокове
Освен възможните неблагоприятни ефекти на ГВС върху заетостта и неравенството в работните заплати, друг риск от участие в ГВС е свързан с възможността за разпространение на икономически шокове. Той произтича от факта, че
ГВС правят отделните икономики много по-свързани и взаимозависими, поради
което спад в търсенето или предлагането в една страна може бързо да се разпространи в други страни. Според Escaith, Lindenberg, Miroudot (2010) ГВС добавят
нови микроикономически измерения към традиционните макроикономически
механизми, които се използват за обяснение на трансмисията на икономически
шокове. Този потенциален риск, свързан с функционирането на ГВС, проличава
ярко по време на глобалната криза от 2008 г. – 2009 г., когато спадът в международната търговия е пет пъти по-голям от този на световния БВП. Както е посочено в доклад на OECD (2013), това в голяма степен се дължи на свиване на
търсенето в индустрии, които участват в глобални производствени мрежи, като
например производството на автомобили, електроника и др. Практиките на фирмите, участващи в ГВС, също допринасят за този спад. Например, когато намалее
търсенето на крайни продукти на дадена фирма, разположена надолу по ГВС, тя
реагира чрез редуциране на запасите, като последващият спад в дейностите надолу по веригата на стойността води до намаление на търсенето на междинни стоки
нагоре по веригата. Освен това системата just in time (точно навреме) в много
ГВС води до това, че шокът в търсенето на крайни стоки в една страна може изключително бързо да бъде разпространен сред доставчиците на междинни стоки
в други страни (OECD 2013).
Шокове от страна на предлагането вследствие на природни бедствия могат
също да се разпространяват много бързо в рамките на ГВС. Пример в това отношение е земетресението в Япония през 2011 г. Доколкото Япония е водещ свето241
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вен производител на високотехнологични компоненти, щетите от земетресението
водят до забавяне в производството на автомобили и електроника, което разчита
на междинни стоки от Япония. Освен филиали на японски производители зад
граница, силно засегнати се оказват и автомобилни компании от Европа и САЩ,
които са зависими от доставчици на междинни стоки в Япония.
Актуалността на проблема за потенциалните рискове от участие в ГВС се
повиши особено силно в резултат на пандемията от Ковид-19, започнала през
първата половина на 2020 г. Коронавирус пандемията първоначално предизвика
временно затваряне на предприятия в Китай, но впоследствие доведе до прекъсвания в производството в много други страни. Особено силно са засегнати фирми
в Азия и Северна Америка, доколкото една четвърт от междинните стоки, използвани във високотехнологичния експорт в САЩ, Япония, Южна Корея и Мексико
идват от Китай. (Javorcik 2020).
Пандемията от Ковид-19 несъмнено разкрива уязвимостта на ГВС на външни шокове, а също така извежда на преден план рисковете, свързани с прекалената
зависимост от чужди производители на междинни стоки, особено от Китай. Поради това много икономисти започват да дискутират възможността за евентуално
преконфигуриране на ГВС с цел повишаване на тяхната устойчивост. Например
Javorcik (2020) счита, че пандемията от Ковид-19 ще накара фирмите да диверсифицират доставчиците си, за да се предпазят от прекъсвания в производството,
засягащи конкретен производител или географска локация.
Друг интензивно обсъждан въпрос е свързан с перспективите за решоринг
(връщане на производствата в страната на произход), както и ролята на държавата
в този процес. Основният аргумент, който обикновено се изтъква в негова подкрепа, е, че по-локализираното производство би могло да предостави по-голяма
сигурност по отношение на доставките и би намалило несигурността за потребителите и бизнеса. Същевременно обаче, както се посочва в изследване на OECD
(2021), освен че би имал негативно отражение върху ефективността, решорингът
предполага по-висока степен на зависимост от собственото производство, което
ограничава възможностите за смекчаване на шокове, особено вътрешни. Авторите на изследването моделират и сравняват нивата на икономическа ефективност и
стабилност на два режима на глобалната икономика: режим на взаимосвързаност,
при който е налице фрагментация на производството в ГВС, и режим на локализация, при който стимулите за внос на междинни стоки от чужбина са редуцирани чрез мерки на икономическата политика. Резултатите от анализа показват,
че при втория режим, при който икономиките са по-малко обвързани чрез ГВС,
нивата на икономическа активност и доходи са значително по-ниски. Освен това
по-високата нестабилност на основни икономически променливи като реалния
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БВП, свидетелства, че локализационният режим е по-уязвим на шокове. Според
авторите на изследването тези резултати показват, че икономическите основания
в полза на решоринга са слаби и за повечето страни е по-изгоден режимът на взаимосвързаност в ГВС. Въпреки че дебатите относно позитивните и негативите
ефекти от решоринга продължават, доминира разбирането, че чрез провеждане
на подходящи политики може да се допринесе за минимизиране на рисковете,
свързани с ГВС.

3. Някои акценти на политиките спрямо ГВС
Прегледът на изследванията относно икономическите ефекти на ГВС показва, че извличането на ползи от участието в ГВС не е автоматично и е свързано
с наличие на определени предпоставки в съответната страна. Възможните неблагоприятни последици от включване в ГВС от своя страна също предполагат
провеждане на определени политики. Могат да бъдат обобщени следните области, в които държавата би могла да съдейства за оптимизиране на резултатите от
участието в ГВС.
Първо, доколкото за много страни, особено развиващите се, интегрирането
в ГВС може да бъде двигател на техния икономически просперитет, от важно
значение са политиките, насочени към подпомагане на страните във включването
им в ГВС. Taglioni, Winkler (2014) правят подробен преглед на подобни политики,
като по-важните от тях са следните: повишаване на качеството на инфраструктурата; подобряване на свързаността с международните пазари чрез намаляване на
търговските бариери и повишаване на ефективността на работата на митниците; подпомагане на местните фирми в намирането на подходящи чуждестранни
търговски партньори; селективна политика по привличане на инвеститори, в т.ч.
чуждестранни; подобряване на бизнес климата, институционалната среда, както
и на правната и регулаторна рамка на трудовия пазар.
Второ, извличането на положителни вторични (spillover) ефекти от участие
в ГВС и преминаването към дейности с по-висока добавена стойност в голяма
степен зависят от абсорбционния капацитет на местната икономика, което предполага използването на политики от страна на държавата за неговото повишаване. Както отблелязват Taglioni, Winkler (2014), важна роля в това отношение
има стимулирането на производителността и иновационния капацитет, включително човешкия капитал, посредством мерки в областта на образованието и науката като например: развитие на публично-частни партньорства, насочени към
сътрудничество в научноизследователската и развойна дейност; увеличаване на
броя на квалифицираните учени в местни университети, както и усилия за адап243
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тиране на учебните програми във висшите училища спрямо нуждите на местната
икономика. Друг важен момент при изграждането на абсорбционния капацитет е
свързан с възможността държавата да подпомага местните фирми в спазването на
стандартите за качество по отношение на процеси и продукти (Gereffi, Luo 2015;
Taglioni, Winkler 2014).
Трето, потенциалните рискове от участие в ГВС предполагат действия от
страна на държавата, насочени към тяхното минимизиране. Например опасността от повишаване на неравенството в трудовите доходи в резултат от интегриране в ГВС изисква провеждане на подходящи образователни политики, насочени
към развитие нa човешкия капитал. Важна е ролята и на добре функциониращите
трудови пазари, доколкото те улесняват приспособяването на икономиката към
бързия растеж и трансформации, предизвикани от включването в ГВС (Hollweg
2019). По отношение на някои други рискове като например разпространението
на икономически шокове ролята на държавата е много по-ограничена, тъй като
решенията за участие в ГВС са резултат от избора на фирмите. Въпреки това
следва да се използват възможностите за сътрудничество и обмен на информация с частния сектор с оглед повишаване на вниманието към евентуалните рискове, произтичащи от ГВС. Други направления, в които държавата би могла да
съдейства, са свързани с разработването на стрес тестове за ключови ГВС, както
и създаването на благоприятна регулаторна среда, която да не генерира допълнителни рискове (OECD, 2021).

Заключение
Въпросът за ефектите от участието на страните в ГВС привлича нарастващ
научноизследователски интерес и същевременно присъства активно в политическите дискусии както на национално, така и на международно ниво. На преден
план обикновено се извежда значимостта на ГВС за международната търговия и
икономическото развитие. Направеният преглед на литературата показва, че ГВС
действително могат да генерират ползи за участващите страни чрез стимулиране
на производителността, растежа, заетостта и доходите, но проявата на тези позитивни ефекти не е автоматична и зависи от редица фактори. Сред по-важните
от тях са секторната принадлежност на участващите в ГВС фирми; мястото, което заемат в ГВС; видът участие в ГВС; особеностите на страните като равнище
на човешки капитал, институционалната среда и др. Особено противоречиви са
ефектите на ГВС върху заетостта и неравенството в трудовите доходи, доколкото
повечето изследвания показват, че ГВС съдействат за повишаване на търсенето
на квалифициран труд за сметка на неквалифицирания. Друг потенциален риск от
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участие в ГВС е свързан с тяхната уязвимост на външни шокове, която ясно пролича по време на пандемията от Ковид-19. Постигането на оптимални резултати
от участието в ГВС предполага провеждането на определени държавни политики, насочени към подпомагане на страните във включването им в ГВС и подобряване на абсорбционния капацитет на местните икономики, като същевременно
се полагат усилия за намаляване на някои рискове, свързани с участието в ГВС.
Предвид актуалността на проблематиката, дебатът относно позитивните и негативните ефекти на ГВС, както и ролята на политиките спрямо тях, несъмнено ще
продължи и в следващите години, в които също така се очакват важни промени в
организацията на международното производство.
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ECONOMIC BENEFITS AND RISKS OF PARTICIPATION
IN GLOBAL VALUE CHAINS
Svilena MIHAYLOVA
Abstract
Given the unceasing topicality of the debate over the consequences of economic
globalization, the paper aims to examine the benefits and risks of countries’ participation in
global value chains (GVC). To achieve this aim, a literature review is conducted, systematizing
and critically analyzing the existing theoretical and empirical research in the field of GVC
participation. The results from the literature review show that GVC participation can contribute
to higher levels of productivity, growth, employment and incomes. However, generating these
positive effects is not automatic but it rather depends on certain country characteristics. This
suggests the implementation of appropriate policies, aimed at improving the local economy’s
absorptive capacity, as well as mitigating some GVC-related risks.
Key words: global value chains, international trade, benefits, risks, economic development

247

Известия
ISSN (Print): 1310-0343
2021 • том 65 • №3
Известия списание на Икономически университет 3 (2021)

ISSN (Online): 2367-6949

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

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЛАЦИЯТА
„СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ – ФИРМЕНА КУЛТУРА –
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ“ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Илиан МИНКОВ1, Моника МИХАЙЛОВА2
1

2

Катедра „Индустриален бизнес и логистика“, Икономически университет – Варна, България. E-mail: minkov@ue-varna.bg
Катедра „Индустриален бизнес и логистика“, Икономически университет – Варна, България.
E-mail: mihaylova@ue-varna.bg

JEL: M140

Ключови думи:
стратегически мениджмънт, фирмена култура,
човешки ресурси, мотивация, самореализация
на служителите

Резюме
Функционирането на бизнес организациите в условията на динамична и дигитална среда предопределя различен управленски
подход към хората, за да се превърнат те в човешки капитал и да
допринесат за постигане на фирмените цели. Това изисква стимулиране самоизявата на служителите при вътрешноорганизационните обстоятелства, определени от съществуващата фирмена култура. Научната цел на статията е да се очертаят особеностите на
релацията „стратегически мениджмънт – фирмена култура – самореализация на служителите“ и възможностите за управлението
ѝ в контекста на достигане до желаната организационна ситуация.
Разработката има концептуален характер и за нейното изготвяне
са интегрирани и обобщени съществуващи теоретични постановки в областите „Стратегически мениджмънт“, „Фирмена култура“
и „Човешки ресурси“. Използвани са различни изследователски
методи и подходи, в това число методите на анализ и синтез, както
и системен, комплексен и интердисциплинарен подходи. В резултат на изследването са операционализирани понятията в релацията и са разкрити необходимите съответствия с оглед постигането
на синхронизация между тях.
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Въведение
Фокусът върху човешките ресурси и стремежът за превръщането им в човешки капитал, в съвременните динамични условия на конкуренция, дава възможност на мениджърите на бизнес организациите да реализират поставените
стратегически приоритети. Съществен момент тук е управлението на самореализацията на служителите, което е в основата на задоволяването на най-висшите
потребности в йерархията на потребностите (според пирамидата на Маслоу).
Това води до формирането на мотивиран екип от хора, лоялни към своите фирми и ангажирани с постигането на техните цели. Важна роля в този процес има
фирмената култура, тъй като според Димитрова (2012) тя е спойката (social glue),
която обединява членовете на организацията, мотивира ги и им създава чувството
за общосподелена организационна реалност. Във връзка с това авторът добавя, че
„този факт придобива особено значение във време, когато все по-популярни стават виртуалните компании и мултинационалните корпорации, в които нараства
необходимостта да се повишава чувството на служителите за идентификация с
организацията, в която работят“ (Димитрова, 2012, с. 26). Въпросът за мотивационното влияние на фирмената култура върху хората в организациите и тяхното
трудово представяне има широк отзвук в литературата. Липсва обаче разглеждане на по-тясната взаимовръзка между проекциите на културните характеристики
на организацията върху стремежа към самореализация на нейните служители, и
оттам върху поведението им в работния процес с оглед постигане на фирмените
цели. Практическата значимост на този въпрос при управлението на човешките
ресурси ни подтикна да погледнем концептуално към проблема за повишаване
желанието за самоизява на служителите и по-добро трудово представяне чрез изграждане на подходяща фирмена култура и работна среда. Във връзка с това научната цел на статията е да се очертаят особеностите на релацията „стратегически
мениджмънт – фирмена култура – самореализация на служителите“ и възможностите за управлението ѝ в контекста на достигане до желаната организационна
ситуация.  За постигането на тази цел са използвани различни изследователски
методи и подходи, в това число методите на анализ и синтез, както и системен,
комплексен и интердисциплинарен подходи.

1. Процесът на взаимодействие между стратегически мениджмънт,
фирмена култура и самореализация на служителите
За да се изясни връзката между тези понятия на ниво бизнес организация
първоначално е необходимо тяхното дефиниране. Стратегическото управление е
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дейност, насочена към достигане на основните цели и задачи на организацията,
определени на основата на предвиждане на възможните изменения в обкръжаващата среда и организационния потенциал, по пътя на координация и разпределение на ресурсите (Шифрин, 2008). По своята същност то е „комплексна, интегрирана, ориентирана към бъдещето система за управление на дадена организация
като цяло или стратегическа единица“ (Ненов, 2012, с. 74). Резултат от стратегическия мениджмънт е формулирането на бизнес стратегията, която задава модела
на поведение на организацията в относително дългосрочен период от време.
Фирмената култура може да се разглежда като ключова организационна характеристика, създаваща необходимите условия и вътрешен климат за реализация на един или друг тип организационно поведение. Това се дължи на обстоятелството, че тя представлява „сума от общото или споделеното познание на
дадена група хора, което развива способността ѝ да оцелее при обстоятелствата
на обкръжаващата я среда и да извършва своите вътрешни действия“ (Гормън,
1992, с. 9). В този смисъл фирмената култура е многопластов конструкт, който
дефинира нормите на поведение и отношение на служителите в организацията и
извън нея и е устойчив във времето.
Самореализацията на служителите представлява осъзнато разбиране и осъществяване на потенциала на личността. Според Маслоу тя е „развитие и съзряване на собствените ресурси и потенциал, последвани от чувство на растеж,
зрялост, здраве и автономия“ (Маслоу, 2010, с. 108). Свързана е със стремежа на
човека да придаде смисъл на живота си (Маслоу, 2010), съзнателно и волево да
достигне личностно значими цели и задачи (Сафин, 1986). Самореализацията е
насочена към постигане на автономно определени цели чрез оптимално оползотворяване и развитие на отличителните преимущества, таланти и способности,
при ефективно възползване от организационните условия и отчитане на ограниченията, въз основа на интеграция, координация и разпределение на ресурси (усилия, време, знания, умения, компетенции). Тя е целенасочен когнитивен
процес (Вахромов, 2002) на самоопределяне, саморегулация и самоутвържаване,
в резултат на който потенциалните възможности и таланти се превръщат в актуални. Самоопределянето (Hoffman et al., 2004) е способността за автономно
дефиниране и постигане на цели на основата на познаване и ценене на личните
преимущества (включва самопознаване, самооценка, планиране, действие, осъзнаване на опита). Саморегулацията се проявява в качеството на изпълнение на
дейността и включва способностите за самоорганизация, самодисциплина и самоконтрол. Самоутвърждаването е свързано със самоуважение и уважението на
околните в резултат на самостоятелно постигнатите успехи.
Взаимодействието между факторите в релацията има перманентен и ци250
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зацията и нейните вътрешни ценности. В този контекст Каплан и Нортън (2006)
считат, че при наличие на синхрон между културата и стратегията на организацията нейният организационен капитал повишава стойността си.
• Взаимодействие „фирмена култура – самореализация на служителите“
Установената с течение на времето фирмена култура, чрез своите писани и
неписани норми, оказва влияние върху работата на всеки човек в организацията.
Това е следствие от обстоятелството, че тези норми имат характер на задължителни правила за поведение, отношение и общуване между хората както във, така
и извън нея. По този начин културата налага своеобразна „рамка“ на взаимоотношенията в една компания, което въздейства мотивиращо върху служителите,
приели да се съобразят с нея, като стимулира самореализацията им и вложените
от тях усилия в работния процес.
В същото време влиянието на самореализацията на служителите върху фирмената култура е обусловено от факта, че те със своите индивидуални характеристики са неин „органичен“ израз, живото ѝ въплъщение, поради което може да
се твърди, че чрез своите вярвания, разбирания и действия я моделират, развиват,
утвърждават и транслират както във, така и извън организацията.
• Взаимодействие „самореализация на служителите – стратегически мениджмънт“
Стратегическият мениджмънт разкрива хоризонти, но поставя и рамка на
възможностите за самореализация на служителите, тъй като задава посоката на
развитие, условията и ресурсите за постигане както на личните, така и на организационните цели. От друга страна, мотивацията за самореализация на служителите оказва влияние върху постигането на организационните цели, оползотворяването на ресурсите, развитието и създаването на конкурентни предимства,
възможностите за изграждане на взаимоотношения с клиенти и партньори, имиджа на организацията.

2. Елементи на понятията стратегически мениджмънт,
фирмена култура и самореализация на служителите
Целенасоченото управление на процеса на взаимодействие между стратегическия мениджмънт, фирмената култура и самореализацията на служителите изисква изясняване на същността, съдържанието и взаимовръзките на елементите,
изграждащи тези комплексни понятия (фиг. 2).
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7
Източник: Съставена от авторите.

