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СТАТИИ

УДК – 519.8
Econ Lit – C690

ОПТИМИЗИРАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
НА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И ОБЕКТИ

Проф. д-р ик.н. Бойко Атанасов

Въведение

Една от основните функции на икономическата теоретична мисъл е ино-
вативно-креативната, свързана с разкриване, създаване и прилагане на адек-
ватни методи и подходи за изследване на сложните икономически процеси.
Такъв подходящ инструментариум за проникване в областта на икономико-
теоретичните знания предлагат в известна степен методите на количествения
анализ. От позициите на тези методи в това изследване се предлагат възмож-
ности за оптимизиране разпределението на строителна механизация по раз-
лични обекти и видове дейности при предварително уточнен критерий за ефек-
тивност. За постигане на така поставената основна цел трябва да бъдат реше-
ни следните по-важни задачи:

Първо, да се конструира подходящ икономико-математически модел, с по-
мощта на който да се създадат предпоставки за оптимизиране разпределението
на строителна механизация едновременно по видове дейности и различни обекти.

Второ, да се предложи и теоретично обоснове метод и съответстващ на
него алгоритъм, който позволява намирането на оптимално решение на модела.
Тази втора задача е наложена от обстоятелството, че един математически модел
може да бъде перфектен по отношение формализацията на основните елементи и
взаимозависимостите в изучавания процес (явление, обект), но ако не съществува
възможност за неговата практическа реализация, то той си остава само като едно
творение на човешките знания, без да има съответната практическа значимост.

Трето, да се демонстрира числената реализация на модела на основата
на конкретни данни.

1. Тримерни матрици

При редица икономико-математически модели участващите в тях пара-
метри, а така също и неизвестни величини, са зададени с по три индекса. Тази
ситуация създава значителни трудности по самата наредба и обработка на
изходната информация за параметрите и анализа на получените от разрешава-
не на модела резултати. В случаите, когато в икономико-математическите
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модели параметрите, респективно неизвестните, са формализирани с един или
с два индекса, необходимата информация се подрежда в ред или във вид на
правоъгълна таблица, която е прието да се нарича матрица.

Най-често срещаното определение1 за матрица се свежда до следното:
таблица (правоъгълна схема) от наредени числа в m реда и n стълба:

се нарича матрица с размерност (m×n). Съкратено матрицата може да се
означи така:

nmijaA


 . Така въведената матрица ще се разглежда като дву-
мерна (равнинна) матрица.

Ако m = 1, матрицата A се състои само от един ред:

и се нарича матрица ред. Ако n = 1, тя има само един стълб:

и се нарича матрица стълб. Тези две матрици ще бъдат причислени към ед-
номерни (линейни) матрици.

По подобие на едномерните и двумерни матрици може да бъдат въведени
и тримерни матрици.

Определение 1. Съвкупността от m на брой разположени в определен
ред точно една над друга двумерни матрици в пространството с размерност
(n × k) се нарича тримерна (пространствена) матрица.

От самото определение става ясно, че размерността на една такава три-
мерна матрица е (m × n × k). Възприема се следното означение на тримерната
матрица с размерност m × n × k:

От начина на дефиниране на матрицата С става ясно, че нейните елементи
ijsc са разположени в хоризонтални, вертикални и напречни правоъгълници, кои-

то се явяват сечения на един въображаем паралелепипед с равнини, успоредни
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1 Вж. Lipshutz,Seymour, John J. Schiller. Theory and Problems of Finite Mathematics. Shaum’s Outline
Series. 1995, p. 71; Киркоров, Ив., К. Бонев. Висша математика. „Наука и изкуство”, 1980, с. 101;
Атанасов, Б., Т. Милкова. Количествени методи в логистиката. „Наука и икономика”, 2011, с. 19
и др.
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на основите и неговите стени. Всеки един от тези правоъгълници съдържа по
една двумерна матрица от вида (m × n) или (n × k), или (k × m). Нагледна
представа за тримерна матрица и разположението на елементите ijsc  в хори-
зонтални, вертикални и напречни сечения може да се добие от фиг. 1.

Фиг. 1.

Определение 2. Тримерна матрица knmijscC  ][ , за която са изпълнени
равенствата m = n = k, се нарича кубична матрица.

Всяка от хоризонталните, вертикалните и напречните равнини съдържат
n2 елемента, т.е. представляват квадратни двумерни матрици. В тези матрици
редовете и/или стълбовете, от своя страна, могат да се разглеждат като едно-
мерни матрици. За кубична матрица се използва означението nijscC ][ .

Тримерните матрици притежават подобни свойства и с тях могат да бъдат
извършени действия, аналогични на тези от двумерните матрици.
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2. Постановка и модел на задачата

Предлага се следната постановка на икономическата задача.
Трябва да се разпределят n вида строителна механизация (за по-кратко в

следващото изложение се употребява механизми) за изпълнението на n вида
дейности в n обекта. Всеки механизъм може да се използва за изпълнението на
произволен вид дейност, в някой от различните обекти. Разходите, свързани с
разпределението на механизмите по видове дейности в отделните обекти, са
различни. Означени са с ijsc  разходите, които ще бъдат направени при разпре-
делението на i-тия механизъм (i = 1  n) за извършване на j-тия вид дейност
(j = 1  n) в s-тия обект (s = 1  n). Всеки механизъм трябва да бъде разпреде-
лен за изпълнението само на един вид дейност, при това само на един от обек-
тите, и всяка дейност в различните обекти трябва да се изпълнява само от един
механизъм. Целта е да се направи такова разпределение на механизмите за

Фиг. 2.
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изпълнение на различните видове дейности в отделните обекти, при което су-
марните разходи да бъдат минимални. Това предполага избирането на n еле-
мента на матрицата nijscC ][ , по един от всяка от трите групи равнинни сече-
ния (фиг. 2) така, че тяхната сума да бъде възможно най-малка (минимална)
измежду всички възможни варианти за избор.

За математическата формализация на поставената икономическа задача
се въвеждат променливите величини ijsx , определени по следния начин: ijsx = 1,
ако i-тия механизъм се разпределя за изпълнението на j-тия вид дейност в s-
тия обект и ijsx = 0, ако i-тия механизъм не се разпределя за изпълнението на j-
тия вид дейност в s-тия обект.

Сумарните разходи за разпределението на механизмите за изпълнението
на различните видове дейности в отделните обекти се определят чрез линейна-
та форма:

(1)

В съответствие със самата постановка на икономическата задача трябва
да се намери минимумът на целевата функция (1) при следните ограничителни
условия:

(2)

(3)

(4)

(5)

Ограничителните условия (2) осигуряват разпределението на всеки меха-
низъм само на един вид дейност и при това на един обект. Ограничителните
условия (3) показват, че на отделна дейност от даден обект може да бъде раз-
пределен само един механизъм. Ограничителните условия (4) се отнасят до
разпределението на механизмите по обекти и съответни дейности. Условието
(5) показва, че променливите величини приемат само една от двете стойности
0 или 1, т.е. това са т. нар. булеви променливи.

Поради нелинейността на условието (5), моделът (1)-(5) не е задача на
линейното оптимиране. Той може да бъде отнесен към класа задачи на диск-
ретното оптимиране. Но тъй като целевата функция (1) и ограничителните ус-
ловия (2)-(4) са линейни относно променливите величини ijsx , то е възможно да
се търси специален подход (метод) за неговото решаване.
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По същество така поставената за решаване задача е комбинаторна. При
n механизми, n дейности и n обекти, съществуват n2 възможни начини за раз-
пределение на първия механизъм, за втория механизъм остават (n2 – 1) начини
и т.н. Следователно, броят на всички възможни варианти на разпределение e
n2(n2 – 1)(n2 – 2)...2.1 = n2!. Така например, при n = 3 ще се получат 32! = 362880
варианта. Оттук става ясно, че с нарастване на n, броят на вариантите много-
кратно расте, което значително усложнява самата изчислителна процедура.

Възможни са някои модификации на модела (1)-(5). Първо, така предста-
веният математически модел може да се използва и при друг критерий за опти-
малност – разпределение на всички механизми по видове дейности и обекти,
осигуряващо максимална производителност. Не е трудно този случай да бъде
сведен до модел, при който се търси минимална стойност на целевата функция.
Наистина, в известната кубична матрица nijscC ][  се избира елементът

и се образува нова матрица  
nijscC ''  , елементите на която се получават отт

равенството

Лесно е да се съобрази в този случай, че моделът за търсене на макси-
мална стойност на целевата функция:

и изходният са еквивалентни.
Това позволява на модел за търсене на максимална стойност на критерия

за оптималност, да се състави такъв за търсене на минимална стойност.
Второ, реално в практиката много често се наблюдава ситуация, при която

няма съответствие между брой механизми, брой дейности и брой обекти, т.е. не
са в сила равенствата m = n = k. В този случай, ако например max{m, n, k} = n, то
се допълват съответните групи равнинни матрици до квадратни чрез прибавяне
на (n – m) и (n – k) нули, така че да се формира кубична матрица nijscC ][ .

Като се отчетат посочените две модификации, в следващото изложение
анализите ще бъдат насочени изцяло към постановката на икономико-матема-
тичекия модел (1)-(5).