• Елементи на стратегическия мениджмънт
Операционализиращи елементи на стратегическия мениджмънт са фирмената среда, организационните цели, възприетата стратегическа ориентация и тактическите действия от страна на компанията. По същество те следват логиката на
управленския процес „информация – трансформация – действие“.
Бизнес средата създава условията за функциониране на бизнеса. Тя обхваща съвкупността от „външните фактори и вътрешните условия, като на тази база
се извършват прогнози и се вземат обосновани стратегически решения“ (Радев,
2014, с.110). Според Ненов (2012) анализът ѝ е „главата на топлийката“, а изпреварващото предвиждане на промените в нея е „есенцията“ в мениджмънта.
Качественият и обхватен анализ на средата е солидна основа за вземането на
адекватни последващи стратегически решения в условията на динамична пазарна среда.
Целите „очертават главните направления на развитие и дават качествен и
количествен израз на желаното бъдещо състояние и предпочитан бъдещ резултат,
към който бизнесът се стреми“ (Радев, 2014, с. 162). По същество те представляват аспирациите на фирменото ръководство, които в интегриран вид се предста253
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вят чрез „дървото на целите“, поставяйки базата за избор на бизнес и функционални стратегии, както и за изготвяне на функционални програми и комплексен
бизнес план.
В основата на успешната реализация на фирмените цели стои планирането
на подходяща бизнес стратегия. Тя е моделът на поведение, възприет от компанията, чиято крайна цел е повишаване на конкурентоспособността ѝ в дългосрочен план. Във връзка с това успехът на стратегията е пряко зависим от съществуващите конкурентни предимства на организацията. Радев (2014) счита, че чрез
бизнес стратегиите се определя продуктово пазарният обхват, извежда се основният конкурентен подход и желаната форма и степен на интеграция, постигането
на които способства за изпълнението на главната бизнес цел на фирмата.
Привеждането на стратегията в изпълнение се осъществява чрез краткосрочни и оперативни тактически решения, конкретизиращи основния план за
действие. Те се свързват главно с организацията на действията по реализация на
стратегията, разпределение и използване на ресурсите, а също и по нейното усъвършенстване и изменение (Ненов, 2012). Може да се каже, че успешното изпълнение на тези дейности изисква ефективно ръководство от страна на ръководителите на звена в организацията и висока мотивация на човешките ресурси в тях.
• Елементи на фирмената култура
Културата на една бизнес организация може да се разглежда като сплав от
съществуващия организационен климат, фирмените ценности, възприетите добри практики и поведението на служителите на и извън работните им места. В
своята съвкупност те демонстрират начина, по който се „правят нещата“ в съответната компания.
Организационният климат е израз на психологическата атмосфера, създадена във фирмата. Той отразява междуличностните отношения  между хората по
хоризонтала и вертикала на йерархията, рефлектиращи във взаимодействията с
клиентите и останалите бизнес партньори. Климатът е детерминант на културата
от най-високо равнище и зависи до голяма степен от лидерските способности на
ръководителите в организацията. Във връзка с това Масалджийска (2020a) отбелязва, че формирането на по-продуктивна и ефективна работна среда изисква
присъствие в организацията на лидери с високо ниво на емоционална интелигентност, тъй като тя е „ключова предпоставка за постигане на постижения и
високи резултати на работното място“ (Масалджийска, 2020b, с. 125).
Ценностите стоят в ядрото на фирмената култура, като „устойчиво вярване,
че определен начин на поведение или целево състояние на съществуване е лично
или обществено предпочитан в сравнение с противоположен начин на поведение
или състояние на съществуване“ (Димитров, 2012, с. 18). По този начин според
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Емилова (2012) те са основен регулатор на поведението на личността и са найневидимият и неуловим компонент на културата. Съществуват в дълбочина и са
широко приети и споделяни от членовете, като се проявяват чрез нормите, които
разкриват доколко наистина те са усвоени от хората в организацията и как влияят
върху поведението им (Емилова, 2012).
Добрите практики във фирмата са възприетите в хода на времето като правилни начини за справяне с ежедневните проблеми. Те са „правилата на играта“
(Димитров, 2012, с. 18), които важат за всеки служител и имат характер на законова норма (най-често неписана) в организацията. Отразяват пряко фирмените
ценности и се предават чрез наставничество от по-опитните на новопостъпващите служители в екипа като безусловни и неоспорими истини.
Проекциите на фирмената култура на индивидуално ниво се проявяват в поведението на всеки един член на персонала на бизнес структурата. Амалгамата от
поведения на отделните личности представлява сложна форма, която Димитров
(2012, с. 18) разглежда като съвкупност от „използвания от хората в организацията език, установените обичаи и традиции и използваните ритуали в голямото
разнообразие от съпътстващи организационния живот ситуации“. Създадените
поведенски норми са компонент на видимата страна на фирмената култура и по
този начин допринасят за изграждане на определен имидж на компанията.
• Елементи на самореализацията на служителите
Самореализацията намира израз в умението на служителите целенасочено
да управляват комплексното взаимодействие между съставящите я взаимнообвързани елементи – условия на средата, индивидуални цели, личностен план за
развитие и изпълнение на поставените задачи. По този начин тя заема ключово
място в релацията „стратегически мениджмънт – фирмена култура – самореализация“ и спомага за подобряване на организационното изпълнение.
Условията формират характеристиките на средата, в която служителите
реализират своя потенциал. „Човек избира такова обкръжение, такива условия,
които помагат за осъществяване на свободния избор“ (Коростылева, 2003, с.  75).
С цел установяване на благоприятните възможности и факторите, които възпират
самореализацията, е необходимо добро познаване, разбиране и съобразяване с
мисията и целите, имиджа, обкръжението, както и вътрешноорганизационните
условия. Във връзка с това  Силгиджиян (1978) посочва, че в дейностите и във
взаимоотношенията с другите човек опознава своите способности, чрез тях той
ги развива и реализира.
Ефективната самореализация изисква автономно дефиниране на точни и
ясни цели, които да бъдат реалистични, но с достатъчна степен на значимост,
предизвикателност и трудност, за да може постигането им да развива потенциала
255

Известия
2021 • том 65 • №3

и уменията на служителя. Също така безспорно е, че за да бъде висока индивидуалната трудова мотивация е необходимо да се постигне синхрон между организационните цели и личните приоритети на всеки един служител във фирмата. В
този контекст Гарванова (2011) твърди, че степента на удовлетвореност от живота
отчита съответствието или несъответствието между жизнените цели на личността и реалната ситуация, в която те могат да бъдат реализирани.
„Особеностите на самореализацията се определят от личностните свойства,
качества и очаквания. Не малка роля играят жизнените ситуации.“ (Коростылева,
2003, с. 106). Оптималното проявление и оползотворяване на ключовите способности, качества, умения и компетенции изисква организирането им в ясен индивидуален план за развитие, осигуряващ възможности за гъвкаво мислене и
интеграция на ресурси, за постигане на дефинираните цели. Този план следва да
получи подкрепа от ръководството на фирмата, за да бъде въвлечен и ангажиран
сътрудника с постигането на желаните резултати от дейността на организацията.
Способностите за самоорганизация, самодисциплина и самоконтрол оказват
влияние върху качеството и ефективността на изпълнението на трудовите задължения от служителите, което води до понижаване на организационните разходи и повишаване на стандартите на работа. В този смисъл може да се твърди, че
равнището на индивидуално изпълнение е най-важният индикатор за оценка на
мениджърските усилия за стимулиране самореализацията на хората.

3. Синхронизация между елементите на понятията
стратегически мениджмънт, фирмена култура
и самореализация на служителите, за постигане
на оптимално взаимодействие в релацията
Оползотворяването на потенциала на взаимодействието между стратегическия мениджмънт, фирмената култура и самореализацията на служителите изисква постигане на съответствие между тях (фиг. 3). Според нас при изграждане на
подобно съответствие чрез целенасочено управление фирмената култура се явява
„инструменът“, посредством който ръководителите успяват да създадат условия
за самореализация на сътрудниците и по този начин да допринесат за постигане
на целите на бизнес организацията.
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продуктови, технологични и др.), да оценяват скоростта и степента им на влияние
върху организацията и да предизвикват вътрешни промени, когато това се налага.
На второ място се изисква ценностните приоритети на компанията да подкрепят целите, поставени от фирменото ръководство. В този смисъл цели, свързани
с реализиране на иновации, създават потребност от „втъкаване“ в мисленето на
хората на ценности като иновативност, творчество и креативност, докато стремежът към понижаване на разходите провокира изграждане на рутина, стабилност
и систематичност в работата им. Тук следва да се отбележи, че настройването на
ценностите се съпътства обикновено от съпротивление от страна на засегнатите
служители, което поставя и проблема за неговото преодоляване.
На трето място е необходимо възприетите и утвърдени с времето добри
практики в процеса на работа да съответстват на мерките и подходите, изразяващи дългосрочното поведение на фирмата. Провеждането на различни ритуали
за сплотяване на колектива1 например е подходящ прийом при реализиране на
стратегия на диференциация. В същото време стремежът на ръководството на
компанията да се реализира нискоразходно лидерство е добре да се подкрепи от
ритуали, свързани с обучение в умения на работното място, извършвани от поопитни работници. Основната „тежест“ тук се понася от мениджърите на средно
и ниско управленско равнище, които носят отговорността за внедряването на подходящи практики в своите екипи.
На последно място е адаптирането на работните поведения на служителите
към тактическите действия в организацията. Това изисква висока степен на съпоставимост между компетенциите, произтичащи от длъжностните характеристики на отделните работни места, и компетентностите, присъщи на съответните
сътрудници. Във връзка с това широкообхватни длъжности водят до потребността от хора универсалисти (широкопрофилни специалисти), докато по-тясно рамкирани позиции поставят необходимостта от тесни специалисти с по-ограничен
компетентностен профил. И не само това. Съществена задача при подбора на кадри е залагането на критерий за степен на съответствие между ценностното ядро
на фирмата и индивидуалния ценностен профил на кандидата за съответното работно място.
• Синхронизация между фирмена култура и самореализация на служителите
Реализира се, при наличие на синхрон между елементите от съответните
равнища на фирмената култура и самореализацията на хората в бизнес организацията, в резултат на което се създават условия за „изкачването“ им в йерархията
на потребностите и повишаване на вложените от тях усилия в работния процес:
- между вътрешноорганизационния климат и условията на средата за самореализация;
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- между фирмените ценности и персоналните цели на служителите;
- между установените практики на работа и плана за индивидуално развитие
на всеки човек;
- между работните поведения на служителите и тяхното трудово изпълнение.
На първо място в йерархията стои съответствието между индивидуалните
условия за самореализация и създадения вътрешен климат във фирмата. То изисква организационният психологически контекст да създава подходяща среда за
изява на личността. В този смисъл прилагането на лидерски подход от страна на
ръководителите спомага за изграждане на добра работна атмосфера, подобрява
комуникациите и въздейства положително върху желанието на служителя да развива способностите си в конкретната организация. Ето защо считаме, че ролята
на мениджърския екип е водеща по отношение постигането на това съответствие.
На второ място е необходимо индивидуалните цели на всеки сътрудник да
са релевантни на ценностните приоритети във фирмата. В резултат на това той би
възприел тези ценности като свои собствени, което би повишило трудовата мотивация и ангажираността му към компанията. Например фигурирането в ценностното ядро на фирмата на категорията „развитие и усъвършенстване на фирмените
сътрудници“ е съществена предпоставка за самореализация, ако служителят си е
поставил за цел да развива професионалните си компетентности в процеса на работа. Това поставя задачата при подбора на кадри да се заложи идентифициране
степента на съответствие между ценностния профил на фирмата и кандидата за
работа.
На следващо място се намира съответствието на собствения план за развитие на всеки служител с утвърдените практики в организацията. В идеалния вариант една или повече добри практики подкрепят аспирациите и свързаните с тях
срокове, които хората си поставят във връзка с индивидуалното си развитие. При
стремеж към усъвършенстване на професионалните компетентности на служителя например регулярното провеждане на обучения2 би допринесло за непрекъснатото планомерно реализиране на тази цел. За постигане на това съответствие е
необходимо: 1/ въпросните индивидуални планове за развитие да се разработят
от сътрудника съвместно с неговия пряк ръководител и 2/ да се създадат и внедрят такива практики в работния процес на екипа, които да удовлетворяват плановете на неговите членове.
На последно място синхронизацията изисква трудовото поведение на служителя да е релевантно на качеството на изпълнение на поставените му задачи.
Това налага разработването на вътрешнофирмени стандарти за поведение на работното място, които пряко да произтичат от желаното равнище на изпълнение и
заложените резултати от работата на сътрудника. По този начин той ще се стреми
259

Известия
2021 • том 65 • №3

да усъвършенства способностите си за самоорганизация, самодисциплина и самоконтрол в контекста на нормите на установената фирмена култура в компания
та. Изпълнението на тази задача провокира ръководителите да търсят/създават
модели за поведение3, които да се следват от подчинените им служители.
• Синхронизация между самореализация на служителите и стратегически
мениджмънт
Аналогично на предходните две релации синхронизацията между самореализацията на човешките ресурси и стратегическия мениджмънт е налице при
висока степен на взаимодействие между съответните им елементи, което в крайна сметка води до постигане на целите и повишаване конкурентоспособността на
компанията:
- между условията за самореализация и бизнес средата на организацията;
- между персоналните и фирмените цели;
- между плана за индивидуално развитие и стратегията на фирмата;
- между изпълнението на трудовите задължения от служителите и тактическите действия на организацията.
На първо място е постигането на съответствие между организационната среда и условията, необходими за разгръщане на индивидуалния потенциал, тъй като
от това се определят възможностите за личностно израстване и развитие. Във
връзка с това стратегическото поведение на служителите трябва да бъде съобразено с изискванията на средата и да осигурява оптимално проявление на притежаваните ключови преимущества и способности, както и ефективно да ги комуникира към ръководството и колектива.
На второ място е важно индивидуалните цели да съответстват на организационните, тъй като по този начин се постига съгласуваност между приоритетите
на организацията и решенията, които служителите могат да предложат съобразно
своите знания, умения, компетентности и таланти. Доброто познаване на мисията
и целите от хората дава възможност за мобилизиране на отличителните качества
и умения за постигането им. Когато организационните цели резонират в личните,
пред служителите се разкриват повече перспективи за реализация и се разширява
достъпът им до ресурси поради приноса им за стратегическото развитие на организацията.
На трето място е постигането на съгласуваност между плана за индивидуално развитие и стратегията на фирмата. Способността на служителите за самопознание и самооценка обуславя степента на осъзнатост на съществуващите персонални ключови преимущества за успешно изпълнение на трудовите задължения.
Характеристиките на средата определят кои качества, умения, компетентности
и таланти на личността могат да бъдат източник на преимущества, с които да
260

Илиан Минков, Моника Михайлова. Възможности за управление на релацията „стратегически
мениджмънт – фирмена култура – самореализация на служителите“ в организацията

допринесе за реализиране на фирмената стратегия, и кои не са достатъчно добре развити, а са значими. След идентифициране на важните за организацията
качества и умения е необходимо систематизирането им в точен, ясен и гъвкав
план за действие за постигане на дефинираните цели. Установяването на възможностите, начините и средствата за възползване от благоприятните условия и за
неутрализиране на негативните фактори, възпрепятстващи личностното развитие, позволява на служителите да създават атрактивни стойностни предложения,
с което да допринасят както за самореализацията си, така и за развитието и благоденствието на организацията като цяло.
На последно място е съответствието между изпълнението на трудовите задължения на служителите и тактическите действия на организацията, в резултат
на което дейността се организира  самостоятелно без системен външен контрол
и стимулиране. Това се дължи на обстоятелството, че служителите са способни
автономно да организират и контролират качеството на изпълняваните дейности,
поддържайки високи стандарти на работа, като освен това „непрекъснатото усъвършенстване става водещ мотив на поведението и дейността“ (Милков, 2016, с.
100).  Въвличането и участието на служителя в дейността е мотивирано от самата
нея (Стаматов и Минчев, 2003), а в резултат на качественото ѝ изпълнение се постига самоутвърждаване. Безспорно при съвместна интегрирана и координирана
дейност ефектът от личните преимущества на служителите се мултиплицира и от
персонални те се трансформират в организационни.

Заключение
Управлението на самореализацията на служителите и трансформирането ѝ
в резултати за бизнес организациите е сложен и времево поглъщащ процес. Инвестициите в изграждане на подходяща фирмена култура могат да допринесат
за стимулиране на желанието на хората да развият своите способности и така
да ги превърнат в нематериален актив за компанията. Операционализирането на
релацията „стратегически мениджмънт – фирмена култура – самореализация на
служителите“ позволява да се разкрият вътрешните взаимовръзки и съответствия
между елементите, изграждащи отделните понятия, като за всяка една фирма е
от значение да достигне до зоната на пълно съответствие, което предполага синхронизация между тях. Може да се направи извод, че за постигане на желания
резултат мениджърите трябва целенасочено да управляват и поддържат в синхрон съответните елементи на стратегическия мениджмънт, фирмената култура
и самореализацията на служителите, което ще доведе до по-пълно използване
на човешкия потенциал в организациите. Във връзка с това важни изследова261
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телски проблеми, обект на бъдещи проучвания, са: 1/ разработване на методически инструментариум за оценка равнището на съответствие между понятията и
2/ разработване на концептуален модел за управление на това съответствие. Считаме, че намирането на решение на тези проблеми ще доведе, от една страна, до
подобряване на резултатите от функционирането на фирмите и от друга – до повишаване на удовлетворението и мотивацията на хората, работещи в тях.

Бележки
Такива са: тиймбилдингите; ритуалите тип „игри“; ритуалите, свързани с
отдиха и възстановяването, както и някои социални ритуали (съвместни обяди,
почивки „на кафе“, празнуване на рождени и именни дни и др.).
2
Такива обучения могат да бъдат ежеседмични/ежемесечни „мозъчни“ атаки, разглеждане и обсъждане на техническа и технологична документация, оперативки с образователна цел и др. На по-големи интервали от време биха могли
да се провеждат конференции, симпозиуми и кръгли маси.
3
Подходящ механизъм е създаването на „герои“ – хора в организацията, които са модел за подражание от останалите и олицетворяват в най-висока степен
фирмените ценности.
1
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OPPORTUNITIES FOR MANAGEMENT OF THE RELATIONSHIP
„STRATEGIC MANAGEMENT - ORGANIZATIONAL CULTURE SELF-REALIZATION OF EMPLOYEES“ IN THE ORGANIZATION
Ilian MINKOV, Monika MIHAYLOVA
Abstract
The functioning of business organizations in a dynamic and digital environment
predetermines a different management approach to people in order for them to become human
capital and contribute to the achievement of company goals. This requires stimulating the selfexpression of employees in the internal organizational circumstances determined by the existing
organizational culture. The scientific purpose of the article is to outline the features of the
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relationship „strategic management - company culture - self-realization of employees“ and the
possibilities for its management, in the context of reaching the desired organizational goals. The
paper has a conceptual character, thus existing theoretical formulations in the field of strategic
management, company culture and human resources are integrated and summarized for its
preparation. Various research methods and approaches have been used, including methods of
analysis and synthesis, as well as systematic, complex and interdisciplinary approaches. As a
result of the research, the concepts in the relation have been operationalized and the necessary
congruences have been revealed in order to achieve synchronization between them.
Keywords: strategic management, organizational culture, human resources, motivation,
employees’ self-realization
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Резюме
Предприятията се преструктурират по различни причини като
подобряване на ефективността, оптимизиране на разходите, повишаване на производителността, по-добро справяне с бързото
разрастване на бизнеса. Но преструктурирането е необходимо и в
случаите, когато фирмите1 са в затруднено положение или още посериозно – когато са на ръба на фалита. Научната цел на статията
е да се изясни какво представлява преструктурирането на предприятието от икономическа гледна точка и да се изведат възможни
действия, за да се подобри състоянието на затруднените компании. Предложени са конкретни решения във връзка с преструктуриране на предприятията и подобряване на дейността им, които да
са полезни както от научна гледна точка, така и за реалния бизнес.
В разработката са използвани различни изследователски методи и
подходи, в това число методите на анализ и синтез, както и системен, комплексен и интердисциплинарен подходи.
© 2021 Икономически университет – Варна
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Въведение
През последните повече от 10 години икономическите субекти в почти
всички сектори и страни функционират по-често в кризисни условия, отколкото
в нормални. Особено сериозни трудности се пораждат за фирмите във връзка с
пандемията от корона вирус. Проблемите от здравен характер, които засегнаха
265
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персонала на множество различни бизнеси, особено тези, които не позволяват
дистанционна работа или работа в електронна среда, се превръщат в сериозни
икономически затруднения. Цели сектори от икономиката са в критично състояние, а множество компании са на ръба на фалита. И въпреки че икономическите
кризи не водят до затруднения за всички фирми, защото за някои бизнеси те са
възможност за увеличаване на пазарен дял или трупане на печалби, за мнозинството от участниците на пазара са трудно преодолимо препятствие. Поради това
е от особено значение да се разгледат някои конкретни възможности, които дават
инструментите на преструктурирането на предприятията с цел подобряване на
състоянието им и преодоляване на сериозните проблеми в бизнеса. В тази връзка
научната цел на статията е да се изясни какво представлява преструктурирането
на предприятието от икономическа гледна точка и да се изведат възможни конкретни действия, за да се подобри състоянието на затруднените компании. Предмет на разработката е преструктурирането на предприятията, а обект – всички
български фирми, които са затруднени от икономическата и здравната криза, както и тези, които реализират много бързо развитие и разрастване. В статията са използвани различни изследователски методи и подходи, в това число методите на
анализ и синтез, както и системен, комплексен и интердисциплинарен подходи.

1. Същност на преструктурирането на ниво предприятие
За да се повиши ефективността в дейността на предприятията и да се постигне устойчив икономически растеж, от една страна, или да се избегне фалит
или трупане на загуби при влошаване на средата, в която функционират фирмите,
от друга,   е от решаващо значение те да подобрят работата си, предприемайки
конкретни промени. Независимо че има различни възможности за реакция от
страна на мениджмънта в тези ситуации, едно от решенията е да се извърши преструктуриране в отделните функционални области от дейността или на цялото
предприятие.
Преструктурирането на предприятието е едно от най-сложните предизвикателства, пред които се изправя мениджмънтът. То e метод за увеличаване на пазарната стойност на компанията (Mavlutova, Sarnovics, and Olevsky, 2014) и възможен механизъм за повишаване на ефективността на фирмената дейност, като е
тясно свързано с възстановяването и разширяването на финансовите и нефинансовите ресурси и възможности (Mayr, 2019). Но преструктурирането е важно за
мениджмънта преди всичко, защото предлага решения в кризисни условия. Нещо
повече, според Van Manen (2003) преструктурирането е промяна във фирмената
стратегия, която ако не бъде предприета, продължаването на дейността на компа266
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нията се поставя под въпрос.
Все пак преструктурирането може да се приложи в няколко основни ситуации според Бабич (2013) – когато предприятието е в състояние на дълбока криза,
когато настоящото положение може да се счита за задоволително, но прогнозите за неговата дейност са неблагоприятни или при много бърз растеж на компаниите. Рычихина (2008) нарича тези видове кризисно, на бизнеса и естествено преструктуриране. Според Dubrovski (2005) преструктурирането има тройна
роля от гледна точка на заплахите и перспективите пред компанията, а именно да
разрешава кризи, да предотвратява кризи и да води до нейното развитие. Освен
това до преструктуриране може да се прибегне и при смяна на ръководителя на
предприятието, защото това често води до промяна във фирмената стратегия; при
поява на нова технология или иновативен продукт на пазара, когато се изисква
цялостно преразглеждане на бизнес портфолиото на компанията и както добавя
Twin (2020) – при прекомерен дълг или при поява на твърде голяма конкуренция
в бранша. Може да обобщим, че независимо дали преструктуриране ще се извършва, за да се възстанови платежоспособността и да се предотврати обявяване
в несъстоятелност на предприятие, което е в криза, или за да бъде повишена пазарната му стойност и в двата случая трябва да се осъществят сериозни промени.
Продължавайки изясняването на понятието „преструктуриране“, ще отбележим, че то обикновено се отнася до реорганизация на фирмени операции за постигане на по-високи нива на оперативна ефективност (Simley, 2020). Освен това
преструктурирането е радикална промяна в икономическата структура на стопанската организация (Аистова, 2002) и представлява  набор от организационни, технически и финансови мерки, които позволяват на предприятието да възстанови
или подобри своята конкурентоспособност. Но може да се определи и като осигуряване на по-ефективно използване на производствените ресурси, което води
до увеличаване на стойността на бизнеса (Бабич, 2013). Преструктурирането е
възможно да се извърши в производство, маркетинг, финанси, администрация
и други функции в предприятието. То може да се отнася както до промяна на
структурата, така и на управлението на фирмата. Целите на преструктурирането обикновено са свързани с преодоляване на техническо или технологично изоставане, подобряване на финансовото и пазарното състояние, увеличаване на
ефективността на производството и производителността на труда, повишаване на
конкурентоспособността.  Според Варзунов и Цуканова (2009) преструктурирането на компанията е промяна в нейната структура, както и на елементите, които
формират бизнеса под влияние на фактори от външната или вътрешната среда.
Освен това за преструктурирането може да се твърди, че е комплекс от радикални иновационни промени във всички функционални области на предприятието,
267
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насочени към постигане на неговото ново качествено състояние (Лобан, 2019).
Murali (1996) пише, че преструктурирането като концепция може да се разбира
като процес, чрез който организациите правят вътрешни промени, за да използват
ефективно управленското взаимодействие и да отговорят на нуждите на пазара.
Често преструктурирането се нарича комплексна рехабилитация на предприятието с цел преодоляване на кризата и осигуряване на по-нататъшно развитие (Лазько, 2014). То е цялостен процес, чрез който една компания може да консолидира
своите бизнес операции и да укрепи позицията си с цел постигане на корпоративните цели и да продължи да  функционира като конкурентно и успешно предприятие (The Institute of Company Secretaries of India, 2017).
Много пълно определение за преструктуриране, с което сме в голяма степен
съгласни, дава Бегинина (2010), според която то трябва да се разбира като обективно обусловен процес на адаптиране на икономическата система към външните
(държавна политика, законодателство, пазар и др.) и вътрешните (финансова и
икономическа политика на предприятието, ресурси, организационна култура и
т.н.) фактори, насочени към радикална промяна в производствената, информационната и организационната структура на предприятието с цел преодоляване
на изоставането в техническите и технологичните аспекти на производството,
финансовата и икономическата политика, производствените и продажните разходи, използването на материални и трудови ресурси. Но трябва да допълним, че
преструктурирането е съвкупност от мероприятия, целящи да накарат предприятието да работи в съответствие с променените пазарни условия и избраната от
мениджмънта фирмена стратегия за развитие както в кризисна ситуация, така и
при бързо разрастване на бизнеса.

2. Видове преструктуриране, подходи, стратегии и мотиви
Преструктурирането на предприятието може да се разглежда като финансово (на активите) и организационно (Clear tax, 2021). Murali (1996) добавя и
техническо и технологично, както и преструктуриране на бизнес портфолиото, а
Лобан (2019) говори и за управленско и кадрово (на персонала) преструктуриране. Считаме, че тук трябва да добавим и функционално преструктуриране, което
не е разглеждано подробно досега от работилите в тази област, но има сериозно
значение за преодоляване на проблемите в предприятията.
За финансово преструктуриране се приемат значителни промени в капиталовата структура на компанията. Преструктурирането на активите включва освобождаване на фирмени активи чрез прекратяване на дейността или продажба
на бизнеси, които са периферни по отношение на основната дейност на друже268
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ството. При организационното преструктуриране същността на промяната е към
мениджмънта и вътрешноорганизационните структури. Преструктурирането на
бизнес портфолиото се отнася до промени в набора от различни икономически
дейности, включени в компанията, за да се създаде по-ефективна конфигурация
на общия бизнес (ясно е, че този тип преструктуриране е характерен за големи
компании с холдингови структури). Техническото и технологичното преструктуриране се отнасят до технически подобрения или промени в технологиите или в
производствените мощности с цел оптимизация на производствения капацитет.
Преструктурирането на персонала е свързано с промяна в състава и структурата
на кадрите. А самото оптимизиране на персонала се състои в привеждане на неговия състав и структура в съответствие с променените изисквания на външната
и вътрешната среда на организацията. От друга страна, преструктурирането на
управлението е свързано с промяна в управленските практики. То е пряко свързано с организационното преструктуриране, но включва и въвеждането на гъвкави
организационни структури, развитието на информационните технологии, дигитализацията и други области (Лобан, 2019).
Функционалното преструктуриране също има много важна роля при опитите предприятията да се справят с възникнали проблеми, независимо дали произтичат от твърде бързо развитие на бизнеса или от големи икономически, здравни или обществено-политически кризи. С извършването на сериозни промени,
в това число и структурни, в отделните функционални области от дейността на
фирмите те биха могли да избегнат частична или пълна загуба на независимост
при вземане на решения.
Важно е да се отбележи, че ефектите от дейностите по преструктуриране
не са ограничени само до определен вид. Така например преструктурирането на
активите засяга както финансовото, така и техническото и технологичното преструктуриране, а функционалното често е в пряка връзка с организационното и
кадровото. Поради това преструктурирането не трябва да се разглежда като изолиран или еднократен, а по-скоро като дългосрочен процес, включващ цяла поредица от фирмени трансформации.
Преструктурирането може да се разгледа в два аспекта – оперативно и стратегическо (Бегинина, 2010). Оперативното е свързано с преструктуриране на материалните активи и задълженията, при което се разработват схеми за доставка
на суровини, определят се нови подходи за увеличаване на продажбите, търсят
се варианти за намаление на цената на привлечения капитал, оптимизират се
основните бизнес процеси и организационната структура. От друга страна, извършването на стратегическо преструктуриране води до промяна в обичайната
ежедневна дейност в предприятията, а като резултат от него се очаква да се по269
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лучи увеличение на бъдещите парични потоци, дългосрочен растеж и подобрена
конкурентоспособност, както и покачване на пазарната стойност на собствения
капитал.
Според Бегинина (2010) провеждането както на оперативно, така и на стратегическо преструктуриране може да обхване или всички елементи на бизнес
системата, или отделните ѝ компоненти. Поради това съществува класификация
на формите на преструктуриране според мащаба на структурните изменения. В
тази връзка може да се говори за пълно (комплексно, цялостно, всеобхватно) и
частично преструктуриране.
Пълното преструктуриране е дългосрочен и скъпоструващ процес, към който прибягват малко предприятия. То се провежда на етапи, засягат се всички елементи и функции от компанията и се използват различни механизми. При това
през определени интервали, обикновено след отделните етапи, се преценява дали
е необходима корекция по общата програма относно преструктурирането и при
нужда се правят промени в последващите дейности.
За разлика от комплексното преструктуриране, частичното засяга само една
или две-три функции или елементи от бизнеса. В повечето случаи прилагането
му в различните функционални области не е взаимообвързано и не се изследва и
анализира как то влияе върху останалите елементи от бизнеса. Затова частичното
преструктуриране обикновено дава откъслечни резултати, а дори в определени
случаи може като цяло да няма никакъв положителен ефект за цялото предприятие. В крайна сметка изборът на вариант за преструктуриране зависи от конкретните условия в компанията, определени от различни фактори на външната и
вътрешната среда, в която функционира.
Конкретният вид преструктуриране – частично или цялостно, може да се
приложи в зависимост от подхода и концепцията за преструктуриране, които ще
избере предприятието.
За постигане на поставените цели във връзка с повишаване на стойността на
фирмата или нейното спасяване при опасност от фалит има различни подходи за
преструктуриране. Разбира се, най-приемлив е този, при който се запазва предприятието в досегашната юридическа форма и собственост и се извършва преструктуриране по отношение на отделните му функции, цели, стратегии, кадри и
фирмени политики. Но в случаи, в които това не дава очаквания резултат, могат
да се приложат и подходи, при повечето от които настоящите собственици губят
част от своите правомощия и влияние, но предприятието получава възможност да
продължи да функционира. Такива подходи могат да бъдат сливане, поглъщане
(придобиване), разделяне, отделяне, преобразуване (Королькова, 2007). Към тях
по наше мнение трябва да добавим и продажба на стратегически купувач и лик270
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видиране.
При сливането две независими предприятия се обединяват и създават изцяло нова компания. В такива случаи като правило сливащите се фирми притежават приблизително еднакви дялове от бизнеса (Ракарова и Еленкова, 2002).
При поглъщането, за разлика от сливането, придобиващата фирма запазва името
и идентичността си, а погълнатото предприятие изчезва като самостоятелна единица. При разделянето компанията майка се разделя на две отделни предприятия,
които продължават дейност, а тя прекратява съществуване като самостоятелно
предприятие. Подобно на разделянето е и следващият подход – отделянето. При
него се отделя едно (или повече от едно) независимо предприятие, което поема
съпътстващите и странични дейности, а основното дружество се фокусира върху
основната дейност. Собствениците (акционерите) в този случай имат право да
изберат в коя компания да останат акционери, тъй като на практика вече на пазара има две (или повече) компании (Kemper & Khuen, 2004). Преобразуването на
предприятието като подход се състои в промяна в неговите вътрешни структури,
но най-вече в правната му форма, например от АД в ООД, от ЕАД в АД и т.н.
При прилагане на продажба на стратегически купувач, преструктуриращото
се предприятие се купува от нов собственик, който обикновено изкупува цялата
бизнес единица, за да осъществи пълен контрол на дейността ѝ.
И накрая, последният подход за преструктуриране е ликвидация, който е
различен от предишните, защото в този случай отделните активи на компанията
се разпродават и приходите от продажбата се разпределят между собствениците
на бизнеса, след като се удовлетворят кредиторите. В този случай в основата на
целия процес лежат преговорите и за да бъдат задействани те, страните трябва да
имат познания, опит и необходимия стимул.
Освен посочените подходи, трябва да отбележим, че при извършване на преструктуриране се прилагат и различни стратегии. Такива могат да бъдат „Фокус
върху основния бизнес“ (Kemper & Khuen, 2004),   „Адаптиране на операциите
към пазарните промени“, „Фокусиране върху ефективността“ (Malačič, 2016),
„Аутсорсинг“,  „Делокализация на бизнеса“ (European Commission, 2011), „Франчайзинг“ (The Institute of Company Secretaries of India, 2017) и др.
Изборът на конкретна стратегия по наше мнение зависи от целите, които се
преследват с преструктурирането, от възможностите на мениджмънта, от състоянието на компанията и т.н. А трябва да се отчетат и редица фактори, които влияят
на преструктурирането (Оловянишников, 2004), като пазарни перспективи и финансово състояние; отговорност на ръководството; квалификация на персонала;
перспективи за достигане на ново ниво на сътрудничество с доставчици на ресурси, кредитори, държавни органи и т.н.
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Възможните цели, които се преследват с преструктурирането, могат да бъдат много и различни, но според нас най-важните могат да се формулират, като
подобряване на ефективността в работата на предприятието; търсене на допълнителни ползи от активите и персонала; оцеляване и намаляване на риска от фалит и заемане на по-добри позиции на пазара; повишаване пазарната стойност на
фирмата и други.
Не бива да пропускаме обстоятелството, че в процеса на преструктуриране
е необходимо да се вземат под внимание интересите на всички страни, които могат да имат значително въздействие върху него, а именно собственици, персонал,
доставчици, клиенти, държава. Важно е да отбележим, че независимо как разбират стойността на компанията различните заинтересовани страни, преструктурирането, насочено към подобряване на дългосрочната стойност на бизнеса, реално
е в интерес на всички. Независимо от това, преструктурирането може да бъде
труден и болезнен за заинтересованите страни процес, тъй като структурата на
компанията се коригира и работните места в повечето случаи се намаляват (Twin,
2020). Но след като приключи, то трябва да доведе до икономически по-изгодни
бизнес операции. След като служителите се приспособят към новата среда, компанията може да бъде в по-добра позиция за постигане на целите си чрез по-голяма ефективност в производството и другите фирмени процеси.
За да се постигнат желаните резултати, предприятието трябва да премине
през труден и дълъг път, който се състои от различни етапи. Един от важните
проблеми, които се появяват в процеса на преструктуриране, е личният избор на
собственика по отношение на начините за извършване на реформи. Не по-малки
са и проблемите, възникващи с продажбата на активи, тъй като това намалява
влиянието на някои от членовете на управленския екип, особено при освобождаване от цели производствени или търговски единици, а заинтересованите мениджъри разбира се не желаят това да се случи. След като вече е взето решение от
какво ще се освобождава предприятието и какво ще запази, трябва да се направи
оценка на активите, които ще се продават. От нейната точност зависи не само
какви постъпления ще се получат, но и колко бързо това ще стане. И все пак ако
преструктурирането на компанията се провежда като логичен и добре планиран
процес, то би позволило бързо да се спре падането на стойността на фирмата и
да започне постепенно възстановяване (при условие, че става дума за потенциално жизнеспособен бизнес). В същото време посредством преструктурирането се
полагат основи за развитие и постигане на растеж и увеличаване на стойността
на предприятието в бъдеще, независимо дали това ще стане чрез промени само в
различните функционални области; чрез излизане на капиталовите пазари; чрез
сливане, придобиване или поглъщане или посредством стратегически съюзи.
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3. Конкретни области на възможната промяна във връзка
с преструктуриране на предприятията и подобряване на
дейността им
С цел намаляване на негативите за предприятията при извършване на преструктуриране, особено за тези, които подхождат към процеса поради сериозни
затруднения, и стъпвайки както на теоретичната база, така и на бизнес опита,
бихме могли да предложим няколко групи с конкретни стъпки, касаещи най-вече
икономическата част на процеса. Приложението им зависи в голяма степен от
това какви видове, подходи и стратегии са избрани за преструктурирането, както
и от това, колко голямо е предприятието, колко сериозни са проблемите и т.н.
Конкретните действия биха могли да бъдат по отношение на управлението, организацията, финансите, производството, маркетинга и други.
I) Промени в управлението
• Една от най-непопулярните възможни мерки е смяната на изпълнителния
директор. Разбира се, тази възможност не е от лесно изпълнимите, защото в много от предприятията (особено в по-малките) има припокриване между управление и собственост на капитала.
• Намаляване броя на управленския персонал (също непопулярна мярка).
• Друга възможност, касаеща промени в управлението, е подмяна на част от
борда на директорите, което е значително по-лесно изпълнимо в сравнение със
смяната на изпълнителния директор.
• Децентрализация при вземане на оперативни решения.
II) Промени в организацията
Възможности в тази насока могат да бъдат:
• Отделяне на неосновните дейности, включително и в самостоятелни дружества, и фокусиране върху основната дейност, защото когато дадена компания
иска да расте или да оцелее в конкурентна среда, тя трябва да се съсредоточи
възможно най-много върху своите конкурентни предимства.
• Аутсорсинг към външна компания на дейности като техническа поддръжка, логистика, счетоводство и други, при условие че те не са основна дейност на
фирмата, с цел постигане на по-добра ефективност.
• Преместване на производствени операции в други страни или региони с
по-ниски разходи, в т.ч. и за труд.
III) Засилване на финансовия контрол
Може да се осъществи чрез въвеждане на:
• системно прогнозиране на паричните потоци;
• постоянен контрол върху паричния бюджет;
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• подобряване качеството на счетоводната и финансовата информация, която достига до по-високите нива от мениджмънта.
IV) Фокусиране върху нов продукт
За да се реализира подобно продуктово преструктуриране е необходимо да
се инвестира в нови технологии, в разработване на нови продукти в предприятието или закупуването на лицензи отвън и т.н. Тази възможност е изпълнима
най-вече от по-големи компании, които въпреки трудностите си, биха могли да
заделят собствени финансови средства за инвестиции или да получат външно финансиране.
V) Подобряване на качеството и сервиза
Възможностите също са няколко:
• фокусиране върху подобряване на конкретни качества на основния произвеждан продукт;
• подобряване на дизайна (особено що се отнася до производство на продукти за крайно потребление);
• Въвеждане (ако липсва) или подобряване на контрола по качеството;
• въвеждане или подобряване на следпродажбеното обслужване;
• оптимизиране на производствените планове и при нужда по-големи задели
от готова продукция с цел избягване на закъсненията при доставяне на заявени
количества от клиентите.
VI) Подобряване на маркетинга
Възможностите в тази област са много разнообразни. На първо място трябва
да се отчете дали търсенето на конкретния продукт е еластично и ако не е, да се
обмисли увеличение на цените. Друга стъпка в този аспект може да бъде оптимизиране на каналите за дистрибуция. На трето място трябва да се анализира рекламната стратегия и да се направи опит за повишаване на нейната ефективност.
В организационно отношение може да се мисли за рационализиране на
структурата и броя на персонала, занимаващ се с продажби и доставки. И накрая,
но не на последно място – поставяне на ударение върху отношението към клиентите – задача, която не е свързана с особено големи финансови инвестиции, но
изискваща много време и усилия от страна на целия персонал, защото е свързана
с промяна в начина на мислене, фирмената култура и взаимоотношенията не само
между предприятието и неговите клиенти, но и вътре в самото него.
VII) Ограничаване на разходите
Това е една често използвана мярка за подобрение състоянието на затруднените фирми. Тук възможностите за адекватна реакция при възникнали трудности
могат да се сведат до няколко аспекта, като прилагането им би могло да бъде в
следната последователност:
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А) поставяне на конкретни цели във връзка с намаляването на разходите;
Б) отстраняване възможностите за кражби;
В) засилване контрола по качеството с цел намаляване на брака и отпадъците;
Г) опит за увеличение на оборотния капитал чрез намаление на стоките на
склад, материалните запаси, незавършеното производство, вземанията, маркетинговите разходи и т.н.;
Д) опит за разсрочване или рефинансиране на дълга с цел както изместване
във времето на плащания по главницата, така и намаляване на лихвените плащания;
Е) намаляване или спиране на премии, бонуси и някои от другите променливи елементи на работната заплата за управленския персонал, в т.ч. и редуциране
на представителните разходи;
Ж) намаляване или спиране на премиите и бонусите за целия персонал;
З) ако горните стъпки не са дали резултат, опит за постигане на съгласие с
персонала за временно намаление на заплатите;
И) като крайна мярка намаление на управленския и административния и накрая съкращаване на част от останалия персонал.
Много важно е при прилагане на стъпки Е, Ж, З, И, предварително да се
обясни на работещите какво се цели с тях и за какъв период от време ще се прилагат.
VIII) Увеличаване производителността на труда
Това е алтернатива, която е за предпочитане пред свиването на разходите, но
която изисква повече време и някои от мерките са „по-скъпи” за предприятието.
Може да се постигне чрез повишаване квалификацията на персонала, подобряване на фирмената култура, въвеждане на съвременни методи на заплащане и/или
съвременни форми на организация на работно време и т.н.
IX) Намаляване на задълженията
Няколко са начините за намаляване на задълженията:
• продажба на материални активи, които в момента не се използват;
• освобождаване от недостатъчно използваните нематериални активи, като
марки, лицензи или патенти например, чрез опит за продажба или в краен случай
спиране на тяхното поддържане;
• освобождаване от неефективни производства, т.е. продажба на части от
предприятията;
• ако предприятието е държавно, би могло да се пристъпи към приватизация
с цел повишаване на ефективността му, а ако е частно и има стратегическо за региона или страната значение – към предложение за одържавяване;
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• продажба на активи от предприятието на лизингова компания и в последствие наемане на лизинг, като по този начин във фирмата постъпват свежи капитали. Този вариант е по-трудно приложим при бизнеси, които не са традиционни
и се характеризират с много висока специфичност, защото рискът за лизинговата
компания би бил много по-висок.
Избирайки конкретните действия, които трябва да предприемат предприятията във връзка с извършване на преструктуриране, трябва да се отбележи, че в
повечето случаи е необходимо да се използва комбинация от действия в различни
области, в т.ч. финанси, маркетинг, иновации, персонал и т.н., за да се постигне
желаната по-висока ефективност в дейността. Преструктурирането не бива да се
извършва заради самото него без ясна концепция, а целенасочено и с добра предварителна подготовка от страна на управленския екип.