За разрешаване на модела (1)-(5) е необходимо да се намери такава мат-
рица nijsxX ][ , елементите на която минимизират линейната форма (1), при
условия (2)-(5).

ijs
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)1,,(,' nsjicdc ijsijs  .
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3. Теоретична обосновка на метода

Предлага се метод, който може да се възприеме като едно обобщение и
разширение на метода за решаване на задачата за назначенията2. Същността
на този метод се състои в следното: необходимо е да се намерят n елемента от
матрицата С, по един от всяка една от трите групи равнини (вж. фиг. 2) така, че
сумата им да бъде възможно най-малка при всеки възможен избор. Предлага-
ният метод се основава на следните свойства на модела (1)-(5).

Свойство 1. Оптималното решение nijsxX ][ **   на модела (1)-(5) с кубич-
на матрица nijscC ][  се явява оптимално решение и на модела с матрица

 
nijscC ''  , елементите на която се определят посредством равенстватаа

В това равенство се предполага, че αi, βj и γs са произволни реални числа.
Предполага се, че е намерено оптимално решение nijsxX ][ **  на модела (1)-(5), т.е.

Тогава

По предположение nijsxX ][ **   е оптимален план, т.е. са изпълнени усло-
вията (2)-(4):

От тези равенства непосредствено следва

Тъй като Z(X*, 'C ) се получава от Z(X*, С) чрез изваждане на величини,
независещи от nijsxX ][ **  , то Z(X*, 'C ) приема минималната си стойност за тези

стойности *
ijsx  на променливите, които минимизират и Z(X, С).

)1,,(,' nsjicc sjiijsijs   .
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2 Бонев, К. Икономико-математически модели и методи за управление на материалните ресурси.
Книгоиздателство „Г. Бакалов”, Варна, 1978, с. 37-45.
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Свойство 2. Ако всички елементи на кубичната матрица nijscC ][  саа

неотрицателни и могат да се намерят такива стойности *
ijsx  на променливите,

удовлетворяващи условията (2)-(5), че

то nijsxX ][ **   е оптимално решение на модела (1)-(5).
Това свойство е очевидно, тъй като най-малката стойност на сума от про-

изведения на неотрицателни величини е равна на нула.
На основата на тези свойства е възможно да се изважда от всички еле-

менти на произволна равнина на кубичната матрица nijsc ][  едно и също число,
без да се изменя оптималното решение nijsx ][ * , като стойността на целевата
функция (1) се изменя само с това число. Тази изчислителна процедура условно
се приема да се нарича „преобразуване” на кубичната матрица nijsc ][ . Тя сее
състои в следното:

1. Измежду елементите ijsc на всяка от първата група равнинни матрици
(фиг. 2) се избира ijs

i
cmin и се изважда от всички елементи на съответната рав-

нинна матрица. По този начин се преобразува изходната кубична матрица в
нова, елементите на която се получават от равенствата

2. Във всяка от втората група равнинни матрици на преобразуваната ку-
бична матрица  

nijscC ''   се избира 'min ijs
j

c  и се изважда от всички елементи на

съответната равнинна матрица. По този начин кубичната матрица  
nijscC '' 

се преобразува в нова, елементите на която се получават от равенствата

3. На следващия етап във всяка от третата група равнинни матрици на
кубичната матрица  

nijscC ''''   се избира ''min ijs
s

c  и се изважда от всички елемен-
ти на съответната равнинна матрица. Така се достига до кубична матрица,
чиито елементи се получават от равенствата

В резултат на направените преобразувания се достига до кубична матри-
ца  

nijscC ''''''   с неотрицателни елементи, във всяка от трите групи равнинни
матрици на която има поне една нула. Целта е да се намерят n нули, по една във
всяка от равнинните матрици, които са възприети да се наричат независими

0
1 1 1

* 
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нули. Сумата от елементите на кубичната матрица nijscC ][ , отговарящи на
независимите нули, ще бъде възможно най-малка.

Ако извършването на първите три операции не води до получаването на n
такива независими нули, следва да се извърши преход към следващи операции.

4. Зачертават се с минимален брой хоризонтални и/или вертикални и/или
напречни равнини всички нули в кубичната матрица  

nijscC ''''''  .

5. Измежду незачертаните елементи '''
ijsc  се избира минималният, т.е.

Така определеното '''

000 sjic  се изважда от всички незачертани елементи и сее
прибавя към елементите, в които се пресичат зачертаващите равнини.

6. В новополучената матрица се проверява за наличие на независими нули
и ако такива съществуват, изчислителната процедура приключва. С помощта
на съответстващите на независимите нули елементи от матрицата nijscC ][
се пресмята минималната стойност на целевата функция (1).

Ако на тази стъпка от изчислителната процедура не са получени независи-
ми нули, то тя се повтаря неколкократно до тяхното получаване, като на всяка
отделна итерация се проверява за наличие на независимите нули.

4. Числена реализация на метода

Предложеният метод ще бъде демонстриран на база числов пример, дан-
ните за който са приведени в табл. 1.

Таблица 1

Решението на примера е изобразено на фиг. 3. В първите три итерации
(втора, трета и четвърта кубична матрица) е получена по една нула в съответ-
ните равнинни матрици (A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3). На следващия етап са
зачертани всички нули с вертикална равнина през A3 и хоризонтална равнина
през D3 (четвърта кубична матрица от фиг. 3). Измежду незачертаните еле-
менти от равнинната матрица B3 е избиран минималният, т.е.

min{1,2,5,4} = 1

'''

,,

''' min
000 ijs

sji
sji cc  .

Bj B1 B2 B3

Ds

Ai
D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3

A1 14 15 11 13 12 10 15 17 17
A2 10 11 8 11 10 12 14 16 16
A3 8 12 13 9 7 14 11 10 15
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Фиг. 3.

Така намереният минимален елемент 1 се изважда от всички незачертани
елементи и се прибавя към елементите, в които се пресичат зачертаващите
равнини. В резултат от тази операция се достига до кубичната матрица, пред-
ставена на фиг. 4, която съдържа оптималното решение.

Оптималното решение на приведения пример е:

и

1 2 4

2 3 6

4 3 5
5 0 3

3 2 8

5 2 7
6 7 8

0 4 8

1 0 7

1 2 1

2 3 3

4 3 2
5 0 0

3 2 5

5 2 4
6 7 5

0 4 5

1 0 7

0 1 0

2 2 2

3 2 1
5 0 0

3 2 5

5 2 4
6 7 5

0 4 5

1 0 7

1*
322

*
213

*
131  xxx

min 15 8 7 30.   Z
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Фиг. 4.

Заключение

В това изследване е направен опит за разширяване на известното в линей-
ната алгебра понятие матрица. Въведена е тримерна матрица, наречена кубич-
на, която е в основата на анализите на предложения икономико-математически
модел за разпределение на строителна механизация по дейности и обекти. Нещо
повече, така въведената кубична матрица служи като отправна точка за из-
граждане на метод и съответстващ на него алгоритъм за решаването на опре-
делен клас математически модели с трииндексни параметри и променливи.
Получените резултати могат да бъдат възприемани като едно значимо допъл-
нение към съществуващата теория в областта на моделирането и математич-
ското оптимиране.

OPTIMIZING  THE  ALLOTMENT
OF  CONSTRUCTION  EQUIPMENT
BY  TYPE  OF  ACTIVITY  AND  SITE

Prof.  Dr  Ec.  Sc.  Boyko  Atanasov

Abstract

The aim of the study is to design a mathematical model for the effective allotment of
construction equipment by type of activity and site. There is also put forward a theoretically
substantiated method and the corresponding algorithm for finding the optimal solution of the
proposed model. The method has been tested on a case with numeral data, through which its
practical applicability is demonstrated.
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ОПТИМИЗАЦИЯ   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ   МЕХАНИЗАЦИИ

ПО  ВИДАМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ОБЪЕКТАМ

Проф.  д-р  экон.  н.  Бойко  Атанасов

Резюме

Цель настоящего исследования – сконструирование математической модели эф-
фективного распределения строительной механизации по видам деятельности и объек-
там. Предложен и теоретически обоснован метод, а также соответствующий ему алго-
ритм поиска оптимального решения предложенной модели. Метод прошел тестирование
на примере числовых данных, что и продемонстрировало его практическую примени-
мость.
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АНАЛИЗ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
НА ПЕРСОНАЛА И КЛИЕНТИТЕ

Доц. д-р Евгени Станимиров,
ас. Борислава Черкезова

Въведение

С увеличаване интензивността на конкуренцията се наблюдава стремеж
на все повече компании да управляват взаимоотношенията със своите клиенти.
Тази тенденция се обяснява с позитивния ефект от задържането на клиентите
върху пазарните и финансовите резултати на компаниите1. Запазването и разви-
тието на клиентската база е елемент на лоялността, която на свой ред се влияе
от удовлетвореността на клиентите.

Сред условията за осъществяване на наблюдение и управление на влияние-
то в релацията „пазарни и финансови резултати – лоялност – удовлетвореност”
е системното акумулиране на информация за нагласите и поведението на клиен-
тите. Анализът на специализираната литература показва, че данните за нагла-
сите и поведението на клиентите са необходимо, но не и достатъчно условие за
управление на тяхната удовлетвореност и лоялност.

За осмисляне на релацията „резултати – лоялност – удовлетвореност”
могат да се използват и данни за нагласите на персонала, който непосредствено
контактува с клиентите. Представителите на персонала изпълняват, а често и
инициират и участват в разработването на фирмените стратегии и програми.
Нагласите и поведението на персонала, проявяващи се чрез удовлетвореност
от работата, ангажираност, съпричастност, лоялност към работодателя и др.,
оказват влияние върху удовлетвореността и лоялността на клиентите, а следо-
вателно се отразяват и върху пазарното представяне на компаниите.

Ролята на персонала за изграждане, поддържане и развитие на взаимоот-
ношения с клиентите е особено силно изявена в сферата на услугите. Във връзка

1 В общия случай процентът на задържане на клиентите корелира позитивно с рентабилността на
продавача, но това не е аксиоматично правило. Не винаги високите равнища на задържане на
клиентите са благоприятни за компаниите, особено в случаите, при които в портфейла на компа-
нията остават клиенти, които са с ниска стратегическа важност, значимост, доходност и се оценя-
ват като нелоялни към доставчика (за повече подробности виж: Станимиров, Е. Анализ на пор-
тфейла от клиенти. Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция „Фирмите и
пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация”. Изд. „Наука
и икономика”, ИУ – Варна, 2008, с. 401-408).
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с това автори като Дж. Роджърс, Е. Кенет, Т. Каш2 и М. Кларк3 достигат до
следните обобщения в своите изследвания:

- Служителите от фронтофиса са тези, които обикновено са първите и
много често единствените, които контактуват директно с клиентите. Този
персонал формира и поддържа взаимоотношения с клиентите, защото
спецификата на предлаганите услуги изисква съвместна работа.

- Поради динамичните взаимоотношения и неосезаемия характер на ус-
лугите, обслужващият персонал има силно влияние със своето поведе-
ние върху възприятията на клиентите за качеството на получените ус-
луги.

От управленска и маркетингова гледна точка представляват интерес не
само удовлетвореността на клиентите и обслужващият ги персонал, но и спо-
собността на последните да преценяват сравнително точно дали клиентите по-
лучават желаното и очакваното ниво на обслужване. Умението за точна пре-
ценка на удовлетвореността на клиентите може значително да намали разходи-
те за проучвания на клиентите, както и да предостави възможност за проактив-
ни действия от страна на продавачите при поява на индикации за проблеми.

Целта на тази статия е да се изследва паралелно удовлетвореност-
та на персонал и клиенти в сферата на бизнес услугите и на тази основа
- да се установи дали работещите във фронтофисите на изследваните
компании имат правилна преценка за степента на удовлетвореност на
обслужваните клиенти. Обект на изследване са 54 компании в сферата на
бизнес услугите (счетоводни, юридически, финансови, застрахователни, марке-
тингови и други услуги) от цялата страна и по-конкретно – 108 фронтофис слу-
жители и 216 настоящи организационни клиенти.

1. Влияние между удовлетвореността на персонала и клиентите

Удовлетвореността на персонала се възприема като „нагласа към отделни
аспекти от работата, както и към работата като цяло”4 или като „положително
емоционално отношение, формирано след оценка на дадена работа/длъжност
или трудов опит”5. Следователно, за коректно изследване на удовлетвореност-
та на персонала е необходимо да се формира, както обобщена оценка за тази
конструкция, така и да се установят и метрифицират съставните й компоненти.

В специализираната литература се открояват основно две групи авторови
мнения при концептуално дефиниране на удовлетвореността на клиентите:

2 Roggers, J., Е. Kenneth, Т. Kash. Increasing Job Satisfication ot Service Personnel. // Journal of Service
Marketing, Vol. 8, No 1, 1994, pp. 14-26.

3 Clark, M. Modelling the Impact of Customer-Employee Relationships on Customer Retention Rates
in a Major UK Retail Bank. // Management Decision, 35/4, 1997, pp. 293-301.

4 Roggers, J., Е. Kenneth, Т. Kash. Increasing Job Satisfication of Service Personnel. // Journal of Service
Marketing, 1994, Vol. 8, p. 15.

5 Locke, E. The Nature and Causes of Job Satisfaction, 1976, in Dunnette, M. (Ed.), Handbook of
Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago, IL.
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- удовлетвореността като процес на оценка – удовлетвореността е общо
психологическо състояние, проявяващо се в случаите, когато емоциите,
съпътстващи по-високите очаквания, се обединят с нагласите на клиен-
та по отношение на придобиването и/или потреблението на продукта6;

- удовлетвореността като резултат от оценъчен процес – удовлетворено-
стта е реакция или отношение на клиента във връзка с предлагането на
продукт или услуга на една организация7.

В научната литература са описани различни подходи за изследване на удов-
летвореността (когнитивен дисонанс, контрастен, асимилационно-контрастен,
обща негативност, сравнително равнище, несъответствие с предварително фор-
мираните ценности, асимилационен, модел на съответствието/несъответствие-
то, атрибутивен, на справедливата стойност), които условно можем да обеди-
ним в две групи по критерия „формиране на удовлетвореността на клиента”:

- удовлетвореността е субективна оценка на клиента за направена покуп-
ка след сравняване на очакванията и възприятията за изпълнението8, 9.
В този смисъл удовлетвореността е функция на съответствието (рес-
пективно несъответствието) между предварително зададена от клиен-
та норма за офертата на доставчика и възприетото ниво на нейното фак-
тическо представяне.

- удовлетвореността е функция от възприятието на клиента за равнището
на фактическо представяне при покупката. Кронин, Тейлър и Тийс10

твърдят, че не съществуват ясно установени норми за сравнение между
очаквания и фактическо представяне, което означава, че, според тях,
очакванията имат много по-малка роля в процеса на формиране на удов-
летвореността, в сравнение с възприятията.

Независимо от начина на дефиниране на удовлетвореността (респективно
от субектите, при които се проявява – персонал или клиенти), изследователите
в тази област са единодушни, че тя е комплексна конструкция11 с латентен
характер. Комплексната й природа произтича от различните признаци, които
характеризират удовлетвореността. Латентността се свързва с трудности при
директното измерване на конструкцията, което налага нейното последващо опера-
6 Oliver, R. Measurement and Evaluation of Satisfaction Process in Retail Settings. // Journal of Retailing,

1981, p. 57.
7 Andre, M., Р. Saraiva. Approaches of Portuguese Companies for Relating Customer Satisfaction with

Business Results. // TQM, Vol. 11, p. 7, 2000.
8 Anderson, E.W. The Antecendents and Consequences of Customer Satisfaction for Firms. // Marketing

Science, 1993, Vol. 12.
9 Oliver, R. L. A Cognitive model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions //

Journal of Marketing Research, 1980.
1 0 Cronin J. J., S. A. Taylor. SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance-based and

Performance-minus-expectations Measurement of Service Quality. // Journal of Marketing, Vol. 58, N
1 (January), 1994; Teas, R.K. Expectations, Performance Evaluation, and Consumers’ Perceptions of
Quality. // Journal of Marketing, Vol. 57, October, 1993.

1 1 Конструкцията отразява строежа и взаимното разположение на елементите на съответното обра-
зувание (в конкретния случай – удовлетвореност).
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ционализиране чрез независими променливи, които, от своя страна, подлежат на
оценка12.

Правилното концептуализиране и операционализация на конструкциите
„удовлетвореност на персонала” и „удовлетвореност на клиентите” са предпос-
тавка за коректно изследване за наличие, сила и посока на влияние между тях.
Голям брой изследвания потвърждават наличието на връзка между удовлетво-
реността на персонала и клиентите, която се проявява в различни аспекти:

- Възприятията на персонала и клиентите за качеството на предоставе-
ните (получените) услуги са свързани помежду си13. Тъй като влияние-
то на възприеманото качество върху удовлетвореността е доказано, а
демонстрираните нагласи и поведение на персонала имат отношение към
възприеманото качество, от тук и удовлетвореността на персонала се
проектира върху удовлетвореността на клиентите.14, 15

- Удовлетвореността на персонала предопределя качеството на предос-
тавяните от тях услуги16. Част от компонентите на удовлетвореността
на персонала могат да се използват за предсказване на промените в
удовлетвореността на клиентите. Р. Бърк и колектив потвърждават на-
правения извод, като доказват че някои аспекти на удовлетвореността
на персонала (например отчуждение/стрес на работно място, заплаща-
не, ангажираност с работата, привлекателност на работата и др.) имат
съществено влияние върху удовлетвореността на клиентите с или без
компанията да провежда реинженерингова програма с цел подобряване
изпълнението на нейните служители17. Поради това може да се приеме
направеният от Б. Гейл18 извод, че съществува връзка между „щастли-
вите работещи” и „щастливите клиенти”.

- Между нагласите на персонала и тези на клиентите се констатират вза-
имни влияния. Начинът, по който една компания се отнася към своите
клиенти, дава ориентация за характера на взаимоотношенията с персона-
ла19, т.е. спецификата на взаимоотношенията с клиентите зависи от ха-
рактера на трудовите правоотношения с работещите в организацията.

1 2 Levesque, T., G. McDougall. Determinants of Customer Satisfaction in Retail Banking. // IJBM, 14/7,
1996, p. 15.

1 3 Moira Clark, Modelling the Impact of Customer-Employee Relationships on Customer Retention
Rates in a Major UK Retail Bank. // Management Decision 35/4, 1997, pp. 293–301.