Заключение
Преструктурирането на предприятието, особено в неговите икономически
аспекти, би следвало да представлява сериозен интерес както от страна на научната общност, така и на бизнеса. От една страна, то предполага детайлни научни
изследвания и анализи относно причини, среда, икономически характеристики
и т.н., а от друга – предлага конкретни решения за преодоляване на практически
проблеми пред предприятията.
Фирмите, които не се адаптират към промените в околната среда, особено
във време на тежка икономическа, социална и здравна криза, могат да имат сериозни трудности. Ако причините за тези проблеми не бъдат разпознати навреме
и не бъдат отстранени, може да се очаква спада в дейността да се трансформира
в бизнес криза, която може сериозно да застраши работата и дори цялостното
съществуване на предприятието. А познаването на същността и различните подходи и стратегии за преструктуриране могат да бъдат силен инструмент за преодоляване на тези трудности.

Бележки
Авторът използва понятията „предприятие“, „фирма“ и „компания“ в статията като взаимнозаменяеми, въпреки някои различия които съществуват между
тях, с цел избягване на повторения.
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RESTRUCTURING AND OPPORTUNITIES
TO IMPROVE THE CONDITION OF COMPANIES
Plamen PAVLOV
Abstract
Companies are restructuring for a variety of reasons, such as improving efficiency,
optimizing costs, increasing productivity, and better coping with rapid business growth.
However, restructuring is also necessary in cases where companies are in a difficult situation
or, even more seriously, when they are close to bankruptcy. The scientific purpose of the article
is to clarify what is the restructuring of the company from an economic point of view and to
identify possible actions to improve the situation of troubled companies. Specific solutions have
been proposed in connection with the restructuring of companies and the improvement of their
activity, which would be useful both from a scientific point of view and for the real business.
Various research methods and approaches have been used in the article, including the methods
of analysis and synthesis, as well as systematic, complex and interdisciplinary approaches.
Key words: restructuring, change management, company development.
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Въведение
В съвременните условия при икономика, основана на знанието, технологичният и иновационният трансфери са от жизнена необходимост за икономическото
развитие на страните, а техен ключов трансмисионен механизъм са преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Транснационалните корпорации (ТНК) могат да
внесат капитал, модерни технологии, подобрени управленски умения и практики
в локацията, в която осъществяват ПЧИ. Тези предимства обаче не се преливат
автоматично в   страната – домакин. Процесът, насочен към усвояване, изисква
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приемащата страна да е достигнала определена степен развитие, т.е. да разполага
с т.нар. абсорбционен капацитет.
Обект на изследване в настоящата статия е абсорбционният капацитет. Предмет на изследване е връзката му с вноса на ПЧИ и мащаба на спиловър ефектите1
в приемащата икономика. Направен е преглед на теоретичните и емпиричните
изследвания в тематичната научна област и са поставени следните задачи:
1) Изясняване на концептуалната характеристика на абсорбционния капацитет, основните му детерминанти и ролята, която имат в неговото формиране и
развитие, чрез прилагане на микро- и макроподход.
2) Идентифициране на общовалидни детерминанти в конструкцията на абсорбционния капацитет при прилагането на микро- и макроподхода.
3) Изследване на връзката между абсорбционния капацитет и входящите
ПЧИ в приемащата икономика.
Основната теза в настоящото изследване е, че връзката между абсорбционния капацитет и преките чуждестранни инвестиции е органична и
двупосочна. От една страна, икономиките се надпреварват в привличане на ПЧИ,
за да постигнат икономическо развитие и растеж. От друга страна, абсорбционният капацитет повишава привлекателността на страната относно количеството
и качеството на притока на ПЧИ. Растежът на местните възможности зависи критично от достъпа до нови технологии и от обучението, необходимо за овладяването им. По-високите технологии са свързани с по-големи предизвикателства и
като цяло предлагат по-голям потенциал за учене (UNCTAD, 1999 ). Всяко технологично разстояние между страната – родител на ТНК и приемащата страна
дава сигнал до ТНК относно абсорбционния капацитет на страната, в която се
планират ПЧИ. Колкото е по-голям технологичният разрив, толкова по-малка е
вероятността страната –домакин да поддържа високо ниво на абсорбционен капацитет. Това влияе не само на решението за инвестиране, но и на  вида технология
за прехвърляне. По-конкретно, колкото по-голяма е разликата, толкова по-ниско
е качеството на пренесената технология и е по-нисък потенциалът за спиловър
ефекти (Görg, H., & Greenaway, D., 2003).
Работна хипотеза 1: Качеството на човешкия капитал на приемащата
държава определя способността ѝ да се възползва от ПЧИ.
Работна хипотеза 2: Липсата на човешки капитал или недостатъчните инвестиции в човешки капитал ограничават ползите от присъствието на
високотехнологични ТНК и потенциала на положителния ефект от технологичното преливане от ПЧИ.
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Използвайки дедуктивния метод за анализ на информация, авторът си поставя за цел да потвърди или отхвърли формулираните хипотези чрез критичен
преглед на научната литература и емпирични проучвания в тематичното поле.

1. Микро- и макроподход при дефиниране на понятието и анализа
на съвкупните елементи на „абсорбционния капацитет”
Теоретичните изследвания за абсорбционния капацитет разделят анализа на микро- и макрониво. На микрониво – изследванията са насочени към абсорбционната способност на местните фирми. Предложената дефиниция за
абсорбционен капацитет на микрониво от Cohen и Levinthal (1989) се определя
като усвоителната способност на фирмите да се учат от външни нови знания посредством комбинация от организационни процеси и процедури по идентифицирането, придобиването, усвояването, трансформирането и експлоатацията им.
Авторите считат, че вътрешните фирмени инвестиции в научноизследователска и
развойна дейност (НИРД) са достатъчен показател за абсорбционната способност
на компаниите, но още в 1990 г. в свой доклад разширяват анализа за детерминантите на абсорбционния капацитет, като допълват с по-широка база от знания:
фактори – като предишен опит в обучението, фактори, свързани с решаването на
проблеми в организацията. Степента, в която фирмите са в състояние да извлекат
оптимална полза от интърнализирането2 на външното знание зависи от нивото на
предварителния запас от знание, с който разполагат и/или са натрупали. С други думи, предполага собствени фирмени инвестиции във вътрешна усвоителна
способност, като това се свързва с инвестиции в НИРД  и/или човешки капитал
(Cohen, W. M. & Levinthal D. A., 1990) (Todorova G., Durisin B., 2007) (Tsai, 2009).
S. Zahra и G. George (2002) разгръщат анализа за конструкцията на абсорбционния капацитет, като изследват съчетаването на придобитите външни
знания с вътрешните такива. Нещо повече, диференцират абсорбционната способност на фирмите като потенциална (процеси по придобиване и усвояване) и
реална (процеси по трансформиране и прилагане). Авторите считат за правилно
абсорбционният капацитет да се анализира отделно в тези две форми, но отбелязват, че те имат допълваща роля една спрямо друга. С други думи, някои фирми
могат да разполагат с потенциален абсорбционен капацитет, но да не виждат ползите, които могат да извлекат, респективно да не реализират своята абсорбционна
способност. По-късно Todorova и Durisin (2007) оспорват този подход, като твърдят, че усвояването на знанията се извършва едновременно с експлоатацията им,
без да е задължително трансформирането на това знание по някакъв начин.
Независимо дали абсорбционният капацитет е диференциран в две взаимос282
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се разглежда като единна характеристика (Choi, 2015), процесът на абсорбция

вързани форми (потенциален и реален абсорбционен капацитет) или се разглежда

може
се представи
схематично
следните
етапи:
катодаединна
характеристика
(Choi,чрез
2015),
процесът
на абсорбция може да се представи схематично чрез следните етапи:

Фиг. 1. Процес на абсорбция (микроподход)

Фиг.1
ПроцесРазработка
на абсорбция
(микроподход)
Източник:
на автора,
на базата на предложената дефиниция
от Cohen и Levinthal (1989).

Относно
факторите,
капацитет на дефиниция
микрониво,
Източник:
Разработка
на определящи
автора, на абсорбционния
базата на предложената
това са технологичната интензивност, квалифицирана работна ръка, вътрешни

от(фирмени)
Cohen и Levinthal
(1989).
инвестиции
в НИРД и човешки капитал (Cohen, W. M. & Levinthal D.

A., 1990) (Girma, 2005) (Görg, H., & Greenaway, D., 2003).
На макрониво анализът се съсредоточава върху националния абсорбционен капацитет като функция на променливи, включващи технологично ниво човешки капацитет, финансово и институционално развитие [напр. (Niels Hermes
& Robert Lensink, 2003) (Fu, 2008) (Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. ,
1998) ]. Проучванията описват абсорбционния капацитет на приемащата държава
като способността за придобиване, идентифициране, усвояване и експлоатация
на външните знания и умения, използване на съвременни технологии и опит от
развитите страни с цел да се подобри продуктивността и да се постигне икономически просперитет в дългосрочен план. По същество, в съдържанието на националния абсорбционен капацитет присъства усвоителната способност на местните
фирми.
Детерминантите на националния абсорбционен капацитет съдържат политически, финансови, образователни и икономически фактори, влияещи върху
икономическия растеж (Abramovitz, 1986). Това са човешки капитал, усвояващ
капацитет на местните фирми, финансова система, физическа инфраструктура,
НИРД и институции (H. Nguyen, G. Duysters, J. Patterson, H. Sander, 2009).
Високият абсорбционен капацитет позволява на местната икономика да се
възползва от спиловър ефекти или може да се разгледа като условие, за да се изпълнят преливания на технологии, знания и ноу-хау от чуждестранни ТНК към
местните фирми. В тази връзка, разгледан в контекста на OLI-парадигмата на
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Дж. Дънинг (1993), националният абсорбционен капацитет може да се превърне в атрактивно предимство на местоположението, когато високотехнологични
дейности и интензивни на знания индустрии са изправени пред избор за чуждестранно местоположение (Cantwell, J. and Iammarino, S., 2003). Нещо повече, той
може да доведе до увеличаване на предимствата на собствеността в областта на
иновациите за компаниите, които инвестират и се учат от и в локацията. Така предимствата, свързани с местоположението и специфичните фирмени предимства,
стават до известна степен ендогенни (Grazia letto-Gillies, 2005).
Прегледът на научната литература позволява да се проследи възникването и
еволюирането на понятието, неговото обогатяване по отношение на съвкупните
му елементи и разширяването на обсега чрез изследвания на микро- и макрониво. На практика няма еднозначна трактовка относно разбирането що е то „абсорбционен капацитет”. Според нас той следва да се разбира като способността
за интърнализиране на външното знание чрез процеси като идентифициране
(разпознаване), усвояване и експлоатиране на информацията от външната среда.
Абсорбционната способност дава възможност за ефективно преливане на знания, ноу-хау и технологии, в резултат на което се повишава производителността
и иновационния капацитет на местната икономика (макроподход), респективно
на местните фирми (микроподход).  

2. Релацията човешки капитал, абсорбционен капацитет
и преки чуждестранни инвестиции
Всяка една икономика полага усилия да се развива, а през последните десетилетия – да се интегрира към глобализационните процеси с цел да постигне
икономически растеж. Еволюира и разбирането на икономистите относно определящите детерминанти за икономически растеж. До 70-те години на миналия
век неокласическият модел обяснява растежа с натрупването на производствени
фактори (труд, капитал). Значението на техническия прогрес бе признато (Solow,
1957), но технологията се разглежда като екзогенен фактор. От 80-те години нататък изследванията за растежа все повече се фокусират върху разбирането и
ендогенизирането на техническия прогрес. Съвременната теория за растежа до
голяма степен е изградена на модели с постоянна или увеличаваща се възвръщаемост на възпроизводимите фактори в резултат на създаване и натрупване
на знания. Знанието до известна степен се възприема като обществено благо, а
НИРД, образованието, обучението и други инвестиции в създаването на знания
могат да генерират външни въздействия, които да предотвратят намаляването на
възвръщаемостта на труда и физическия капитал. Техническият прогрес може
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да се основава на създаване на изцяло нови знания или адаптиране и трансфер
на съществуващи чужди технологии. Подобренията в образованието и човешкия
капитал са от съществено значение за усвояването и адаптирането на чуждестранните технологии и за генерирането на устойчив дългосрочен икономически
растеж. Наред с международната търговия най-важният инструмент за международен трансфер на технологии са ПЧИ. Известно е, че ТНК полагат съществени
усилия за частни НИРД и създават, притежават, и контролират по-голямата част
от съвременните технологии в света. Когато ТНК създаде чуждестранен филиал,
той получава известно количество от собствената технология. Тя представлява
специфично предимство за фирмата – родител и му позволява да се конкурира
успешно с местни фирми, които имат превъзходни познания за местните пазари, потребителски предпочитания и бизнес практики. Това води до географска
дифузия на технологиите, но не и до формален трансфер на технологии извън
границите на ТНК. Това е така, защото създаването на чуждестранен филиал е
по дефиниция решение за интърнализиране на използването на основните технологии. Въпреки това технологията на ТНК може да проникне в заобикалящата
икономика. В много случаи ефектите се осъществяват чрез връзки напред и назад
(forward and backward linkages), тъй като ТНК предоставят обучение и техническа
помощ на местни си доставчици, подизпълнители и клиенти. Пазарът на труда е
друг важен канал за спиловър ефекти (преливане), тъй като почти всички ТНК
обучават оперативни лица и мениджъри, които впоследствие могат да започнат
работа в местни фирми или да създадат изцяло нови компании. По този начин
ПЧИ може да бъде особено ценен източник на нови технологии и знания – той не
само въвежда нови идеи, но и укрепва базата на човешкия капитал, необходим за
адаптиране на тези идеи към местния пазар и повишаване на производителността
в местните фирми. Следователно не е изненадващо, че отношението към навлизането на ПЧИ се е променило значително през последните няколко десетилетия,
както и че повечето държави либерализираха своите политики за привличане на
всякакъв вид чуждестранни инвестиции. Множество правителства дори въведоха
различни форми на инвестиционни стимули, за да насърчат чуждестранните ТНК
да инвестират в тяхната юрисдикция. Въпреки това технологичната дифузия и повишаването на производителността не са автоматични последици от ПЧИ. ПЧИ
и човешкият капитал си взаимодействат по сложен начин, при което притокът
на ПЧИ създава потенциал за разпространение на знания към местната работна
сила, в същото време нивото на човешкия капитал в страната – приемник определя колко ПЧИ може да привлече и дали местните фирми са в състояние да усвоят потенциалните ползи от преливане (спиловър ефекти) (Blomstrom & Kokko,
2003). Считаме, че при връзката между ПЧИ, човешкия капитал и абсорбционния
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капацитет, са възможни множество равновесия. Например приемащите икономики със сравнително високи нива на човешки капитал може да привлекат големи количества технологично интензивни чуждестранни ТНК, които допринасят
значително за по-нататъшното развитие на трудовите умения. В същото време е
възможно икономиките с по-слабо развит човешки капитал да получат по-малък
приток на ПЧИ или чуждестранните фирми, които влизат, ще използват по-прости технологии, които допринасят в незначителна степен за местното обучение
и развитие на уменията. Степента, в която ТНК е склонна да се ангажира във
формиране, развитие и надграждане на човешки капитал, зависи както от формите и начина на проникване, така и от мотивите да осъществи разширяване на
дейността си чрез задгранична експанзия. Ефектите върху приемащата икономика от присъствието на ТНК (преки и косвени) се влияят до голяма степен от
абсорбционния ѝ капацитет и е правилно да се изследват и във времеви хоризонт.