1 4 Babin, B., J. Boles. The Еffects of Perceived Co-worker Involvement and Supervisor Support on
Service Provider Role Stress, Performance and Job Satisfaction”. // Journal of Retaling, 1996, Vol. 72,
No. 1, pp. 57-75.

1 5 Tortosa, V. et all. Internal Market Orientation and its Influence on Organisational Performance”. //
European Journal of Marketing, Vol. 43, No. 11/12, 2009, pp. 1435-1456.

1 6 Burke, R. et all. Effects of Reengineering On the Employee Satisfaction-Customer Satisfaction
Relationship. // The TQM Magazine, Vol. 17, ? 4, 2005, p. 361.

1 7 Burke, R. et all. Цит. съч.
1 8 Gale, B. Satisfaction Congress to Focus on Acquiring, Retaining Customers. // Marketing News, 6 July,

1992, p. 18.
1 9 Rousseau, D., Wade-Benzoni, K. Linking Strategy and Human Resource Practices;. How Employee

and Customer Contacts are Created. // HRM, 1994, Vol. 3, No 3, pp. 463-89.



2 5
Статии

2. Изследователска рамка

Като метод за набиране на първични данни за удовлетвореността е изпол-
звана пряка персонална анкета под формата на стандартизиран въпросник. За
реализиране на изследването са разработени и проведени две отделни анкети:

- сред служители от фронтофисите на компании, предоставящи бизнесус-
луги;

- сред организационни клиенти, получаващи бизнес услуги.
За измерване и оценка на удовлетвореността на персонала и клиентите се

използва мултиатрибутивен подход, т.е двете латентни конструкции се дезагре-
гират в конкретни измерими (операционализиращи) променливи.

Изследователският инструмент за удовлетвореност на персонала се състои
от два блока. Първият блок включва твърдения, чрез които служителите във
фронтофиса оценяват по 5-степенна скала (от 1 – „изобщо не съм удовлетво-
рен” до 5 – „напълно удовлетворен”) удовлетвореността си от следните аспек-
ти на работата в организацията20:

- Удовлетвореност от предоставените правомощия във връзка с работа-
та си в компанията. Операционализацията е осъществена посредством
3 променливи: учaстие на лицето при вземане на решения; осигуряване
на достъп до информация от страна на мениджмънта; възможност за
развитие на кариерата.

- Удовлетвореност от професионалната реализация в конкретната компа-
ния – оценена е чрез критериите: възможност за развитие на уменията;
удовлетвореност от естеството на работата; възможност за свободно при-
лагане на личните умения и способности; удовлетвореност от получава-
ната информация за осъществяване на професионалните задължения.

- Удовлетвореност от заплащането и осигурените социални придобивки.
- Удовлетвореност от екипната работа.
- Удовлетвореност от сигурността, която компанията предлага по отно-

шение на заеманото работно място.
- Удовлетвореност от физическите условия на работа.
- Обща удовлетвореност от компанията.
Във втория блок от въпросника персоналът оценява до каква степен кли-

ентите са удовлетворени от обслужването. Оценката се осъществява по 5 сте-
пенна скала от Ликъртов тип – от 1 – „изобщо не съм съгласен” до 5 – „напълно
съгласен” по следните критерии:

- качество на обслужване;
- обхват на предлаганите услуги;
- компетентност, ангажираност с проблемите на клиентите, любезност и

комуникативни умения на персонала;

2 0 Изледователският инструмент е адаптиран по Schneider, B. et.all. Which Comes First: Employee
Attidudes or Organizational Finacial and Market Performance?  // Journal of Applied Psychology,
2003, Vol. 5, p. 839.
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- цени на предлаганите услуги (степен на съответствие с възможностите
на клиентите);

- обща удовлетвореност от компанията като цяло.
Въпросникът, предназначен за организационните клиенти, също включва

два блока. Специфичното в този инструмент е, че блокът от въпроси за измер-
ване на удовлетвореността на клиентите е идентичен с този, чрез които персо-
налът оценява доколко са доволни клиентите от обслужването. Целта е да се
направи съпоставка между двата изследователски инструмента и да се уста-
нови степента на съвпадение (респективно несъвпадение) в оценките между
персонал и клиенти. От практическа гледна точка това сравнение информира
компаниите, предлагащи бизнес услуги, дали могат да използват персонала от
фронтофиса, за да си набавят по разходноефективен начин достоверни данни за
клиентите и тяхната удовлетвореност. Оценката е осъществена по 5-степенна
скала от 1 – „изобщо не съм доволен” до 5 – „напълно доволен”.

Във втората част от въпросника организационните клиенти оценяват по
степен на важност описаните по-горе фактори за удовлетвореност (по скала от
1 – „изобщо не е важен” до 5 – „много важен”).

Скалите за оценка на удовлетвореността на персонала и клиентите са те-
ствани за надеждност чрез критерия Cronboach’s Alpha. Стойностите на крите-
рия за отделните скали в двата въпросника е по-голяма от 0,60021, с което се
доказва надеждността на разработените изследователски инструменти.

Въз основа на направените разсъждения за наличие на връзка между удов-
летвореността на персонала и удовлетвореността на клиентите са дефинирани
следните хипотези (фиг. 1):

Н1 – липса/ наличие на статистически значима връзка между удовлетво-
реност на персонала и оценката му за удовлетвореност на обслужва-
ните клиенти.

Н2 – липса/ наличие на статистически значима връзка между удовлетво-
реност на персонала и удовлетвореност на клиентите.

2 1 Стойностите на критерия Cronboach’s Alpha за отделните скали е както следва: удовлетвореност
на персонала – 0,799, възприятия на персонала за потребителската удовлетвореност – 0,7491;
удовлетвореност на клиентите – 0,7646.

Удовлетвореност
на персонала

Оценка на персонала за
удовлетвореност на клиентите

Удовлетвореност
на клиентите

H1

H2 H3

Фиг. 1. Концептуален модел на изследването
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Н3 – липса/ наличие на статистически значима връзка между оценката на
персонала за удовлетвореността на клиентите и оценката на клиен-
тите за собствената им удовлетвореност.

Извадката е от типа „според отзовалите се”. За формирането й е осъще-
ствен контакт с 54 компании, работещи в сферата на бизнесуслугите (счето-
водни; юридически; финансови, вкл. банкови; маркетингови, вкл. рекламни; други
услуги). Избраните компании работят на организационен пазар, т.е. предлагат
услуги на други компании. При условие, че включените в извадката предложи-
тели на бизнес услуги работят паралелно на В2С и В2В пазар, анкетната карта
се попълва, като се разсъждава само за организационен пазар (т.е. за фирмите-
клиенти). От всяка компания-предложител се подбират двама фронтофисслу-
жители и се осъществява контакт с четири нейни клиенти, които ползват бизнес
услуги.

3. Резултати от изследването

Удовлетвореност на служителите

Резултатите от проучването сред служители, които директно контактуват
с клиентите показват, че 60,4% от тях са по-скоро удовлетворени от своите
работодатели като цяло. Едва 7,9% от служителите са напълно доволни и ня-
мат забележки към условията на работа в компанията. Относителният дял на
напълно и по-скоро неудовлетворените е 11,9% – т.е. за тези служители се пред-
полага, че могат да напуснат компанията при предлагане на по-добри условия
на работа.

След анализ на отговорите на респондентите се формира средна непре-
теглена оценка на общата им удовлетвореност – 3,63, т.е. персоналът във фрон-
тофисите на изследваните компании е по-скоро удовлетворен. Този резултат се
дължи на оценките по отделните мотиватори, които са позиционирани в диапа-
зона от 3 до 4, т.е. между неутрална оценка и „по-скоро удовлетворени” (табл.
1). Служителите в най-голяма степен са доволни от осигурения достъп до ин-
формация за изпълнение на служебните си задължения, от физическите усло-
вия на труд, от осигурения достъп до информация от страна на мениджмънта,
както и от естеството им на работа към момента.

По-ниски нива на удовлетвореност се регистрират по отношение на моне-
тарните стимули – социални придобивки и заплащане в конкретната организа-
ция, както и факторите, които могат да увеличат служебните правомощия на
лицето в компанията – възможности за развитие на личните умения и участие
при вземане на управленски решения. Интерес в случая представлява ниската
удовлетвореност от заплащането, което допълнителният анализ показва, че е
най-важния мотиватор сред всички компоненти на удовлетвореността (табл.
2). Причина за несъответствието между степента на важност на компонента и
нивото на регистрираната удовлетвореност при монетарните стимули може да
се търси в рестриктивната финансова политика на повечето компании в условия
на криза, както и в по-високата ценова чувствителност на служителите.
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Таблица 1

Удовлетвореност на персонала – общо и по компоненти

За да се определи степента на важност на горепосочените фактори и тях-
ното влияние при формиране на възприятието на служителите за обща удовлет-
вореност от компанията е приложен множествен регресионен анализ. Получе-
ният регресионен модел е адекватен23. Стойността на коефицента на детерми-
нация (0,665) показва, че 66,5% от измененията в общата удовлетвореност се
дължат на включените в проучването компоненти на удовлетвореността.

От всички изследвани мотиватори (12 на брой) само заплащането, физи-
ческите условия на труд, достъпа до информация, необходима за добро изпълне-

Компоненти на удовлетвореността / обща удовлетвореност

Средни оценки
на персонала

от изследваните
компании

Участие при вземане на решение в компанията 3,24

Информация от мениджмънта за целите на компанията 3,62

Възможности за развитие на кариерата 3,14

Възможности за развитие на професионалните умения 3,47

Естество на работа 3,59

Възможности свободно да се прилагат лични умения
и способности 3,40

Заплащане 3,23

Социални придобивки 2,99

Екипна работа 3,39

Сигурност за работното място 3,37

Достъп до информация, необходима за добро изпълнение
на служебните задължения 3,65

Физически условия на труд 3,65

Обща удовлетвореност от компанията
(ср. непретеглена оценка) 3,63

Обща удовлетвореност от компанията
(ср. претеглена оценка)22 3,75

2 2 Средната претеглена оценка е формирана чрез използване на относителната важност на отделни-
те компоненти на удовлетвореността, получена чрез директен подход – респондентите оценяват
елементите на удовлетвореността по 5-степенна скала.

2 3 Signif. F е 0.00 и е по-малко от предварително възприетото равнище на  грешка α = 0.05.
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ние на служебните задължения и възможностите за развитие на личните уме-
ния са статистически значими24. С условност може да се интерпретира и еле-
мента „удовлетвореност от участието при вземане на решения в компанията”,
който е статистически значим при α = 0,1. Между описаните компоненти на
удовлетвореността не се установява мултиколинеарност, което показва, че между
факторните променливи не съществуват силни връзки, които могат да „изкри-
вят” интерпретацията на регресионните модели.

Таблица 2

Статистически значими фактори на удовлетвореността
на персонала от фронтофисите

Според данните в табл. 2, най-голямо значение за удовлетвореността на
фронтофис служителите имат монетарните стимули (заплати, бонуси). Ранжи-
рането въз основа на оценките за важност на компонентите на удовлетворенос-
тта разкрива потребностите на заетите лица и показва, че след финансовите
нужди те считат за важни възможностите за професионално усъвършенстване
(развитие на личните умения) и достъпа до информация, необходима за добро
изпълнение на служебните задължения. Важни фактори са също физическата
конфортност на средата за работа и участието на служителя при вземането на
управленски решения.

Анализът на мотиваторите по ранг на важност и средните им оценки по-
зволява да се очертаят следните приоритетни направления, чрез които може да
се търси подобряване в нивото на общата удовлетвореност на персонала от
фронтофисите на изследваните компании:

- Анализ и адаптиране на системата на заплащане на служителите към
персоналните, екипни и общофирмени резултати. Възможно е да се търсят
алтернативни форми за подобряване на заплащането.

Фактори Равнище на
значимост (Sig) β-коефицент

Относител
на важност

(тегло)

Участие при вземане на решения в
компанията 0,064 0,138 13%

Възможности за развитие на личните
умения 0,031 0,198 19%

Заплащане 0,000 0,342 32%

Информацията, която се предава за добро
изпълнение на служебните задължения 0,011 0,192 17%

Физически условия на работа 0,010 0,198 19%

2 4 Техните равнищата на значимост (Sig.) са по-малки от възприетото равнище на грешка α = 0,05.
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- Организация на фирмени обучения в направления, съобразно нуждите и
интересите на служителите и/или при реинженеринг на процеси, които изис-
кват допълнителни умения от страна на персонала. Във връзка с това е
възможно да се организират целево ориентирани обучения и/или стимули-
ране на заетите самостоятелно да повишават своята квалификация.

- Приобщаване на служителите при вземане на решения, свързани с тех-
ните права и задължения, както и лансиране на промени в начина на
обслужване на клиентите.

При сравнение на резултатите за двете извадки относно степента на обща
удовлетвореност на клиентите се установява, че има съвпадение в относител-
ния дял на отговорите за позицията „по-скоро доволен”, които съставляват и
основния масив от отговорите на запитаните (табл. 3).

Таблица 3

Удовлетвореност на клиентите
(от позициите на персонал и бизнесклиенти)

Характерно за отговорите на обслужващия персонал е, че посочват по-
висок процент за напълно доволните клиенти и по-нисък процент за недоволни-
те клиенти, в сравнение с отговорите на клиентите.

Фактори за формиране на потребителската удовлетвореност

Чрез множествен регресионен анализ са изведени факторите, които, спо-
ред обслужващия персонал и самите клиенти, имат най-силно влияние върху
резултативната променлива – обща удовлетвореност (табл. 4).

Според данните от двете множествени регресии, коефицентите на детер-
минация са близки по стойност – R2 за оценката на служителите за потребител-
ска удовлетвореност е 0,440, а за удовлетвореността на самите клиенти е 0,433.
От тук може да се направи извод, че въз основа на формираните отговори на
служителите и потребителите, избраните мотиватори обясняват едва около 44%
от промените в изследваната категория, т.е. и за двете групи респонденти съще-
ствуват и други фактори, които не са обхванати в това изследване. И в двата

Степен на удовлетвореност/
неудовлетвореност

на клиентите

Относителен дял отговори
по отделни позиции, според

персонала

Относителен дял
отговори по отделни

позиции, според
клиентите

Изобщо не съм доволен 1% 1,5%

По-скоро не съм доволен 1% 7,0%

Нито доволен, нито недоволен 17,8% 20,5%

По-скоро доволен 63,4% 63,5%

Категорично доволен 16,8% 7,5%
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случая не е установено наличие на мултиколинеарност между факторните про-
менливи.

Таблица 4

Компоненти на потребителската удовлетвореност – степен
на важност, според персонал и бизнесклиенти

Табл. 4 разкрива, че мненията на двете изследвани групи (персонал и клие-
нти) по отношение на факторите, които обуславят потребителската удовлетво-
реност, са различни. Според работещите във фронтофиса, удовлетвореността
се определя основно от три фактора: обхват на предлаганите услуги, ангажира-
ност към проблемите на клиентите и комуникативни умения на обслужващия
персонал. За бизнесклиентите с най-голямо значение са качеството на обслуж-
ване25 и цените на услугите, следвани от любезността и компетентността на
обслужващия персонал. Различията в ранжирането доказват, че персоналът и
клиентите формират по различен начин своите оценки за обобщаващата про-

Фактори на
потребителска

удовлетвореност

Степен на важност, според
персонала от фронтофиса

Степен на важност, според
бизнесклиентите

β коеф. тегло

Статисти-
ческа

значимост на
фактора

β коеф. тегло

Статисти-
ческа

значимост
на фактора

Качество на обслужване - - не 0,256 30% да
Обхват на предлаганите
бизнес услуги 0,342 44% да - - не

Компетентност на
персонала, работещ
непосредствено с
клиентите

- - не 0,160 19% да

Ангажираност към
проблемите на клиентите 0,243 31% да - - не

Любезност на
обслужващия персонал - - не 0,178 21% да

Комуникативни умения
на обслужващия
персонал

0,189 25% да - - не

Цени на предлаганите
услуги - - не 0,260 30% да

2 5 Качеството на обслужване е латентна конструкция, която за предложителите на бизнесуслуги
включва различни променливи, отчитащи спецификите на предлагания вид услуги. Във връзка
с това за коректно оценяване на качеството е желателно конструкцията да се операционализира.
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менлива „удовлетвореност”. От тук може да се направи по-обобщаващ извод,
че съвпадението в средните оценки на персонал и клиенти за обща потребител-
ска удовлетвореност не е достатъчно условие, за да може персоналът да се
възприема като единствен и надежден източник на информация за удовлетво-
реността на клиентите.

Двете паралелни проучвания (с двете групи респонденти) позволяват да се
сравняват средните оценки (непретеглени и претеглени) на обслужващия персо-
нал и на самите клиенти за удовлетвореност по фактори и като цяло (таблица 5).

Таблица 5

Потребителска удовлетвореност – сравнение
между оценките на персонал и бизнесклиенти26

Средните непреглени оценки за удовлетовреност показват, че и двете гру-
пи респонденти считат, че клиентите са по-скоро удовлетворени от компаниите
за бизнес услуги. При анализ на средните претеглени стойности за удовлетво-
реността се установява, че позициите на персонала (3,99) и клиентите (3,34) се

Фактори на потребителска
удовлетвореност

Средни
оценки на
персонала

Средни
оценки на
клиентите

Разлика
Статистическ

и значима
разлика

Качество на обслужване 4,21 3,85 0,36 има

Обхват на предоставените
услуги 3,90 3,74 0,16 няма

Компетентност на
обслужващия персонал 4,17 3,75 0,42 има

Ангажираност на персонала
при разрешаване проблеми на
клиентите

3,84 3,39 0,45 има

Любезност на персонала,
контактуващ с клиентите 4,28 3,91 0,37 има

Комуникативни умения на
персонала 4,16 3,82 0,34 има

Цени на предлаганите услуги 3,40 3,22 0,18 няма

Обща удовлетвореност от
компанията – средна
непретеглена оценка

3,94 3,69 0,25 има

Обща удовлетвореност от
компанията – средна
претеглена оценка

3,99 3,34 0,65 -

2 6 Скалата е от 1 – „изобщо, не съм удовлетворен” до 5 – „напълно съм удовлетворен”.
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различават в по-голяма степен. В случая средната претеглена оценка на клиен-
тите е по-близка до неутралната оценка (3) по използваната 5-степенна скала,
което отговаря на „нито удовлетворен, нито неудовлетворен”.