3. Eмпирични изследвания, относно концепцията и общовалидните
детерминанти на абсорбционния капацитет
В настоящата разработка ще се ограничим до социално-образователните
фактори за оценка на абсорбционния капацитет, които са общовалидни, при прилагането на двата подхода за анализ. Това са: човешки капитал и НИРД. На следващ етап ще бъде направен екстензивен преглед на емпиричните изследвания,
целящ да потвърди или отхвърли формулираните в разработката хипотези.
В прегледа на научната литература и емпиричните изследвания се забелязва,
че човешкият капитал и НИРД като абсорбционни фактори се изследват съвкупно. Счита се, че това е правилно, предвид тяхната взаимозависимост. Допуска
се, че инвестициите в НИРД биха били безплодни, а развитието на НИРД обречено на провал, ако отсъства добре развит човешки капитал. От друга страна,
надграждането на човешкия капитал е пряко зависимо от НИРД. Как може да се
очаква да бъдат направени революционни открития от научноизследователска и
развойна дейност, ако отсъстват самите създатели (хората) и техните натрупани знания, опит и способности. Как може да се очаква ефективно технологично
преливане от ПЧИ, ако отсъстват, заедно или поотделно, човешкият капитал и
НИРД. Развитието на технологичните възможности е резултат от сложно взаимодействие между изобретателността на човешкия фактор, степента на инвестиции
и институционалните фактори. Guellec и Potterie (2001) откриват, че активното
развитие на научноизследователската и развойна дейност води до разпространяване на знания и развитие на човешкия капитал и до ефективен трансфер на
технологията чрез него. По-евтино е да се научи използването на съществуваща
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технология, отколкото да се генерира нова, следователно развиващите се страни
имат потенциал да растат по-бързо от развитите икономики за всяка единица инвестиции или разходи за НИРД. Този потенциал за конвергенция зависи от нивото
на абсорбционния капацитет в икономиката и по-конкретно от човешкия капитал.
Както отбелязва H. Van den Berg (2001: 226) : “това са качеството на работната
сила, нейният натрупан опит и човешкият капитал, неговата образователна система и т.н., които определят способността на икономиката да създава нови идеи
и да адаптира старите”.
В емпиричен план повечето проучвания относно предимствата на местоположението, произтичащи от формирания човешки капитал в дадена страна, се
съсредоточават само върху количествения му аспект, т.е. годините на формално
образование [ (Barro, 2001), (Krueger, A. B., & Lindahl, M. , 2001), (Joshua, 2015)].
Подобни изследвания не са достатъчни, за да обяснят разликите в качеството му в
отделните държави. Например Choi (2015) в емпирично изследване, използвайки
панелни данни за 32 държави през периода 1985 г. – 2004 г. установява, че качеството на образованието на приемащата страна играе независима роля за привличането на ПЧИ. По-специално, качеството на човешкия капитал влияе върху
хоризонталните ПЧИ дори след отчитане на търговските разходи, инвестиционните разходи и ефекта от размера на страната. Kuznets (1973) изразява мнение,
че напредващата технология е необходимо условие, източник на икономически
растеж, но сама по себе си не е достатъчна за постигане на резултат и може да
остане само неразвит потенциал, ако отсъства способност за усвояването ѝ, която
се изразява в напредване на запасите от човешко знание. С други думи недостатъчните разходи за НИРД и инвестиции в развитието на човешкия капитал могат
да възпрепятстват усвояването. За успешното привличане на чужди технологии
дадено предприятие или държавата е нужно да притежават определени способности и умения (Keller, 1996), които могат да бъдат получени от човешкия капитал
и научноизследователската и развойна дейност. Keller (1996) подчертава също, че
ограниченото качество на човешкия капитал на страната е сериозно препятствие
за способността му да използва чужди технологии. За  максимално възползване
от съвременните чужди технологии обикновено са нужни добре обучени трудови
ресурси. Редица емпирични изследвания свидетелстват как подобрения в образованието и човешкия капитал са от съществено значение за усвояването и адаптирането на чужди технологии, както и за създаването на устойчиви дългосрочни
технологии, които са в основата на съвременния успех и просперитет (Blomstrom
& Kokko, 2003). Националният абсорбционен капацитет, основан на човешкия
капитал, влияе върху технологичното преливане от ПЧИ. Nelson и Phelps (1966)
подчертават, че човешкият капитал е основен определящ фактор за усвояване и
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по-високото ниво на човешкия капитал води до голям адаптационен капацитет
към чуждестранните технологии, така че да се стесни техническата пропаст с
технологично напредналите страни. Хипотезата за прага на човешкия капитал
постулира, че приемащата страна може да получи потенциалните ефекти от технологичното преливане от ПЧИ само при условие, че запасите от човешки капитал достигнат определен минимум или че местните трудови ресурси са на разположение за усвояване на минималното ниво на професионални и технически
способности, които са необходими за ПЧИ. Barro и Lee (2001) също установяват,
че в хода на въвеждането на ПЧИ от развитите страни, положителният ефект от
преливането на технологиите е значителен само в страни с достатъчно висок човешки капитал, докато той е незначителен или дори може да бъде пренебрегнат
в страни с ниски нива на човешки капитал. Borensztein и др. (1998) твърдят, че
ПЧИ осигуряват положителен ефект върху растежа, след като приемащата страна
разполага с достатъчно високо образована работна сила, която да се възползва от
спиловър ефектите от ПЧИ.
В сравнително скорошно емпирично изследване Bronzini и Piselli (2009) анализират връзката между производителността, човешкия капитал и НИРД в Италия. Данните показват, че инвестициите в регионална инфраструктура и НИРД
оказват положително влияние, а човешкият капитал има най-голямо въздействие
за подобряването на производителността в региона. Teixeira и Fortuna (2010) в
тестване на технологичния абсорбционен капацитет на португалската икономика
в периода 1960 г. – 2001 г. установяват, че човешкият капитал и НИРД имат положителено въздействие върху дългосрочния растеж и особено подчертават значението на инвестициите в човешки капитал пред тези в НИРД. Benhabib и Spiegel
(1994), си поставят задача да изследват ролята на човешкия капитал по отношение на икономическото развитие чрез регресионен анализ (използвайки производствената функция на Коб – Дъглас) на агрегирани панелни данни за 78 окръга
през периода 1965 г. – 1985 г. Отбелязват, че запасите от човешки капитал имат
положителен ефект върху общата факторна производителност чрез неговото влияние върху процеса на догонване на по-развитите икономики. De la Fuente (2011)
при анализ на  21 държави от ОИСР през периода 1960 г. – 1990 г., заключава, че
човешкият капитал има значителен положителен ефект върху производителността. Mason, O’Leary и Vecchi (2012) потвърждават същия резултат при проведено
изследване на 5 страни, използвайки мултииндустриален набор от данни. Откриват доказателства за положителни ефекти на човешкия капитал, спрямо растежа
на производителността, като отчитат както сертифицирани умения (формално
образование), така и несертифицирани умения (придобити чрез обучения и опит
на работното място). Kneller и Stevens (2006) изследват създаването, дисперсията
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и усвояването на технологиите, прилагайки данни от 9 производствени индустрии в 12 страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) през периода 1973 г. – 1991 г. Цел на изследването е да се установи дали
различията в абсорбционния капацитет на страните могат да обяснят разликата в
производителността им. Данните показват, че ефективността на производството
зависи от нивото на човешкия капитал. Нещо повече,   установява се, че ефектът
на човешкия капитал е количествено по-важен от този на научноизследователската и развойна дейност по отношение на абсорбционния капацитет.
Основните предизвикателства в днешно време са бързият научен прогрес и
технологичните промени, които често са придружени от промяна в икономическите структури и профилите на работните места. Страните разработват образователни системи, които се различават съществено по фокуса си. Някои обръщат
повече внимание на общото образование, докато други – на професионалното. В
последните десетилетия търсенето на по-високи нива на образование както по отношение на основни умения чрез формално образование и обучение, така и специфични технически умения, става все по-силно (Kottaridi, C. , 2018). Например
ЕС поставя особен акцент върху обучението на хората за придобиване на умения,
които да им дадат възможност да получат добри работни места и да се изправят
пред ключовите предизвикателства, които поставя глобализацията и засилената
конкуренция (известна като Лисабонската стратегия3). Програмата включва обучение на работната сила за придобиване на умения и компетенции, необходими
за международната конкуренция, като се акцентира върху области като науката
и технологиите. За целта са разработени професионални и общообразователни
програми от ЕС. Някои страни се съсредоточават върху професионалното образование, за да се развият специфични умения, свързани с работата, т.е. подготовка
за работа в конкретни професии; други се фокусират върху общообразователното
обучение, което предоставя широки знания и допринася за основата за по-нататъшно обучение.
Направеният до момента преглед на емпирични изследвания, относно релацията „абсорбционен капацитет – преки чуждестранни инвестиции” потвърждава формулираните в настоящата разработка хипотези. Човешкият капитал
– неговото развитие и надграждане имат критично значение за формирането на
абсорбционния капацитет на приемащите страни и възможността да привлекат
ПЧИ, така че оптимално да се възползват от спиловър ефектите. Липсата на човешки капитал или недостатъчните инвестиции в човешки капитал ограничават
ползите от присъствието на високотехнологични ТНК и потенциала на положителния ефект от технологично преливане от ПЧИ. Нивото на човешкия капитал
на приемащата държава определя способността ѝ да се възползва от ПЧИ. Всичко
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това има пряко отношение към основната цел на всяка национална икономика, а
именно – повишаване на производителността и просперитет в дългосрочна перспектива. Бързият икономически растеж, постигнат чрез повишаване на производителността, изисква абсорбционен капацитет и конкретно човешки капитал,
който да усвои модерните технологии. Правителствата трябва да се стремят да
осигурят достатъчен абсорбционен капацитет както за привличане на чуждестранни инвестиции, така и за извличане на ползи за националната икономика от
спиловър ефектите, съпътстващи присъствието на ТНК. Такъв капацитет за усвояване изисква не само стабилна финансова система и институционална инфраструктура, но и   здрава, грамотна, квалифицирана и мотивирана работна сила.
Чрез инвестиране и местни усилия за изграждане на абсорбционен капацитет (в
частта човешки капитал и НИРД) държавите могат да подобрят способността си
да идентифицират, асимилират и прилагат знанията, които са разработени в други
по-развити страни и да извлекат ползи от технологичния трансфер от ПЧИ.

Заключение
За да усвои ползите от осъществяването на ПЧИ, жизненоважно за приемащата икономика е развитието на нейния абсорбционен капацитет.  Инфраструктурата и финансовата система трябва да стимулират транспорта на стоки и да
подпомагат бизнеса. Институционалното развитие също е задължително, но човешкият капитал и местните фирми са основните канали и мост между ПЧИ и
местната икономика. Интензивността на усвояване на знанията от ПЧИ се опира
на качественото развитие на човешкия капитал и съществуващото технологично
ниво на местните компании. В наши дни международните инвеститори правят
бизнес в чужбина не само за да реализират печалба, но и да споделят отговорността с бедните страни. Все повече бизнес асоциации говорят за готовността да
подкрепят държавите, в които реализират ПЧИ, за да постигнат ползи. Образованите трудещи се могат бързо да усвоят новите знания и съвременните техники. Под работна сила не се разбира само броят на работниците, но и качеството
на човешкия капитал, което изисква адекватно образование и умения. Ако ТНК
изразходват усилия за обучение на работниците, споделяне на ноу-хау, те могат
не само да увеличат абсорбционния капацитет на приемащата страна, но и да
направят процеса на усвояване по-гладък и по този начин те косвено допринасят
за глобалното развитие. Без подходящо обучени или образовани човешки ресурси
процесите на трансфер и създаване на знания не могат да протичат ефективно.
По-добрият човешки капитал може да усвои технологиите по-добре и да допринесе за по-висока производителност и дългосрочно развитие на националната
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икономика.
Запасът от знания и човешки капитал на страната може да бъде увеличен
чрез вътрешни инвестиции в образование, обучение и НИРД или чрез външни
договорни или кооперативни отношения. Това включва тези, които се връщат в
родината си след завършване на образованието или допълнителна квалификация
в чужбина, или миграцията на квалифицирани професионалисти в чуждестранните филиали на ТНК. Очакваните резултати от тези действия са свързани с повишаване на конкурентоспособността, растеж на производителността и просперитет на местната икономика.
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THE RELATION “ABSORPTIVE CAPACITY – FOREIGN DIRECT INVESTMENT”
Slavena TSONEVA
Abstract
This article offers an extensive review of the theoretical and empirical literature to clarify
the conceptual framework of absorptive capacity, using micro- and macro-approach. The
study aims to draw attention to the vital role of absorptive capacity in relation to inward FDI.
To achieve the set goal, the focus of research is narrowed to common for both approaches
socio-educational factors, constituting the absorption capacity, which are directly related to
the effective absorption of spillover effects from inward FDI, respectively ensuring long-term
development of the national economy.
Key words: HC, R&D, Inward FDI, Absorptive capacity
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I. Въведение
Институтът clausula rebus sic stantibus (клауза, че обстоятелствата остават
непроменени) е въведен в българската правна система през 1996 г. под името
„стопанска непоносимост“ със създаването на Част трета – Търговски сделки в
Търговския закон (Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, обнародван в ДВ, брой 83 от 01.10.1996 г.). Текстът на чл. 307 от ТЗ гласи следното:
СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ
Чл. 307. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Съдът може по искане на една от
страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са
настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били
295

Известия
2021 • том 65 • №3

длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността.
Стопанската непоносимост представлява един от случаите – ограничени на
брой и винаги изрично посочени в закона – в които съдът може да се намеси в договорните отношения между страните. Институтът функционира като коректив
на принципа за задължителната сила на договорите в чл. 20а от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и отразява стремежа да не се нарушава чувството на
правна справедливост в обществото (Диков, 2010, с. 10). Значението на стопанската непоносимост се проявява в крайни, екстремни ситуации, когато обществото е разтърсено от войни, бедствия и кризи. Особеното място, което институтът
заема в частното право, обуславя и специфичния му фактически състав.
Актуалността на изследваната проблематика е обусловена от следните
фактори. На първо място, стопанската непоносимост е изследвана все още малко
в доктрината, а лаконичната разпоредба на чл. 307 от ТЗ оставя много въпроси
отворени. В периода от 1996 г. досега институтът е прилаган относително рядко
от съда. Уважените молби за изменение или прекратяване на договори са изключително малко на брой, а съдебната практика често е непоследователна. На второ
място, пандемията от коронавирус COVID-19 предизвиква широк кръг от нови
обстоятелства, които могат да обосноват приложението на института. С основание се повдига въпросът дали съществуващите правни механизми ще бъдат
достатъчни за преодоляването на тези проблеми (Икономов, 2020, с. 146). Неблагоприятните икономически прогнози за следващите години може да се окажат
предвестник на лавинообразна вълна от казуси по чл. 307 от ТЗ.
Целта на настоящата статия е да изследва фактическия състав на стопанската  непоносимост в исторически, сравнителноправен и теоретичен план, като
допринесе за изграждането на добра основа за бъдещата съдебна практика. Акцентът е поставен преди всичко върху онези елементи от фактическия състав,
които се тълкуват противоречиво и създават трудности. Процесуалният ред за
упражняване на чл. 307 от ТЗ и материалноправните последици на решението на
съда могат да бъдат предмет на отделно научно изследване.
За постигане на целта се поставят за осъществяване и следните изследователски задачи: 1) конкретизиране на елементите на фактическия състав на стопанската непоносимост; 2) анализ на спецификите на всеки елемент от фактическия
състав и на връзките между отделните елементи; 3) формулиране на обобщения,
изводи и конкретни предложения за усъвършенстване на законодателната рамка.
Методологията на изследването включва комплексното прилагане на следните методи: правнодогматичен, нормативен, сравнителноправен, индукция, дедукция и синтез.
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II. Изложение
От теоретична гледна точка стопанската непоносимост представлява фактически състав – съвкупност от свързани помежду си юридически факти, които
в цялост пораждат самостоятелни правни последици (Ташев, 2010, с. 271). Този
фактически състав е последователен и свързан (или още динамичен), тъй като за
пораждането на неговите правни последици е необходима определена последователност при проявяването на отделните юридически факти (Ташев, 2010, с. 273).
Тълкуването на чл. 307 от ТЗ във връзка общите принципни и правни норми, залегнали в частното право, разкрива в пълнота елементите от фактическия състав
на института на стопанската непоносимост (табл. 1).
Фактически състав на стопанската непоносимост

Таблица 1

1. Наличието на действителна сделка, която попада в приложното поле на института
2. Настъпване на промяна в обстоятелствата от извънреден характер след сключване на сделката, което следва да е извън контрола на страните
3. Непредвидимост и непредвиденост на настъпилата промяна в обстоятелствата
4. Възникване на прекомерно нарушение на еквивалентността между насрещните
престации
5. Нарушението на еквивалентността трябва да противоречи на справедливостта и
добросъвестността
6. Наличие на причинно-следствена връзка между промяната в обстотятелствата и
нарушението на еквивалентността
7. Въпреки настъпилата промяна в обстоятелствата изпълнението трябва да е възможно и все още осъществимо или вече осъществено.
Източник: съставена от автора.