Като цяло персоналът от фронтофиса е по-оптимистично настроен, което се
вижда от по-високите оценки по всички компоненти на удовлетвореността при
съпоставка с оценките на самите клиенти. След допълнителна проверка се уста-
ноява27, че статистически значими разлики се наблюдават между средните оцен-
ки на двете групи по следните компоненти: качество на обслужване, компетент-
ност на обслужващия персонал, ангажираност на персонала с проблемите на кли-
ентите, любезност и комуникативни умения на работещите, както и удовлетворе-
ност на клиентите като цяло. Наличието на статистическа значима разлика меж-
ду средните оценки на персонала и бизнесклиентите по всички компоненти на
потребителската удовлетвореност, с изключение на цени и обхват на предоставя-
ните услуги доказва, че персоналът от фронтофиса не може да се разглежда като
надежден източник на информация за удовлетвореността на клиентите. Оценки-
те на персонала са по-обективни и близки до потребителските възприятия, когато
става въпрос за фактори, които не са свързани директно с личните и професио-
налните умения на персонала (като цени и обхват на услугите).

За апробиране на модела (представен на фиг. 1) са използвани корелацио-
нен анализ и χ2-анализ.

Проверката на хипотеза Н1 е осъществена чрез корелационен анализ между
удовлетвореността на персонала и неговата оценка за потребителската удовлетво-
реност. Резултатите показват, че между двете променливи съществува слаба по
сила статистическа значима връзка (R = 0,275, Sig. = 0,005). Наличието на слаба
връзка показва, че има съвпадение в оценките за една част от респондентите. Една
от възможните причини за това е, че тези служители са достатъчно мотивирани от
своя работодател, за да се стремят да обслужват по-добре бизнесклиентите.

Хипотеза Н2 е проверена чрез χ2-тест, чиито резултати доказват липсата на
статистически значима връзка (Sig. = 0,476) между удовлетвореността на персо-
нала и удовлетвореността на включените в проучването клиенти. Полученият
резултат не може да се тълкува еднозначно, тъй като едно от условията за прило-
жение на χ2-теста не е изпълнено (в 80% от клетките минималните теоретични
честоти са по-малки от 5, а в една от клетките тази стойност е по-малка от 1).

Табл. 5 дава отговор по отношение на хипотеза Н3. Установената статисти-
чески значима разлика между оценката на персонала за потребителската удовлет-
вореност и тази на самите клиенти показва, че като цяло възприятията на служите-
лите се различават от тези на потребителите, когато става въпрос за оценка на
фактори, които пряко засягат техните професионални и лични умения (компетент-
ност, ангажираност, любезност, комуникативни умения и качество на работа).
2 7 При проверка за наличие/липса на статистическа значима разлика между средните оценки на

персонала и  клиентите се използва параметричен t-тест, тъй като разпределението на изследва-
ните променливи е нормално. В зависимост от равнището на значимост на t-критерия, наблюда-
вано от съответния ред за равенство на дисперсиите на двете групи, се определя дали разликата
между средните оценки е статистически значима (при Sig. по малко от α = 0,05).
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Заключение

Получените резултати от осъщественото изследване с двете групи рес-
понденти позволяват да се направят следните по-важни изводи:

Първо. Факторите, които в най-висока степен оказват влияние върху удов-
летвореността на включените в проучването фронтофис служители са следни-
те: заплащане, физически условия на труд, достъп до информация, необходима
за доброто изпълнение на служебните задължения и възможности за развитие
на личните умения. Съответно, тези инструменти може да се използват от ме-
ниджмънта на компаниите в комбинация или самостоятелно (в зависимост от
средните им оценки, както и от възможностите и приоритетите на съответната
компания) за подобряване на общата удовлетвореност.

Второ. Изключително важни фактори за удовлетвореността на организаци-
онните клиенти в сферата на бизнесуслугите са качеството на обслужване, цените
на предлаганите услуги, любезността и компетентността на служителите. Форми-
раните средни оценки на клиентите показват, че е препоръчително изследваните
компании да проучват възможностите за актуализация на ценовата си листа съоб-
разно възможностите на обслужваните клиенти. Установява се, че ангажираността
и компетентността на служителите от фронтофиса изискват допълнителни усилия
от страна на компаниите и по-конкретно, на персонала, защото именно тук се кон-
статират най-сериозни разминавания в оценките на двете групи респонденти и се
регистрират най-ниските нива на удовлетвореност на клиентите.

Трето. Фронтофис служителите не могат да се използват безрезервно като
източник на информация за потребителската удовлетвореност. Основен аргу-
мент в подкрепа на този извод е, че между преценката на служителите и потре-
бителските възприятия съществува статистически значима разлика. Същевре-
менно, при формиране на оценката си за удовлетвореност на клиентите, персо-
налът отдава по-голямо внимание на фактори, които не са толкова важни за
потребителите (като обхват на предлаганите услуги, ангажираност и комуника-
тивни умения на обслужващия персонал). Мнението на персонала от фронтофи-
са за обслужваните бизнесклиенти трябва да се използва внимателно, тъй като
удовлетвореният служител, дори и достатъчно мотивиран, е заитересуван да
маркира по-високи равнища на потребителска удовлетвореност.

Ограниченията на направените две паралелни проучвания и получените ре-
зултати очертават следните насоки за бъдеща работа в изследваната област:

- да се установи дали индивидуалните характеристики на членовете на
персонала оказват влияние върху оценката им за удовлетвореност на
служителите;

- да се обвърже удовлетвореността на фронтофис служителите с финансовите
резултати на компаниите и проследяване на посочената връзка в динамика;

- изследване на поведението на потребителите при покупка и търсене на
причини, които манипулират равнището на тяхната удолетвореност (по
отделни компоненти), което ще позволи да се ранжират и профилират
корективни действия по клиенти.
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ANALYSIS  OF  STAFF
AND  CUSTOMER  SATISFACTION

Assoc.  Prof.  Dr  Evgeni  Stanimirov,
Assist.  Prof.  Borislava  Cherkezova

Abstract

Intensive competition in the area of business services stimulates companies to try to
manage the satisfaction and loyalty of their most important customers. Front office personnel
of companies selling their products, through their attitudes and behaviour, affect the satisfaction
and loyalty levels of customers. The ability of sales staff to assess comparatively accurately
whether customers receive the desired and expected service level is important from the viewpoint
of marketing. The precise estimate of staff concerning customer satisfaction may considerably
reduce the costs of marketing research and provide the opportunity for proactive action on the
part of the sellers should there emerge any indications of problems.

In the article there is a parallel study of the satisfaction of staff and customers in the
sphere of business services and on that basis there are drawn conclusions as to the ability of
those working at the front offices of the companies under study to judge correctly the degree
of satisfaction of the customers they serve.

АНАЛИЗ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
 ПЕРСОНАЛА  И  КЛИЕНТОВ

Доц.  д-р  Евгени  Станимиров,
асс.  Борислава  Черкезова

Резюме

Интенсивная конкуренция в сфере бизнес-услуг стимулирует компании к стремле-
нию управлять удовлетворенностью и лояльностью своих наиболее важных клиентов.
Персонал фронт-офисов компаний-продавцов посредством своей установки и поведе-
ния влияет на удовлетворенность и лояльность клиентов. Способность персонала по про-
дажам сравнительно точно оценить, получают ли клиенты обслуживание на желаемом и
ожидаемом уровне, очень важна с точки зрения маркетинга. Точная оценка персоналом
удовлетворенности клиентов может значительно снизить расходы на маркетинговые ис-
следования и предоставить возможность проактивных действий со стороны продавцов в
случаях индикации проблем.

В статье параллельно исследуется удовлетворенность персонала и клиентов в сфере
бизнес-услуг и на этой основе делаются выводы о способности работников фронт-офи-
сов исследуемых компаний правильно оценивать степень удовлетворенности обслужи-
ваемых клиентов.
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РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРНАТА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Румен Калчев

Въведение

Решаването на проблемите в заетостта е един от основните приоритети
на икономическата и социалната политика в европейските страни през ХХІ век.
Както в Лисабонската стратегия, така и в стратегията „Европа 2020”, при на-
белязването на пътя, по който трябва да се развива икономиката на стария
континент, се акцентира върху постигането на високи равнища на заетост и създа-
ването на по-добри работни места.

Извършващите се структурни промени в българската икономика предиз-
викват съответни изменения в структурата на секторната заетост. Процесите,
протичащи на пазара на труда, свързани със заетостта у нас, са основното пре-
дизвикателство за написването на тази статия. Целта на автора е да проследи
промените в структурата на секторната заетост през 2001-2010 г. и на тази база
да разкрие някои от проблемите пред нейното развитие в България.