1. Приложно поле
Въпреки че чл. 307 се съдържа в Част трета от Търговския закон, неговото
приложение не се ограничава само до търговското право. Стопанската непоносимост като институт намира приложение в цялото частно право, тъй като въплъщава принципите на справедливост и добросъвестност, които са общи за всички
отрасли на частното право (Русчев, 2021).
Съществуват случаи в частното право, в които приложението на стопанската
непоносимост е изрично изключено чрез законодателна намеса. Например чл.
32, ал. 5 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол представля297
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ва специална правна норма, която изключва приложението на чл. 307 от ТЗ при
приватизационни договори (Русчев, 2021). Трябва да се настоява в теорията, че
чл. 307 е приложим повсеместно в частното право освен ако специална правна
норма предвижда друго или приложението му е несъвместимо с естеството на
конкретната сделка.
Институтът може да намери приложение само при действителна сделка
между страните. Сделката трябва да не е нищожна, а ако е унищожаема – да не
е унищожена. Освен общите основания за нищожност, посочени в чл. 26 от ЗЗД,
съществуват и различни специални норми, които също следва да са спазени, ако
са относими (Павлова, 2002, с. 527).
В модерната правна теория стопанската непоносимост традиционно се разглежда в контекста на синалагматични договори (Golecki, 2003, p. 4). Българската
доктрина не прави изключение – подчертава се, че институтът е приложим само
към договори от типа на двустранните престационни договори (Николов, 2013,
с. 20). В сравнителноправен план съществуват отклонения от това разбиране. Такъв пример дава чл. 1468 от Италианския граждански кодекс. Разпоредбата предвижда при съществена промяна в обстоятелствата възможност за намаляване на
договореното изпълнение или промяна на начина на изпълнение на дарението
на земя, което представлява едностранен договор (Uribe, 2011, p. 80). Чл. 1195
от Френския граждански кодекс се прилага поначало към едностранни договори (Pietrancosta, 2016, p. 3). Логиката на тези правила е да предоставят засилена
защита на страната, която има само задължения по договора, но не черпи права
от него. Още по-отворено е правилото на чл. III.–1:110 от Проекта за обща референтна рамка (von Bar et al., 2009, p. 232), което позволява защита при съществена промяна в обстоятелствата при изпълнение на задължение, произтичащо от
едностранна сделка.
Текстът на чл. 307 от ТЗ разглежда договори изобщо, като едностранните договори не са изключени априори от приложението на института. De lege ferenda е
подходящо да се разсъждава в посока на легално разширяване на приложението
на института, за да обхване възможно най-широк кръг от правоотношения, включително и едностранни сделки – това съответства на целта на института да даде
защита в ситуации, чието настъпване не е било очаквано и дори подозирано.

2. Промяна в обстоятелствата от извънреден характер
Промяната в обстоятелствата може да се прояви като последващо изменение
на обстоятелства, обективно съществували към момента на сключване на договора, или когато дадени обстоятелства е следвало да се променят след сключване на
договора, но това не се е случило (Николов, 2013, с. 36). Релевантна за фактиче298
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ския състав на чл. 307 от ТЗ е единствено промяната в обективни обстоятелства.
Българският институт на стопанската непоносимост не се занимава с промяната в
субективното възприемане на обстоятелствата, която е предмет на чл. 313, ал. 2 от
Германския граждански законник (Živković, 2013, p. 15). Промяна в субективната
основа на сделката е налице например при взаимна грешка относно фактически
обстоятелства, които са в основата на договора.
Абстрактното формулиране на текста на чл. 307 от ТЗ се дължи на факта, че
не е възможно нито изброяването на всички възможни обстоятелства, нито предвиждането на онези, които биха настъпили в бъдещето (Николов, 2013, с. 31). Без
това да изчерпва възможните хипотези, в доктрината се посочва, че най-често
стопанската непоносимост е относима към промените в икономическите условия (Бъчварова, 2014, с. 237). В много случаи например силното обезценяване
на валутата може да обоснове пълна икономическа промяна в съдържанието на
насрещните задължения (Диков, 2010, с. 60). Промяната в обстоятелствата найчесто се случва рязко в кратък период от време, но тя може да бъде и бавна и постепенна, като обхване продължителен времеви диапазон от живота на договора.
Промяната в обстоятелствата трябва да не е предизвикана от някоя от страните по сделката. Ако страната, която се позовава на чл. 307 от ТЗ, е отговорна за
настъпилата промяна в обстоятелствата, това би било злоупотреба с право. Ако
насрещната страна е отговорна, то отношенията ще се уредят чрез институтите на
договорната или съответно на деликтната отговорност.
Промяната в обстоятелствата следва да е извън сферата на обичайния риск,
свързан с естеството на договора и опита на страните. При договори между професионалист и потребител следва да се счита, че професионалистът е поел риска от промени в обстоятелствата по въпроси от областта на професионалния му
опит.

3. Непредвидимост и непредвиденост
Дали промяната в обстоятелствата има извънреден характер е тясно свързано с изискването за непредвидимост и непредвиденост. В доктрината непредвидимостта се свързва с кумулативното наличие на следните два елемента: първо,
страните да не са могли нормално и логически да очакват настъпването на промяната при конкретната фактическа обстановка и второ, страните следва да не
са били длъжни да я предвидят (Николов, 2013, с. 38). Непредвидеността пък се
свързва с фактическата липса на представа у страните относно бъдещата промяна
в обстоятелствата (Николов, 2013, с. 38). Установяването на непредвидимост автоматично означава и непредвиденост на настъпилата промяна в обстоятелствата.
Обратно, ако промяната е била непредвидена, това не означава задължително, че
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тя е била непредвидима. Българският законодател извежда на преден план непредвидимостта като изискване за приложението на чл. 307 от ТЗ – релевантни
са само обстоятелствата, които страните едновременно не са могли и не са били
длъжни да предвидят (Николов, 2013, с. 39).
При преценката си относно непредвидимостта на обстоятелствата съдът
следва да се води от абстрактния критерий за разумен, грижлив и добре информиран човек, който е положил дължимата грижа да се опита да предвиди бъдещи
промени в обстоятелствата, касаещи договора (Николов, 2013, с. 39). Дължимата
грижа, с която се очаква да действат субетктите в частното право, се определя
като грижата на добрия стопанин (чл. 63, ал. 2 от ЗЗД), а специално търговците
следва да действат с грижата на добрия търговец (чл. 302 от ТЗ), която е свързана
със завишени изисквания към тях като професионалисти (Николов, 2013, с. 39).
Когато преценява дали настъпилата промяна в обстоятелствата е била непредвидима, съдът изследва минали факти и разполага с пълната информация относно обстоятелствата по казуса и настъпилата промяна в тях. В тази ситуация от
съдията се изисква извършеното на сложен мисловен експеримент, който значително се различава от типичните форми на юридическо мислене като тълкуване
и построяване на юридически силогизъм (Ташев, 2007, с. 131). За да е максимално обективна преценката му, съдията следва да се абстрахира от информацията,
която има за конкретното стечение на обстоятелствата по казуса, и да прецени от
позицията на страната в неблагоприятно положение какви промени реалистично
е могла и е била длъжна да предвиди.
Възможно е промяната на обстоятелствата сама по себе си да е била
предвидима, но нейните сила, степен или значение да са били непредвидими
(Pietrancosta, 2016, p. 4). Примери за такава хипотеза са процесите на обезценяване и поскъпване на валутата, инфлация и дефлация. Тяхната предвидимост
следва да се преценява във всеки конкретен случай (Plaza Penades et al., 2015, p.
149). От една страна, това са естествени процеси, присъщи на пазарната икономика, което предполага, че те следва да са предвидими за страните. Възможно е
дори тези икономически процеси да са протичали към момента на сключване на
договора и страните да са знаели за тяхното наличие. От друга страна, силата на
тези процеси може да се окаже извънредно голяма след сключването на договора,
което би обосновало непредвидимостта им и съответно приложението на стопанската непоносимост (Zimmermann et al., 2000, p. 566).

4. Прекомерно нарушение на еквивалентността
Характерна за двустранните договори е синалагматичната връзка. По силата
на тази връзка: 1) съществуването на задължението на едната страна зависи от
300

Ивайло Икономов.
Фактически състав на стопанската непоносимост

насрещното задължение на другата страна; 2) изпълнението на задължението на
едната страна по договора създава задължение за изпълнение за другата страна;
3) задължението на едната страна трябва да е равностойно на задължението на
другата страна или да се възприема от нея като равностойно (Golecki, 2003, p. 8).
В доктрината се посочва, че договорите не могат да бъдат обективно справедливи и е безпредметно да се търси тяхната обективна еквивалентност (Golecki,
2003, p. 2). Повечето правни системи не съдържат изрично изискване за еквивалентност между задълженията на страните по двустранните синалагматични
договори (Golecki, 2003, p. 1). В българското право е възприета субективната теория, според която еквивалентността на имуществената размяна следва да се основава на субективен и икономически критерий (Николов, 2013, с. 23).
Субективният критерий е свързан със субективната ценност на всяка престация – по-голяма от обективната ценност, защото всяка страна по договора желае
да получи насрещната престация повече, отколкото да задържи своята.
Икономическият критерий касае постигането на стопанска печалба (Николов, 2013, с. 22). Двете основни цели на страните по договора са непосредствената цел – получаване на насрещната престация, и опосредената цел – реализиране
на икономическа печалба (Диков, 2010, с. 38). Въпреки че опосредената цел по
принцип е ирелевантна за правото, тя стои в основата на икономическия критерий, касаещ стопанската непоносимост (Николов, 2013, с. 22).
Икономическият критерий цели да установи дали дължимата престация се
е превърнала в нещо коренно различно от това, което страните са си представяли
при сключването на договора, в резултат на настъпилата промяна в обстоятелствата (Диков, 2010, с. 59). При това съдът следва да се абстрахира от имущественото състояние на страните  – институтът на стопанската непоносимост следва да
се прилага еднакво към икономически силна или към икономически слаба страна. Обратното разбиране е несъвместимо с обществената функция на свободната
конкуренция (Диков, 2010, с. 58) и би дало на неплатежоспособния длъжник права, които изрично са изключени с разпоредбата на чл. 81, ал. 2 от ЗЗД.
Нарушението на еквивалентността трябва да е драстично и да противоречи
на обществения интерес. Дори и да не създава риск за икономическото съществуване на страна по договора, то трябва да е толкова силно, че при стриктното
спазване на първоначалния договор да доведе до една социално неоправдана експлоатация на страната в неблагоприятно положение (Диков, 2010, с. 68). Най-сигурният критерий за измерване на степента на нарушението на еквивалентността
е чувството за честност, почтеност и коректност на обществото, в което действа
договорът (Диков, 2010, с. 68).
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5. Противоречие със справедливостта и добросъвестността
Справедливостта като принцип представлява основно начало и цел на правото. Хераклит дава обща дефиниция, като посочва, че справедливостта е идеалният ред на нещата и обществото (Книжаров, 2015). В българската доктрина Цеко
Торбов дефинира справедливостта чрез нейната роля като ръководно начало:
„Справедливостта е идея на човешкия дух, едно естествено или право на разума,
обективна норма или ценност, практичен закон, метафизична даденост, душа на
правото, абсолютно изискване на съзнанието и пр.“ (Торбов, 1940, с. 216).
Съществуват и опити за по-конкретни дефиниции на принципа. Платон в
„Държавата“ пише, че справедливостта изисква човек да не взима чуждото и да
не му бъде отнемано неговото (Кръстев, 2008, с. 55). Улпиан определя справедливостта като постоянната и трайна воля да се отдава всекиму неговото право
(Кръстев, 2008, с. 59). Ханс Келзен изтъква, че не е възможно да се каже какво е
справедливостта, а тя е един ирационален обществен идеал, който търси всеки да
получи, каквото му се полага (Книжаров, 2015). Справедливостта в съвременното
частно право означава да бъдат закриляни признатите от правото интереси, като
се търси максимално съчетаване на интересите на отделните субекти (Павлова,
2002, с. 47).
Тъй като една от основните причини за съществуването на правото е възстановяването на нарушената справедливост, то разминаването между право и справедливост крие риска правото да загуби своята легитимност (Книжаров, 2015).
Обществените ценности, разглеждани като възможности и свободи, материализирани в субективни права, трябва да се разпределят поравно между субектите
освен ако неравномерното разпределяне на някои от или на всички ценности не е
от обща полза (Колев, 2020). В този контекст стопанската непоносимост се стреми чрез преразпределяне на ценностите да отстрани противоречието със справедливостта.
Еквивалентността и справедливостта са тясно свързани във фактическия
състав на чл. 307 от ТЗ. Справедливостта функционира преди всичко като оценъчен критерий за дължимата мяра на поведение и за наличието на еквивалентност
във всеки отделен случай (Книжаров, 2015). Само ако еквивалентността е прекомерно, съществено нарушена и стриктното спазване на договора би довело до
неоправдана експлоатация на страната в неблагоприятно положение, може да се
говори за несправедливост (Николов, 2013, с. 43). В редица нормативни текстове
за clausula rebus sic stantibus противоречието със справедливостта е обвързано
с прекомерната или изключителната обременителност на изпълнението (Италиански граждански кодекс, Френски граждански кодекс, Принципи на европей302

Ивайло Икономов.
Фактически състав на стопанската непоносимост

ското договорно право, Проект за обща референтна рамка и др.). В българската
легална дефиниця предпоставката за обременителния характер на изпълнението
не е изрично посочена, но такова допълнение е уместно de lege ferenda (Николов,
2013, с. 43), като се посочи, че изпълнението трябва да е станало прекомерно
обременително за страната в неблагоприятно положение поради нарушението на
еквивалентността.
Преценката за противоречие с принципа на справедливостта изисква съдът да направи един комплексен анализ на фактическата ситуация. В теорията се
изтъква, че съдът трябва да вземе предвид фактори като свободата на действие
при сключване на сделката от страните, дали конкуренцията е заставила някоя
от страните по договора да се подчини на условия, продиктувани от насрещната
страна, и др. (Калайджиев, 2013, с. 333).
Другият принцип, с който следва да е налице противоречие при запазването
на договора, е добросъвестността. Всеки субект на правото носи общо задължение за добросъвестност и коректност, като съдържанието му варира донякъде в
зависимост от контекста (Speidel, 1996, p. 540).
В някои случаи добросъвестността се разглежда като незнание на конкретни
обстоятелства – например чл. 135, ал. 1 от ЗЗД, чл. 79, ал. 2 от Закона за собствеността и др. Друг път тя се разглежда като морален коректив – в частното право
е закрепена легално в разпоредбите относно злоупотреба с право (чл. 8, ал. 2 от
ЗЗД), тълкуване на сделките (чл. 20 от ЗЗД), воденето на преговори (чл. 12 от
ЗЗД), изпълнението на задълженията (чл. 63, ал. 1 от ЗЗД) и др. (Николов, 2013,
с. 45).
По смисъла на чл. 307 от ТЗ добросъвестността представлява нравственоетична категория, има променливо съдържание в различните обществени прослойки и исторически периоди и подлежи на фактическа преценка (Николов,
2013, с. 45). Противоречие с добросъвестността е налице, когато запазването на
договора е в конфликт с обществените интереси, изискващи защитата на страната
в неблагоприятно положение от разоряване (Николов, 2013, с. 46). Право на тази
защита обаче има само страната, която е действала добросъвестно – тоест с дължимата грижа на добрия стопанин  или съответно на добрия търговец. Съдът ще
ползва абстрактния осреднен критерий за опитен, разумен човек от съответната
обществена прослойка и професия за своята преценка. Ако страната е действала
с дължимата грижа и съдът прецени, че добрият стопанин или търговец също би
изпаднал в неблагоприятно положение в конкретната ситуация, то тогава запазването на договора ще противоречи на добросъвестността (Николов, 2013, с. 46).
Когато е налице противоречие с добросъвестността при стопанската непоносимост, съдът всъщност пази икономическото съществуване на един правен субект,
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който е действал разумно, добросъвестно и в границите на нормалния стопански
риск (Николов, 2013, с. 47).
Преценката на противоречието със справедливостта и добросъвестността
изисква да се вземат предвид както интересите на страната в неблагоприятно положение, така и на насрещната страна. Съдът няма да уважи молбата на длъжника за изменение или прекратяване на договора поради стопанска непоносимост,
ако тя ще застави кредитора в положение, в което неговата престация се окаже
непоносима (Ангелов, 2002, с. 102).

6. Причинно-следствена връзка
Причинно-следствената връзка, наричана още каузалност, изисква два факта да са в такова отношение помежду си, че единият да е предизвикал другия.
Или иначе казано, ако първият факт е причината, то вторият факт е резултат или
следствие от първия. Изискванията за причинно-следствената връзка са формулирани от шотландския философ Дейвид Хюм (1711-1776) в неговия „Трактат
върху човешката природа“: 1) причината и следствието трябва да имат допирна
точка във времето и пространството; 2) причината може да е комплексна и да се
състои от съвкупност от фактори, които влияят върху резултата; 3) причината задължително трябва да предхожда следствието; 4) причината и следствието трябва
да са в един постоянен съюз – една и съща причина винаги води до едно и също
следствие (Hume, 1888, p. 173).
Институтът на стопанската непоносимост изисква наличието именно на такава причинно-следствена връзка между настъпилата промяна в обективните обстоятелства и нарушението в еквивалентността. Само по себе си едно покачване
на цените на стоките не е достатъчно, за да се позове страната на стопанска непоносимост. Необходимо е това покачване да е оказало силно въздействие върху
еквивалентността на престациите и да е изменило съществено съотношението на
имуществено разместване (Диков, 2010, с. 63), тоест да е налице каузалност.
Причинно-следствената връзка може да бъде пряка или непряка в зависимост от това дали следствието настъпва директно от причината или съществуват
междинни фактори, които опосредяват ефекта на причината върху следствието.
Доколкото промяната в обстоятелствата в контекста на стопанската непоносимост обикновено представлява по-мащабен социален, икономически или друг
катаклизъм, то по-често причинно-следствената връзка е непряка, като ефектът
от причината достига до договорното отношение чрез поредица от факти. Дължимо поведение на съда е да проследи каузалната верига от факти и да се убеди,
че действително е налице каузалност между настъпилата промяна в обективните
обстоятелства и нарушението в еквивалентността. Настъпилата промяна в обсто304
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ятелствата може да не е единствената причина, но следва да бъде основната причина за нарушението на еквивалентността.

7. Възможно изпълнение
За разлика от непреодолимата сила (форсмажор), при която изпълнението
е невъзможно, поначало при стопанската непоносимост изпълнението в никакъв момент не става невъзможно, а става прекомерно обременително или разорително (Николов, 2013, с. 39). Това разграничение се вижда особено ясно при
задълженията за престиране на родово определени вещи – те не могат да бъдат
невъзможни, тъй като длъжникът винаги може да набави още вещи до погиването
на целия род, но могат да бъдат стопански непоносими заради прекомерна обременителност на изпълнението (Николов, 2013, с. 39).
В доктрината е застъпено мнение, че към момента на подаване на молбата
до съда за изменение или прекратяване на договора изпълнението трябва все още
да не е завършено от страната в неблагоприятно положение (Герджиков, 2008, с.
57). Това разбиране не може да бъде споделено. Стопанската непоносимост може
да бъде приложена и след като е завършено изпълнението, при това както при
съществуващ, така и при вече прекратен договор (Русчев, 2021).
Следва да се приеме, че чл. 307 от ТЗ е приложим към двустранни договори,
при които едната страна е изпълнила задължението си, а другата – все още не.
Синалагматичната връзка между престациите означава, че страната в неблагоприятно положение е изпълнила именно за да получи насрещната еквивалентна
престация (Русчев, 2021). Няма основание да се лиши страната в неблагоприятно
положение от защитата на стопанската непоносимост, особено предвид факта, че
е била добросъвестна. При вече прекратен договор също не трябва да има пречка
за приложението на института освен ако прекарятването е настъпило по вина на
някоя от страните, тъй като тогава отношенията ще се уредят по правилата за
договорната или деликтната отговорност.
Страна в неблагоприятно положение, която се позовава на стопанска непоносимост, трябва да не е изпаднала в забава преди настъпването на промяната в
обстоятелствата (Диков, 2010, с. 61). Макар че това правило не е изрично посочено в закона, то е логично, тъй като в противен случай страна по договора би могла
да извлече изгода от собственото си неправомерно поведение на забава.
По различен начин стои въпросът, ако забавата е настъпила след промяната
в обстоятелствата. Твърде вероятно е страната в неблагоприятно положение да
изпадне в забава след промяната в обстоятелствта, тъй като нейното икономическо съществуване може да се окаже застрашено, ако тя не спре изпълнението
в тази нова ситуация. Насрещната страна, която не е съгласна с изменение или
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прекратяване на договора, има други средства за защита (например прекратяване
или разваляне на договора), но това не следва да лиши страната в неблагоприятно
положение от защитата на чл. 307 от ТЗ (Русчев, 2021).