1. Секторната заетост в изследванията
на пазара на труда у нас

През последните няколко десетилетия в развитите страни се наблюдава
процес на замяна на физическия човешки труд с машини и автоматизирани си-
стеми. Това е една от основните причини за структурните промени в икономи-
ката и респективно в заетостта. Преди 60-те години на ХХ в. В. Леонтиев пише:
„В транспорта и селското стопанство машините на практика вече са отстрани-
ли необходимостта от човешка физическа сила. Човекът почти престана да се
занимава с вдигане и бутане, неговата работа е свързана предимно с пускане и
спиране, сглобяване, монтаж и ремонт. С въвеждането на машините със само-
стоятелно управление неговото пряко участие в производствения процес ще се
стесни още повече. Първо ще изчезнат онези, които пускат и спират машините,
после другите – по монтажа и настройката. Заетите с ремонтна дейност ще
запазят работните си места още дълго време, ...Ще продължаваме да изпитва-
ме нужда от изобретатели и конструктори...”1. Така Нобеловият лауреат опре-
деля схващанията си за технологичното развитие и развитието на заетостта.

Насоките за развитие на националната икономика се влияят от редица
фактори като наличието на природни ресурси, климат, национални традиции,

1 Леонтиев, В. Есета по икономика. С., ИК „Хр. Ботев”, с. 209-210. Есето „Машините и човекът” е
публикувано за първи път в Scientific American. Vol. 187, No. 3, September 1952.
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провежданата икономическа политика на правителството и др. Съвременните
български правителства демонстрират повишен стремеж към стратегическо
мислене, изграждане на икономика на знанието, постигане на значим социално-
икономически напредък и изравняване на икономическите показатели на България
с тези на европейските страни. Според аналитичната рамка, разработена от
Световната банка, икономиката на знанието има четири опорни стълба: благо-
приятна икономическа, институционална среда и управление за развитие на пред-
приемачеството; добре развита информационна инфраструктура; съзидателен
и добре обучен човешки капитал; национална иновационна система, способна
да реализира продукти с високо съдържание на знание. Всеки от тях има отно-
шение към формирането на модерна структура на секторната заетост.

След 1990 г. пазарът на труда в България се изследва от различни гледни
точки. Ежегодно редица институции публикуват в своите електронни сайтове
анализи за неговото състояние2. Някои изследвания акцентират върху отделни
аспекти на заетостта3, а в други се извършва обстоен анализ, включително и на
секторната заетост4.

В първото изследване на заетостта, публикувано през новия век И. Белева
отбелязва, че през 1990-1999 г. в структурата на общата заетост в относителни
тегла делът на заетите в индустрията намалява до 26,2%, на заетите в аграрния
сектор и услугите нараства съответно до 26,6 и 47,1%, а също и че „от гледна
точка на ефективността на преструктурирането и преразпределението на зае-
тостта между трите сектора на икономиката политиката за насърчаване търсе-
нето на труд следва да се насочи преди всичко към услугите и след това към
индустрията. ...Нарастването на заетостта в селското стопанство не е свърза-
но с ефективно търсене на труд. Насочването на работната сила към този сек-
тор на икономиката е по-скоро израз на търсене на възможности за заетост
като алтернатива на безработицата. ...преструктурирането на заетостта нами-
ра израз в движение на работната сила от индустрията и услугите към селското
стопанство и безработицата. Това е довело до нарастване на ефективността на

2 Вж. www.az.government.bg. Сайт на Агенцията по заетостта; www. bia – bg.com. Сайт на Българ-
ска стопанска камара и др.

3 Вж. Белева, И. и др. България и Европейската общност: Трансформация на пазара на труда и
социалната политика – с поглед към Европа: [Изследване]. С., ИК Иван Д. Данов, 1993.; Шопов,
Д. и др. Изследване на пазара на труда и на индустриалните отношения в България след 1990
година. С., Унив. изд. Стопанство, 1996; Димитров, Л. и др. Гъвкавост на пазара на труда в
България: [Изследване]. С., Агенция за икон. анализи и прогнози, 2006; Гъвкавост и сигурност
на заетостта в малките и средни предприятия в България: Резултати от изследвания за състояни-
ето и перспективите / Отг. ред. и състав. Катя Владимирова. С., ИК Шанс, 2008; Белева, И.
Условията на труд и качеството на заетостта в България: тенденции и взаимодействия. С., Аван-
гард Прима, 2009 и др.

4 Вж. Белева, И. Политиката по заетостта и безработицата в България в преходния период. Ана-
лиз, оценки и перспективи. С., „Марин Дринов”, 2001; Шопов, Д. и др. Работната сила на
България в прехода към пазарна икономика. С., Унив. изд. Стопанство, 2006; Владимирова, К. и
др. Деиндустриализация и преструктуриране на заетостта в България: икономически и социални
последици. С., „Стопанство”, 2008.
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заетост в индустрията и услугите с цената на ниска ефективност на заетост в
селското стопанство.”5 Мненията, изразени във всички останали по-късни из-
следвания гравитират около това.

Авторски колектив с ръководител Д. Шопов посочва трайната тенденция
на увеличение на относителния дял на заетите в сектор „Селско и горско сто-
панство” и сектор „Услуги”, както и намалението на относителния дял на зае-
тите лица в сектор „Индустрия” през периода 1990-1995 г., след което констати-
ра: „... Поземлената реформа предостави земята на нейните собственици, кои-
то не разполагат със средства за развитието на селското стопанство на основа-
та на съвременни технологии за производство. От друга страна, цените и неси-
гурността на пазарите не стимулират развитие на ефективно производство и
водят до производства, целящи задоволяване на собствени потребности.”6

Група учени, начело с К. Владимирова, е на мнение, че „Днес в страните с
развити икономики икономическият растеж се търси чрез прилагането на тру-
доспестяващи технологии и съответно относително намаление на заетостта....
Селското и горско стопанство е единственият икономически сектор, отбеляз-
ващ колеблива промяна на относителния си дял в БДС и по-категорично увели-
чение на заетите в сектора, което само по себе си е белег за намаляваща про-
изводителност на труда.”7

Друг авторски колектив подчертава: „Докато съкращаването на заетост-
та в промишлеността и строителството продължава цяло десетилетие, в пове-
чето клонове на услугите и селското стопанство е регистрирано нарастване на
броя на заетите. Последното до известна степен се дължи на напредъка на
поземлената реформа в страната. По този начин селското стопанство започва
да играе роля на буфер при съкращенията на работна сила, тъй като някои ра-
ботници, освободени от промишлеността, се връщат в селските райони, за да
отглеждат продукция за собствено потребление”.8

В своя статия И. Белева пише: „Заетостта по сектори на икономиката по-
казва съществени различия в България и в ЕС-27. В нашата страна 51,8% са
лицата, заети в услугите, 27,6% – в индустрията и 20,6% – в селското стопанство.
В ЕС-27 заетите лица в услугите са 68,6%, 25% – в индустрията и 6,4% – в селс-
кото стопанство. Очевидна е съществената разлика, очертаваща неразвитостта
на услугите в България, както и по-високата трудоемкост на индустрията и осо-
бено голямата разлика в производителността на труда в селското стопанство.”9

5 Вж. Белева, И. Политиката по заетостта и безработицата в България в преходния период. Ана-
лиз, оценки и перспективи. С., „Марин Дринов”, 2001, с. 14, 16.

6 Шопов, Д. и др. Работната сила на България в прехода към пазарна икономика. С., Унив. изд.
Стопанство, 2006, с.96, 116.

7 Владимирова, К. и др. Деиндустриализация и преструктуриране на заетостта в България: ико-
номически и социални последици. С., „Стопанство”, 2008, с. 118-119.

8 Михова, Г. и др. Работно време, условия на труд, демографско поведение. С., Акад. изд. „М.
Дринов”, 2007, с. 14.

9 Белева, И. България и ЕС: Пазарът на труда в условията на евроинтеграция. Известия. Списание
на Икономически университет – Варна, 2008, бр. 2, с. 50-51.
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В редица стратегически документи на българското правителство се сре-
щат текстове, свързани със секторната заетост. Така например, в Националния
план за развитие на Република България за периода от 2007 до 2013 г. се под-
чертават динамичното развитие на сектора на услугите, стабилността на инду-
стрията, неефективността и свръхзаетостта на селското стопанство, слабата
производителност на труда в сравнение с останалите страни-членки на ЕС и
ниските темпове на сближаване на нашата икономика с общността10.

Особено критичен е анализът на секторната структура в Националната
стратегия за регионално развитие, който посочва като най-проблемен аграрния
сектор, характеризиращ се със „... свръхзаетост, фрагментация на земеделски-
те стопанства, ниска ефективност и ниско ниво на комерсиализираното произ-
водство. Селското стопанство във всички райони за планиране е изправено пред
редица ограничители: разпокъсана собственост, намаляване на поливните пло-
щи, остарели съоръжения, недостатъчно инвестиции и нови технологии, недо-
статъчно интегриране с хранително-вкусовата промишленост и др.”11

Основен приоритет в проекта на Националната програма за развитие на
Република България – България 2020, е подкрепата за развитие на високопроиз-
водителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура, стимули-
ране на иновативната активност и научните изследвания, а „... приоритетните
дейности са насочени към повишаване производителността на труда, повиша-
ване броя на заетите във високотехнологичните отрасли, нарастване износа на
високотехнологичните продукти, привличане на инвестиции в отрасли с висока
добавена стойност и повишаване ролята на науката за развитие на обществото
и за решаване на значими социално-икономически проблеми.”12

На основата на направения до тук аналитичен преглед може да се твърди,
че темата за секторната заетост е с постоянна актуалност и присъства трайно
в икономическите изследвания и в икономическата политика на българското
правителство. Тя е тясно свързана с проблемите на технологичното развитие,
преструктурирането на икономиката, инвестициите, безработицата, ефективно-
стта на производството, производителността на труда и пр.