III. Заключение
Анализът на фактическия състав на стопанската непоносимост позволява да
бъдат изведени следните изводи:
1. Задължително е елементите от фактическия състав на стопанската непоносимост да се тълкуват индивидуално във всеки конкретен казус. Настъпването
на едни и същи обстоятелства може да има различно значение в зависимост от
цялостната фактическа обстановка, обхващаща отношенията между страните и
по-широката стопанска рамка. Изобщо институтът на стопанската непоносимост
не може да се прилага общо и еднакво – неговата идея е да защити страните от
крайните и прекомерни ситуации, които се появяват рядко, носят уникални индивидуални характеристики във всеки отделен случай и имат драстично въздействие върху договорните отношения. Постигането на целите на института изисква
правоприлагащият орган винаги да държи сметка за специалния характер и особеното място на стопанската непоносимост в частното право.
2. Анализът на института позволи да се конкретизират и опишат седемте
елемента на фактическия състав. Част от спецификите, които те разкриват, все
още не са получили еднозначно тълкуване в съдебната практика и доктрината.
Поради тази причина, както беше посочено, е подходяща законодателна намеса,
като се развие уредбата в чл. 307 от ТЗ в следните насоки: 1) разширяване на
приложението на института, за да обхване възможно най-широк кръг от правоотношения, включително и едностранни сделки; 2) обвързване на противоречието
със справедливостта с прекомерна обременителност на изпълнението. По този
начин законодателят ще даде сериозен тласък към създаване на постоянна съдебна практика и по-ясни критерии за прилагане на института. Това ще улесни както
страните позоваващи се на защитата, предоставена им чрез стопанската непоносимост, така и на съдиите и арбитрите, които прилагат института.
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CONSTITUENT ELEMENTS OF HARDSHIP
Ivaylo IKONOMOV
Abstract
Hardship is a special doctrine that allows a party to a contract to request its amendment
or termination by the court in the event of extraordinary circumstances that have made its
performance excessively onerous. The doctrine’s constituent elements are projected and their
specifics are considered theoretically and in a comparative legal aspect. The relations between
the distinct elements are analyzed and practical problems in their interpretation are discussed.
In conclusion, findings are formulated and concrete proposals are made for the improvement of
the legal framework.
Keywords: hardship, Commercial Code, change of circumstances.
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Въведение
През последните години и особено през 2020 г., която премина под знака на
пандемията от COVID-19, прогресиращата цифрова трансформация се характеризира с все по-широко използване на технологиите с изкуствен интелект (ИИ).
Автоматизацията на знанията и рутинните задачи, както и активното внедряване
на системи за вземане на решения, имат потенциала да променят коренно живота
на много хора и обществото като цяло.
От автоматизирани асистенти до автономни автомобили ИИ се развива бързо и носи редица ползи – стимулира иновациите, повишава икономическата производителност и дори жизнения стандарт. Опасенията относно рисковете и етичните проблеми, свързани с тези технологии, обаче са съвсем реални. В интервю
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пред BBC Стивън Хокинг заявява: „Развитието на ИИ може да означава края на
човешката раса“.1 А според Бил Гейтс ИИ е като ядрената енергия – „както обещаваща, така и опасна“.2 Сред широката общественост тревогите за потенциала
на ИИ да измества човека в някои видове дейности са очевидни.
Четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0), както е обяснено от
ОИСР през 2017 г., се отнася до „използването в индустриалното производство на
скорошни и често взаимосвързани цифрови технологии, които дават възможност
за нови и по-ефективни процеси и които в някои случаи дават нови стоки и услуги. Свързаните технологии са много – от разработките в машинното обучение и
науката за данни, които позволяват все по-автономни и интелигентни системи, до
евтини сензори, които са в основата на интернет на нещата, до нови устройства
за управление, които правят възможно второ поколение индустриална роботика
“3 (Andreeva, A., Yolova, G., p. 2019a) (Andreeva, A., Yolova, G., p. 2019b).
Обработвайки големи масиви от данни и свързвайки технологии, изкуственият интелект доведе до трансформации, които изискват да действаме значително по-адаптивно. ИИ повдига голям кръг от етични, правни и социални въпроси.
(Andreeva, A., Yolova, G., Dimitrova, D., 2019) (Андреева, А., Йолова, Г., 2018) (Андреева, А. Йолова, Г., 2020) Ето защо се налага бързо да запълним белите петна в съществуващата регулаторна рамка. В центъра на правните норми, които е
необходимо да изготвим, разбира се, трябва да са нуждите на хората. Голямото
предизвикателство е как да осигурим лостове за контрол, без да спираме растежа,
как да защитим европейските граждани, без да ограничаваме прекомерно бизнеса.
Понятието ИИ се употребява в различен смисъл. По всичко личи, че в представите си имаме различни разбирания за ИИ – от хуманоидни роботи като например в „Аз, роботът“ (Asimov, 1950), които могат да надминат човешкия интелект,
до най-обикновени роботи косачки. За да можем да регулираме тази материя,
всъщност е необходимо да знаем какво точно регулираме. Това е още по-важно на
фона на прогнозите, че в бъдеще животът на хората и машините ще бъде все потясно свързан. Ускорявайки трансформацията, ИИ осезателно се утвърждава като
фактор за икономически растеж. Изкуственият интелект има преобразуващ ефект
върху пазарите по света4 и същевременно сам определя един бързо растящ пазар,
за който се очакваше приходите да достигнат почти 50 млрд. долара през 2020 г.
В контекста на гореизложеното настоящата статия има за цел се представят
някои аспекти при приложението на ИИ и свързаните с него етични предизвикателства пред Европейския съюз.
За реализиране на поставената цел в статията са заложени следните изследователски задачи:
¾ да се изследва същността на ИИ – дефиниция и концепции за приложе311
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нието му;
¾ да се анализира европейската правна рамка в дефинирането на понятието;
¾ да се разгледат етичните предизвикателства в правната регулация на изкуствения интелект;
¾ на база на извършения анализ да се формулират изводи, обобщения и
предложения с практическа насоченост.
Методологията на изследването включва комплексното прилагане на традиционни методи за правните изследвания: нормативен, сравнителноправен, индукция, дедукция и синтез и др.

1. Същност на изкуствения интелект –
дефиниция и концепции за приложението му
Въпреки интереса към ИИ от страна на научните среди, индустрията и публичните институции, все още няма стандартна дефиниция за това какво всъщност включва той. ИИ често се описва чрез подходи, основани на човешката интелигентност или интелигентността като цяло. Много определения се отнасят
до машини, които се държат като хора или са способни на действия, изискващи интелигентност5 (Russel, S., Norvig, P., 1955) (McCarthy, J., 2007) (Nilsson, N.,
(1998) (Fogel D.B., Fogel L.J., 1996) (Albus, J. S., 1991)( Luger, G.F., Stubblefield,
W.A., 1993)(Winston, P. H., 1992) (Gardner, H., 1987)( Newell, A., Simon, H.A.,
1976) (Bellman, R., 1978)( Minsky, M., Papert, S., 1969) (McCarthy, J., Minsky, M.L.,
Rochester, N., Claude, E., 1955). Според някои ИИ е област от компютърните науки, фокусирана върху създаването на интелигентни машини, които функционират
и реагират като хора. Други термини, използвани за ИИ, могат да включват когнитивни изчисления или фрази, започващи с думи като „умни“, „интелигентни“,
„предсказуеми“, „когнитивни“. ИИ понякога се използва в комбинация с големи
данни и анализи в реално време за вземане на интелигентни решения относно
поведението на потребителя или машината, но може да работи, като изучава как
мисли човешкият мозък и как хората се учат, анализират и преодоляват проблеми.
Очевидно понятието „изкуствен интелект” е свързано с компютърните науки, биологията, психологията, лингвистиката, математиката и инженерството. То
търпи постоянно предефиниране с изключването на някои теми и с включването
на нови, което донякъде е нормално предвид бързото развитие на технологиите,
използващи ИИ.
Сериозните изследвания в тази област започват непосредствено след края на
Втората световна война. През 1950 г. Алън Тюринг, известен с разбиването на нацисткия код ENIGMA, публикува „Изчислителни машини и разузнаване“. В ста312

Емил Радев. Етичните предизвикателства
пред Европейския съюз при използването на изкуствения интелект

тията си той предлага да отговори на въпроса „Могат ли машините да мислят?“ и
въвежда Теста на Тюринг, за да определи дали компютърът може да демонстрира
същата интелигентност (или резултатите от същата интелигентност) като човек.
За възникването на ИИ като нова самостоятелна област се приема лятото на
1956 г., когато Джон Маккарти и още няколко учени (Minsky, Shanon и Rochester)
успяват да съберат на работна среща изследователи от САЩ, занимаващи се с
теория на автоматите, невронните мрежи и интелекта. В обръщението си към
участниците Маккарти за първи път официално употребява понятието „изкуствен интелект”. Той го определя като „науката и инженерството за създаване на
интелигентни машини, особено интелигентни компютърни програми”. По думите му „това е свързано със сходната задача да се използват компютри за разбиране
на човешкия интелект, но ИИ не трябва да се ограничава до методи, които са
биологично наблюдаеми” (McCarthy, 2007).
Човешката интелигентност също е трудна за дефиниране и измерване. Въпреки че има различни опити за количествено определяне (Gardner, 1983) (Neisser,
U., Boodoo, G., 1996), обективната дефиниция на нещо толкова субективно и абстрактно като интелигентността (Kaplan, 2016) фалшиво създава впечатление за
прецизност, която в действителност не може да бъде получена. Мнозина смятат,
че ИИ е термин, отнасящ се до компютърни системи, които могат да усетят средата си, да мислят, евентуално да учат и да приемат действие в отговор на това,
което усещат, или на своите цели.6 Според С. Самоили (Samoili, 2020) повечето
дефиниции, открити в научните изследвания, политическите или пазарните доклади са неясни и предлагат идеална цел, а не измерима изследователска концепция.
Прекаленото опростяване на концепцията за интелигентност, която е необходима, за да се дефинира или дори да се развие ИИ, е илюстрирано от Russel,  
Norvig (2010) и подчертано от Експертната група на високо ниво по изкуствен
интелект, създадена от Европейската комисия (HLEG, 2019). Поставя се фокус
върху рационален ИИ и, следователно, обмисляне на критерий спрямо идеалното
представяне: „Системата е рационална, ако прави „правилното нещо“, като се
има предвид това, което знае“ (Russel, Norvig, 2010).  
Оформилото се през 1956 г. понятие за ИИ например понастоящем е официално дефинирано във Франция като „теоретичната и практическа междудисциплинарна област, която има за предмет разбирането на механизмите на познавателната и разсъдъчната функция, както и тяхната имитация посредством хардуер
и софтуер, за целите на подпомагането или заместването на човешките дейности“
(доклад на Министерството на въоръжените сили от 2019 г., „ИИ в услуга на
отбраната“, с. 3). Същата идея за „симулиране на човешките познавателни функ313
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ции“ намираме и в руското определение (член 5 от президентския указ от 10 октомври 2019 г.). Тези две определения обаче засягат основно използването на ИИ
във военната област.
В Испанската стратегия за изкуствения интелект от 2019 г. „ИИ може да се
определи като наука и инженерство, което позволява проектирането и програмирането на машини, способни да изпълняват задачи, изискващи интелигентност.
Вместо да постига обща интелигентност, настоящият ИИ се фокусира върху това,
което е известно като специфичен ИИ, което води до много важни резултати в
много области на приложение като обработка на естествен език или изкуствено
зрение; обаче от научна и основна и приложна изследователска гледна точка общият ИИ остава основната цел, която трябва да бъде постигната, т.е. създаването
на екосистема с интелигентни многозадачни системи.”
В Националната стратегия за ИИ на Германия от 2018 г. се посочва, че не
съществува общовалидна или последователно използвана от всички заинтересовани страни дефиниция. Дефиницията за ИИ, използвана за стратегията за ИИ
на федералното правителство, се основава на следното разбиране: „В много абстрактни термини изследователите на ИИ могат да бъдат разпределени в две групи: „силен (широк)“ и „слаб (тесен)“ ИИ. „Силен“ ИИ означава, че системите с
ИИ имат същите интелектуални способности като хората или дори ги надвишават. „Слабият“ ИИ е фокусиран върху решаването на специфични проблеми с
помощта на методи от математиката и компютърните науки, при което разработените системи могат да се самооптимизират. За тази цел аспектите на човешкия
интелект са картографирани и официално описани, а системите са проектирани
да симулират и подпомагат човешкото мислене”.7
В масовата употреба изкуственият интелект се отнася до способността на
компютър или машина да имитира възможностите на човешкия ум – учене от
примери и опит, разпознаване на обекти, разбиране и реагиране на езика, вземане
на решения, решаване на проблеми и комбиниране на тези и други способности
за изпълнение на функции, които човекът може да извършва, като поздрав на гости на хотела или шофиране на кола.

2. Европейската правна рамка
в дефинирането на изкуствения интелект
В своя резолюция от 16 февруари 2017 г., съдържаща препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката, Европейският парламент
ясно заявява, че следва да бъде установено общоевропейско определение за „интелигентни“ автономни роботи, включително по целесъобразност определения
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на неговите подкатегории, като се вземат предвид конкретни характеристики:  
способност да придобиват автономност посредством датчици и/или чрез обмен
на данни с околната среда (взаимосвързаност) и анализ на тези данни.8
Според дефиницията, използвана в съобщението на Европейската комисия „Изкуствен интелект за Европа“,9 понятието „изкуствен интелект“ включва
системи, които показват интелигентно поведение чрез анализ на средата и предприемане на действия – с известна степен на самостоятелност – за постигане
на конкретни цели. Системите с ИИ могат да бъдат изцяло основани на софтуер,
действащи във виртуалния свят (гласови асистенти, анализ на изображения, софтуер, търсачки, системи за разпознаване на реч и лице и др.), или да бъдат вградени в хардуерни устройства (модерни роботи, автономни коли, дронове, интернет
на нещата и др.).
Експертната група на високо равнище на ЕС по въпросите на ИИ дава в своя
документ „Определение за ИИ: основни възможности и дисциплини“ следното
определение: „Системите с изкуствен интелект (ИИ) са софтуерни (а вероятно
и хардуерни) системи, създадени от хора,10 които с оглед на дадена сложна цел
действат в рамките на физическото или цифровото измерение, като възприемат
заобикалящата ги среда чрез събиране на данни, тълкуват събраните структурирани или неструктурирани данни, разсъждават въз основа на познанието или
обработват информацията, получена от тези данни, и вземат решение за предприемане на най-доброто (добрите) действие (действия) за постигане на дадената
цел. Системите с ИИ могат или да използват символно представени правила, или
да усвояват цифров модел и могат да адаптират поведението си, като анализират
начина, по който средата е засегната от предишни техни действия.
Като научна дисциплина ИИ включва няколко подхода и техники като например машинно самообучение (специфични примери, за което са дълбокото самообучение и обучението с утвърждение), машинно разсъждение (което включва
планиране, изготвяне на график, моделиране на познанието и разсъждение, търсене и оптимизация) и роботика (която включва контрол, възприятие, сензори и
задвижващи механизми, както и интегрирането на всички други техники в киберфизически системи)“.
Същото определение е посочено и в „Насоки относно етичните аспекти за
надежден ИИ“ от 8 април 2019 г., пар. 143: „Системите с изкуствен интелект (ИИ)
са софтуерни (а вероятно и хардуерни) системи, създадени от хора, които с оглед
на дадена сложна цел действат в рамките на физическото или цифровото измерение, като възприемат заобикалящата ги среда чрез събиране на данни, тълкуване
на събраните структурирани или неструктурирани данни, обосноваване въз основа на знание или обработване на информацията, получена от тези данни, и взе315
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мане на решение за предприемане на най-доброто (добрите) действие (действия)
за постигане на дадената цел. Системите с ИИ могат или да използват символно
представени правила, или да усвояват цифров модел и могат да адаптират поведението си, като анализират начина, по който средата е засегната от предишни
техни действия“.11
Въпреки множеството аспекти на ИИ и съответно липсата на обща дефиниция, съществуват редица общи черти, които наблюдаваме в анализираните дефиниции. Този израз на общи аспекти предполага те да се разглеждат като основни
характеристики на ИИ: възприемане на околната среда, включително разглеждане
на сложността в реалния свят; обработка на информация, в това число събиране
и интерпретиране на входни данни (под формата на данни); вземане на решения
(включително разсъждения и учене) – предприемане на действия, изпълнение на
задачи (адаптация, реакция на промени в околната среда и др.) с определено ниво
на автономност; постигане на конкретни цели, което се счита за основната причина за системите за изкуствен интелект.12
Дефиницията, предложена от експертната група, може да се счита за изключително техническа за различни аудитории и цели, но това е много изчерпателно
определение. То включва аспектите на възприятие, разбиране, интерпретация,
взаимодействие, вземане на решения, адаптиране към поведението и постигане
на целите, докато други определения не ги разглеждат в толкова детайли.
В свои доклади от 20 октомври 2020 г.13 Европейският парламент също се
опитва да даде единна дефиниция на това какво е система с ИИ: „Изкуствен интелект“ означава система, която е или базирана на софтуер, или вградена в хардуерни устройства, и проявява интелигентно поведение, като наред с другото събира и
обработва данни, анализира и тълкува заобикалящата я среда и като предприема
действия с известна степен на автономност за постигането на конкретни цели “.14
С други думи, има различни аспекти, които трябва да се разглеждат в различните дефиниции на ИИ като предизвикателство към регулирането.
По време на пандемията ползите от технологиите с изкуствен интелект излязоха на преден план. COVID кризата на практика ускори значително процеса на
дигитализация в световен мащаб.  С напредъка на технологиите обаче изникват
и много въпроси за социално-икономическия ефект, въпроси от правно и етично
естество. Също както индустриалната, така и дигиталната революция изисква обществото и правото да се адаптират към промените. Налага се бързо да запълним
празнотите в настоящото законодателство. В центъра на правната рамка, която е
необходимо да изготвим, разбира се, трябва да са нуждите на хората.
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3. Етичните предизвикателства в правната регулация
на изкуствения интелект
Използването на ИИ за наблюдение или дори прогнозирането на човешкото
поведение рискува заклеймяване, засилване на съществуващите стереотипи, социална и културна сегрегация и изключване, подкопавайки индивидуалния избор
и равните възможности. Потенциалът на ИИ за овластяване, рисковете в резултат
на социална оценка, базирана на използването на ИИ, както и достъпността на
услугите на ИИ дават основания за загриженост относно човешката безопасност,
здраве и сигурност, свобода, неприкосновеност на личния живот, достойнство,
самоопределение и недискриминация.
През последните години се провеждат все повече дискусии относно изкуствения интелект и етиката. Изследване на етичните аспекти на ИИ, публикувано
през 2019 г., например идентифицира 84 документа, съдържащи етични принципи или насоки за ИИ (Jobin, A., Lenca, M., Vayena, E., 2019). Проучването стига
до заключението, че има относително единомислие в световен мащаб за поне пет
подхода с етичен характер, основани на принципи, и това са: 1) прозрачност; 2)
справедливост и „честност“; 3) използване, което да не вреди; 4) отговорност; 5)
цялост/защита на данните.
В същото време проучването установява, че има значителни разлики в това
как тези принципи се тълкуват, защо се считат за важни, с какъв проблем, област
или участници са свързани и как трябва да бъдат приложени.
Основа за успеха и приемането на новите технологии в обществото ни е безспорно доверието. Без доверие в сигурността, полезността и прозрачността на
приложенията ИИ няма да може да се използва в ЕС в пълния си потенциал.
Следователно генерирането на доверие чрез овластяване на гражданите трябва
да бъде централна цел на политиката за следващото десетилетие на дигиталната
трансформация. За да се доверят на технологичните решения, хората трябва да
могат да ги разбират, контролират и да виждат ползите от тях.   Европейските
граждани се нуждаят от подходящ, ефективен, прозрачен и съгласуван регулаторен подход на общоевропейско ниво. Това е пътят за постигане на достатъчно
ясни условия за дружествата, така че те да могат да разработват приложения и да
планират своите бизнес модели, а същевременно Съюзът и държавите членки да
упражняват ефективен контрол чрез установяването на регулаторни норми – без
излишни рестрикции, но в защита на интересите на гражданите и предприятията.
Увеличеното използване на алгоритмично вземане на решения въз основа
на ИИ в областите на финансовите услуги, банковото и наказателното правосъдие, без участието на човешка преценка или надлежен процес, може да утвърди
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вредни социални стереотипи срещу определени малцинствени групи и да засили
пристрастията, основани на полов и расов признак. Тази практика вече беше критикувана от няколко институционални участника в целия Европейски съюз като
Съвета на ЕС, Европейския надзорен орган по защита на данните и Агенцията на
ЕС за основните права.
Така нареченият „силен” ИИ прониква в правните категории и предизвиква
преразглеждане на традиционни правни термини като „автономия“ и „неприкосновеност на личния живот“. Това от своя страна повдига въпроси относно способността на правото на ЕС да постигне правилния баланс между технологията
като регулаторен обект или категория и технологията като регулаторна програма
за определяне на дневен ред. Силното развитие на изкуствения интелект освен
това поражда необходимостта да се признае, че кодовете кодифицират стойности
и не могат да бъдат третирани просто като въпрос на инженерството. Етичните
проблеми, свързани със социалната сила на алгоритмите, придружават въпросите
за дигиталното разделение между поколенията, което  може да повлияе на упражняването на правото на живот, правото на справедлив процес, правото на личен
живот, свободата на изразяване, а също и на правата на работниците. Съществуват сериозни етични, психологически и правни опасения относно автономията на
интелигентните роботи и тяхното въздействие върху взаимоотношенията лекар –
пациент в здравеопазването (Андреева, А., Йолова, Г., 2018) или при евентуално
използване на ИИ в правораздаването. Те все още не са разгледани по подходящ
начин на равнище ЕС, особено по отношение на защитата на личните данни на
пациентите, отговорността при решаване на съдебни спорове и произтичащите
от това нови икономически и правни взаимоотношения.15 Следователно е необходима строга и ефективна ръководна етична рамка за разработването, проектирането, производството и използването на ИИ. Тази рамка трябва да запазва човешкия надзор над автоматизираните и алгоритмичните вземания на решения, да се
основава на принципите и ценностите, залегнали в Хартата на основните права
на ЕС, като човешко достойнство, равенство, справедливост, недискриминация,
информирано съгласие, личен и семеен живот и защита на данните, както и други
основни принципи и ценности.
Остават открити въпросите каква трябва да бъде кодификацията на етиката
на ИИ в ЕС и кои части от нея биха били най-подходящи за законодателството.
Иначе казано, за да намерим ключа за създаването на надежден ИИ, който да
отговаря на основни етични стандарти, трябва да сме наясно какви стандарти да
бъдат включени в бъдещото законодателство.
Важно е да се разбере, че има два вида етични проблеми, които изкуственият
интелект повдига. Можем да ги откроим въз основа на разликата между установе318
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ни права и възникващи права (Evas, 2020).
Вече установените етични принципи са заложени в настоящите европейски правни и политически рамки и обхващат много от идеите, развити в Хартата
на основните права на ЕС.16 Ще откроя само няколко основни и добре познати
примера като свободата на мисълта, съвестта и религията (член 10), свободата
на събранията и сдружаванията (член 12), равенството пред закона (член 20) и
недискриминацията (член 21). Например използването на софтуер за лицево разпознаване по време на митинги или протести не представлява нова заплаха за
свободата на събиране, а по-скоро засилва вече съществуващ инструмент за проследяване на лица. Това обаче може да представлява проблем за някого, който
иска да остане анонимен.
Във фокуса на възникващите етични проблеми е поверителността на данните, която се е превърнала в право само по себе си, а не в компонент на някакво
друго право. В член 8 от Хартата на ЕС защитата на личните данни се разглежда
като независимо право.
Много хора разбират идеята за недискриминацията, но идеята за поверителността на данните като право е по-малко приета от гледна точка на етичните
съображения. В проучване на Евробарометър, проведено през 2019 г.17 относно
дискриминацията в ЕС, дори не се появява въпросът дали недискриминацията е
нещо, което заслужава защита. И все пак през същата година Cisco прави глобално проучване на нагласите към поверителността на данните.18 В него повечето
въпроси са съсредоточени върху разбирането на хората, че поверителността на
данните е важна и за нея трябва да се носи ясна отговорност – дали от правителствата или от индустрията. Въпреки че поверителността и защитата на данните
имат статут, равен с  правото на недискриминация съгласно Хартата,  те очевидно
нямат същия статут в съзнанието на обикновените граждани и нормите все още
се разработват с политиците. Това разграничение е важно както за разбирането на
начина, по който етичните стандарти се превръщат в законодателство, така и за
това как експертите разбират ефектите от етичната рамка върху икономическото
и социалното благосъстояние на европейските граждани.
От гледна точка на разработчика достъпът до по-малко данни влияе върху
скоростта на развитие и точността на резултатите от приложенията на изкуствения интелект. Проучванията за въздействието на Общия регламент за защита на
данните (GDPR) върху компаниите отчитат, че организациите отделят ресурс за
изпълнение на задълженията си за поверителност на данните. Изследване от април 2020 г., анализиращо стартиращи компании с изкуствен интелект и връзката
им с данните и GDPR, сочи, че европейските компании са по-склонни да развиват връзки с американски големи технологични фирми, за да получат достъп до
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данни.
През април 2018 г. ЕС прие стратегия за изкуствен интелект и назначи Експертната група на високо ниво, която със своите 52-ма членове да предоставя
съвети както за инвестициите, така и за етичните въпроси на управлението във
връзка с ИИ в Европа. Самата експертна група е доста смесена – съставена е
от изследователи и представители на университетите (в области като роботика,
компютърни науки и философия), както и представители на индустрията (като
Zalando, Bosch и Google) и организации на гражданското общество (като Access
Now, ANEC и BEUC).  На групата беше възложено да изготви проект на два документа: 1) етични насоки за ИИ19 и 2) препоръки относно политиката и инвестициите в областта на ИИ.
В Насоките относно етичните аспекти за надежден ИИ Експертната група
посочва, че надеждният изкуствен интелект има три основни характеристики: 1)  
той следва да е законосъобразен, като се гарантира спазването на всички приложими законови и подзаконови актове; 2)   той следва да е етичен, като се гарантира зачитането на етичните принципи и ценности;  3)    той следва да е стабилен от
техническа и от социална гледна точка, така че да се гарантира, че при най-добри
намерения системите с изкуствен интелект не причиняват неумишлено вреди.
Всяка от тези характеристики е необходима, но не е достатъчна за постигането на надежден изкуствен интелект. В идеалния случай всичките три характеристики работят в синхрон и се припокриват при своето функциониране.
Документът разглежда и четири етични принципа, които произтичат от основните права и които трябва да се спазват, за да се гарантира, че системите с
ИИ са разработени, внедрени и използвани по надежден начин. Системите с ИИ
следва да подобряват личното и колективното благосъстояние. Те са определени
като етични императиви, така че професионалистите в областта на ИИ винаги да
се стремят да се придържат към тях. Тези принципи са: 1) зачитане на автономността на хората; 2) предотвратяване на вреди; 3) справедливост; 4) обяснимост.
Според принципа на зачитане на автономността на хората основните
права, на които се основава ЕС, трябва да са насочени към гарантиране именно
на свободата и автономността на хората. Взаимодействайки си със системите с
ИИ, те трябва да са в състояние да продължат цялостно и ефективно да се самоопределят и да могат да участват в демократичния процес. Системите с ИИ
не следва необосновано да подчиняват, принуждават, заблуждават, манипулират,
уговарят или подбират хората. Вместо това те трябва да бъдат проектирани така,
че да разширяват, допълват и предоставят възможности за човешките познавателни, социални и културни умения. При разпределението на функциите между
хората и системите с ИИ следва да се осигурява човешки надзор и контрол върху
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работните процеси в системите с ИИ.20
Принципът на предотвратяване на вреди гласи, че системите с ИИ не
трябва нито да причиняват, нито да засилват вреди или да оказват по друг начин
неблагоприятно въздействие върху хората. Това включва защитата на човешкото
достойнство, както и психическата и физическата неприкосновеност. Системите
с ИИ и средите, в които те функционират, трябва да бъдат безопасни и сигурни,
да бъдат технически стабилни и следва да се гарантира, че не са отворени за злонамерена употреба. Уязвимите лица следва да получат по-голямо внимание и да
бъдат включени при разработването и внедряването на системите с ИИ. Специално внимание трябва да се обърне и на ситуации, в които системите с ИИ могат да
причинят или да засилят неблагоприятните въздействия поради несъразмерност
на правомощията или на достъпа до информация, например между работодатели
и служители, предприятия и потребители или правителства и граждани. Предотвратяването на вредите включва също така вземането под внимание на естествената среда и на всички живи същества.21
Принципът на справедливост засяга разработването, внедряването и използването на системи с ИИ, които трябва бъдат справедливи. Макар да признава,
че има много различни тълкувания на справедливостта, експертната група отчита, че тя има както материалноправно, така и процесуално измерение. Материалноправното измерение предполага ангажимент към: гарантиране на равномерно
и справедливо разпределение на ползите, но и на разходите и гарантиране, че по
отношение на лицата и групите лица няма несправедливи предубеждения, дискриминация и заклеймяване.
Използването на системи с ИИ, освен това, никога не трябва да води до заблуждаване или нарушаване на свободата на избор на (крайните) ползватели.
Справедливостта предполага също, че професионалистите в областта на ИИ
трябва да зачитат принципа на пропорционалност между средствата и целите и
да обмислят внимателно как да намерят баланс между конкуриращите се интереси и цели. Процесуалното измерение на справедливостта включва способността
да се оспорва и да се търси ефективна правна защита срещу решения, взети от
системите с ИИ и от хората, които ги експлоатират. За да е възможно това, трябва
да бъде установен субектът, отговорен за вземането на решението, а процесите на
вземане на решения следва да бъдат обясними.22
Принципът на обяснимост е от съществено значение за изграждането и
поддържането на доверието на ползвателите в системите с ИИ. Това означава, че
процесите трябва да бъдат прозрачни, възможностите и целта на системите с ИИ
да бъдат открито съобщавани, а решенията да бъдат разяснявани до степента, в
която е възможно, на пряко или косвено засегнатите от тях. Без такава информа321
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ция няма как решението да се разбере и да се оспори, ако е необходимо. Невинаги
обаче е възможно да се даде обяснение за причината, поради която даден модел е
довел до конкретен резултат или решение (и каква комбинация от входящи фактори е допринесла за това). В тези случаи алгоритмите се оприличават на „черна
кутия“ и се изисква специално внимание. 23
В документа са очертани и 7 основни предпоставки, които е важно да се
спазват в тази област: човешки контрол и автономност, многообразие от данни,
прозрачност, безопасност и сигурност на данните, поверителност и защита на
личния живот, защита на социално-етичното и екологичното благосъстояние и
отчетност. Те трябва да се оценяват и управляват непрекъснато през целия жизнен цикъл на системата с ИИ.
Поставя се въпросът дали тези насоки и принципи за създаване на надежден
ИИ ще работят на практика. Етичните насоки съдържат списък за практическа
оценка, който да се използва от компаниите. През втората половина на 2019 г.
над 350 организации са тествали този списък за оценка и са изпратили обратна
връзка. Групата на високо ниво е в процес на преразглеждане на насоките в светлината на тази обратна връзка и ще завърши работа през 2020 г.
Бялата книга за ИИ от февруари 2020 г. също изразява позицията за координиран европейски подход относно човешките и етични последици от ИИ като
размисъл за по-доброто използване на големи данни за иновации. Комисията
подкрепя регулаторен и инвестиционен подход с това, което нарича „двойна цел
за насърчаване на възприемането на ИИ и за справяне с рисковете, свързани с
определени употреби на тази нова технология“. Бялата книга се стреми да изложи варианти на политиката за това как да се постигнат тези цели.24 Основното
предложение е възприемането на специфичен секторен подход към регулирането
на ИИ, при който високорисковите приложения се разграничават от останалите.  
Като високорискови сектори, т.е. сектори, където „могат да се очакват значителни
рискове“, се разглеждат „здравеопазване; транспорт; енергетика и части от публичния сектор“.25
В Бялата книга се отново се поставя акцент и върху концепцията за доверие:
„Предвид голямото въздействие, което ИИ може да окаже върху нашето общество, и необходимостта от изграждане на доверие, жизненоважно е европейският
ИИ да се основава на нашите ценности и основни права, като човешкото достойнство и защита на личния живот“.26 Изразена цел на Политическата рамка на ЕС е
да мобилизира ресурси за постигане на „екосистема на върховите постижения“
по „цялата верига на стойността“. Ключовите елементи на бъдещата регулаторна
рамка за ИИ в Европа е да се създаде „уникална екосистема на доверие“, която се
описва като политическа цел сама по себе си. От Комисията се надяват, че ясната
322

Емил Радев. Етичните предизвикателства
пред Европейския съюз при използването на изкуствения интелект

европейска регулаторна рамка би „изградила доверие сред потребителите и бизнеса в ИИ и следователно ще ускори внедряването на технологията“.27
Бялата книга ясно препраща към човекоцентричния подход. В нея се посочва, че Комисията ще вземе предвид приноса, постигнат по време на пилотната
фаза на етичните насоки, изготвени от Експертна група на високо ниво по ИИ.
Интересен е фактът, че според ЕК тези относно прозрачността, проследимостта
и човешкия надзор не са специално обхванати от настоящото законодателство в
много икономически сектори. Липсата на прозрачност, която Комисията изтъква,
затруднява „идентифицирането и доказването на възможни нарушения на законите, включително законови разпоредби, които защитават основните права, приписват отговорност и отговарят на условията за искане на обезщетение“.28 (Андреева,
А., Йолова, Г., 2020)
Европейският парламент също работи активно в областта на установяване
на обща етична рамка при употребата на технологии с ИИ. За него е изключително важно да бъдат включени следните етични принципи за разработването,
внедряването и използването на изкуствен интелект, роботика и свързаните с тях
технологии:
• ориентирани към човека, направени от човека и контролирани от човека
изкуствен интелект, роботика и свързани с тях технологии;
• задължителна оценка на съответствието на високорисковия изкуствен интелект, роботика и свързаните с тях технологии;
• безопасност, прозрачност и отчетност;
• предпазни мерки и средства за правна защита срещу предубеденост и дискриминация;
• право на правна защита;
• социална отговорност и равенство между половете в изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии;
• екологично устойчиви изкуствен интелект, роботика и свързани с тях технологии;
• зачитане на неприкосновеността на личния живот и ограниченията за използването на биометрично разпознаване;
• добро управление на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях
технологии, включително данните, използвани или генерирани от такива технологии;
• способност да извличат поуки от натрупания опит и взаимодействие;
• формата на физическия носител на робота;
• способност да адаптират поведението и действията си към околната сре
да.29
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Видно е, че има доста широко разбиране на това какви принципи да залегнат
в бъдещата европейска регулация по темата. Европейският парламент предложи
също въвеждането на Европейско сертифициране за етично съответствие. Целта
е в контекста на координацията на равнище ЕС да се разработят общи критерии и
процес на кандидатстване, свързани с предоставянето на европейски сертификат
за съответствие, включително след искане от всеки разработчик, внедрител или
ползвател на невисокорискови технологии да сертифицира положителната оценка на съответствието, извършена от национален надзорен орган. Според ЕП такъв
европейски сертификат за етично съответствие би насърчил етичността още при
проектирането по цялата верига на доставки на екосистемите с изкуствен интелект. Затова се предлага при високорисковите технологии сертифицирането да
бъде задължителна предпоставка за допустимост до процедурите за възлагане на
обществени поръчки в областта на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии.

Заключение
ЕС има потенциал да установява стандарти на глобално ниво по отношение
на етиката на ИИ. Общите законодателни действия в тази сфера биха могли да засилят вътрешния пазар и да създадат важно стратегическо предимство. Въпреки
че многобройни публични и частни участници по света са изготвили различни
етични насоки, в момента няма изчерпателна правна рамка. Затова ЕС може да се
възползва от отсъствието на конкуриращ се глобален модел на управление и да
спечели пълните предимства на „първия двигател“. Въз основа на икономическите и регулаторни правомощия на ЕС общите законодателни действия ще осигурят
на европейската индустрия конкурентно преимущество.
Приемането на стандарти в световен мащаб със сигурност няма как да се
постигне чрез действия на отделни държави членки. Успехът зависи от наличието
на общоевропейски, но и навременни законодателни решения със силен демократичен надзор, отчетност и ефективно прилагане.
Неизбежно е да се налагат рестрикции, за да се осигурят механизми за защита на човешките права и ценностите на ЕС, но тези рестрикции не бива да спират
развитието на високотехнологичния бизнес. Затова е важно да се намери правилния и балансиран подход, който ще гарантира повече ползи и по-малко рискове.
Според анализите на европейската оценка на добавената стойност общата етична
рамка има потенциала да донесе на ЕС 294,9 млрд. евро допълнителен брутен
вътрешен продукт и 4,6 млн. допълнителни работни места до 2030 г.
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Artificial intelligence ante portas: Legal & ethical reflections (europa.eu)
THE ETHICAL CHALLENGES FACING THE EUROPEAN UNION USING
THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Emil RADEV
Abstract
The present article examines some aspects in application of the artificial intelligence and
the related to it ethical challenges facing the European Union. The essence of the artificial
intelligence is examined – definition and concepts of its application, as well as the European
legal framework in the definition of the concept. The focus is put on the ethical challenges in the
legal regulation of the artificial intelligence. In conclusion, based on the analysis summaries are
formulated and proposals are made.
Key words: artificial intelligence, ethical challenges, ethical principles, definition for AI
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