2. Анализ на секторната заетост в България през 2001-2010 г.

Икономиката на всяка страна се разделя принципно на три основни сектора
– селско стопанство, индустрия и услуги, които включват отделни икономически
дейности.13 Оценките за брутния вътрешен продукт представят състоянието и
тенденциите в развитието на икономиката, а брутната добавена стойност (БДС)
е основният негов компонент. Съпоставката между заетостта и произведената
1 0 За повече подробности Вж. Национален план за развитие на Република Бъолгария за периода от

2007 до 2013 г. www.az.government.bg - Сайт на Агенцията по заетостта.
1 1 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.

Обн. ДВ бр. 42 от 2005 г.
1 2 Национална програма за развитие на Република България: България 2020. Проект. Разработен

м. февруари 2012 г. www.president.bg – Сайт на Президентството на Република България.
1 3 За повече подробности вж. Заетост и безработица – годишни данни 2010. Изд. на НСИ, с. 7.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
4 0

БДС по икономически сектори е индикатор за ефективността на секторната зае-
тост. Обемът и структурата на заетостта и на произведената БДС в България за
периода 2001-2010 г. имат следните стойности (вж. таблица 1):

Таблица 1

Заети лица, БДС, структура на заетостта и БДС
по икономически сектори в България за 2001 – 2010 г.

Източник: НСИ и собствени изчисления на автора.

Сравненията сочат, че въпреки някои колебания в динамиката, услугите
са най-ефективният сектор, като относителният дял на БДС превишава този на
заетостта през годините между 10,5 и 13 процентни пункта. В индустрията има
относителен баланс, като превишението на БДС спрямо заетостта достига до
3,3 пункта, а единствено през 2002 г. заетостта има по-голям относителен дял с
0,4 пункта. Аграрният сектор категорично е най-неефективен. През годините
участието му в създаването на БДС намалява с повече от 7 пункта, докато най-

Заети лица 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

РБългария, хил. 3215 3222 3317 3403 3495 3612 3728 3825 3725 3506

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сел. ст-во, хил. 768 765 759 753 742 733 724 737 731 705

% 23,9 23,8 22,9 22,1 21,2 20,3 19,4 19,3 19,6 20,1

Индустрия, хил. 879 887 895 919 958 1024 1087 1130 1045 942

% 27,4 27,5 27,0 27,0 27,4 28,3 29,1 29,5 28,0 26,9

Услуги, хил. 1568 1570 1663 1731 1795 1855 1917 1958 1949 1859

% 48,7 48,7 50,1 50,9 51,4 51,4 51,5 51,2 52,4 53,0

Брутна добавена стойност по тещущи цени

Р Б-я, млрд. лв. 26,6 29,5 31,1 33,9 38,5 43,4 50,6 57,7 58,7 60,7

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сел. ст-во, млрд. лв. 3,2 3,3 3,2 3,4 3,3 3,1 2,8 4,1 2,8 3,0

% 12,0 11,2 10,3 10,0 8,6 7,1 5,5 7,1 4,8 4,9

Индустрия, млрд. лв. 7,3 8,0 8,7 9,3 11,2 13,4 16,4 18,0 18,4 17,9

% 27,4 27,1 28,0 27,4 29,1 30,9 32,4 31,1 31,3 29,5

Услуги, млрд. лв 16,1 18,2 19,2 21,2 25,8 26,9 31,4 35,6 37,5 39,8

% 60,6 61,7 61,7 62,6 62,3 62,0 62,1 61,8 63,9 65,6
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голямото намаление на относителния дял на заетостта е през 2008 г. – 4,6 пун-
кта. През всички години на изследвания период процентът на заетостта надви-
шава относителния дял в БДС между 12 и 15 процентни пункта, като най-висо-
ките стойности са през 2009 и 2010 г., т.е. може да се предположи, че селското
стопанство става убежище на освободените от другите сектори работници.

Преди да продължим анализа на секторната заетост е необходимо да при-
помним, че през периода 2001-2010 г. се случват някои събития, които имат
изключително голямо влияние върху икономическата активност и респективно
върху заетостта в България:

1. Приключване на преговорите за присъединяване на България към Евро-
пейския съюз през 2005 г. и вследствие на това нарастване на оптимиз-
ма за по-доброто бъдеще на българския бизнес.

2. Присъединяване на страната ни към Европейския съюз през 2007 г. и
предоставяне на възможност за получаване на средства по оперативни-
те програми на съюза.

3. Световната икономическа криза (неприключила), чието влияние се чув-
ства по-сериозно у нас от втората половина на 2008 г.

На фона на тези събития е логично развитието на секторната заетост. От
данните в таблица 1 могат да се направят някои констатации относно броя на
заетите, структурата и динамиката на заетостта.

В броя на заетите в икономиката през целия период се наблюдава повише-
ние с 291 хил. души, точно колкото е увеличението на заетите в услугите. Сле-
дователно, цялата положителна разлика се дължи на увеличаващия се брой за-
ети и относителен дял на сектора. Общият брой на заетите в селското стопан-
ство и индустрията през 2001 и 2010 г. остава непроменен, като увеличението в
единия сектор компенсира намалението в другия.

Изследваният период може да се раздели по отношение на заетостта на
два относително самостоятелни подпериода – до 2008 г. и от 2008 до 2010 г., т.е.
до началото на кризата и след това.

Заетостта у нас се увеличава непрекъснато до 2008 г., като средногодишното
увеличение на броя на заетите в националната икономика е над 75 000 души.
Показателни за равнището на заетостта са и данните за коефициента на зае-
тост на населението от 15 до 64 навършени години, който расте непрекъснато
от около 50% в началото на периода до 64% през 2008 г. Тогава се отчита и най-
ниското равнище на коефициента на безработица – 5,7 %14. Положителните тен-
денции за периода 2001-2008 г. се дължат на икономическата ситуация по све-
та, която се изразява в непрекъснат растеж, повишаване на заетостта и бла-
госъстоянието на населението. Подемът в икономиката и очакванията, свърза-
ни с влизането в Европейския съюз и ползването на средства по европейските
фондове, подтикват работодателите в България да увеличават инвестициите и
респективно заетостта, с цел постигане на високи печалби.

1 4 По данни от www.nsi.bg.
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След 2008 г., вследствие на икономическата криза, заетостта започва да
спада с по-високи темпове от темповете на увеличение преди това, като средно-
годишното намаление на заетите в България е около 160 000 души. И в трите
сектора броят на заетите през 2008 г. непрекъснато намалява до 2010 г. През 2010
г. коефициентът на заетост е 59,7%, а безработицата се увеличава до 10,3%15.

Особено рязко е намалението в заетостта през 2010 г. – с 220 000 души, в
сравнение с 2009 г., като тя се доближава до равнището от 2005 г. Основните причи-
ни за това състояние на пазара на труда са очакванията на работодателите и обек-
тивната невъзможност за разширяване на инвестициите. В началото на кризата те
считат, че тя ще бъде лека и кратка. Поради това търсят по-меки начини за снижа-
ване на разходите и редуциране на отработените дни и човекочасове като: редовен
и неплатен отпуск на част или на целия персонал; участие на персонала в обучение;
промяна на режима на труд чрез намаляване на работните часове и др. След като
става ясно, че кризата ще бъде продължителна, работодателите започват да при-
бягват към съкращения, в голяма част от случаите – масови.

Показателни за очакванията на работодателите у нас са данните за раз-
ходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). Докато през
2001 г. тези разходи са около 7 млн. лв. и непрекъснато се увеличават, като през
2008 г. повишението е повече от четири пъти, то през 2010 г. те падат под равни-
щето на 2006 г. Като се прегледат данните по отделните сектори се отчита отно-
сително стабилизиране на тези разходи в аграрния сектор след 2008 г. до обем,
надвишаващ повече от шест пъти началото на периода, а в индустрията и услуги-
те – почти двукратно понижение през 2010 г., в сравнение с 2008 г. (вж. таблица 2).

Таблица 2

Разходи за придобиване на ДМА по икономически сектори
през 2001-2010 г.

1 5 По данни от www.nsi.bg.

Р-ди за ДМА 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Р Б-я, млн. лв. 6694 7221 8503 9950 13263 17743 27447 29429 21274 16218

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Лв. зает 2082 2241 2563 2924 3795 4912 7362 7694 5711 4625

Сел. с-во, млн. лв. 146 205 267 376 440 467 642 931 841 915

% 2,2 2,8 3,1 3,8 3,3 2,6 2,3 3,2 4,0 5,6

Лв. зает 190 268 352 499 593 637 887 1263 1150 1298

Инд. млн. лв. 2599 2949 3639 4060 5321 7464 11171 13027 8756 6473

% 38,8 40,8 42,8 40,8 40,1 42,1 40,7 44,3 41,2 39,9
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Източник: НСИ и собствени изчисления на автора.

Данните за структурата на разходите за придобиване на ДМА показват,
че основната част от тях се насочват към услугите и индустрията, а минимал-
на част – към аграрния сектор. Явно предприемачите считат, че не си заслужа-
ва да изразходват средства за развитието на материално-техническата му база.

В икономиката на страната се извършват структурни промени, които во-
дят до постоянно увеличение на относителния дял на заетите в сектора на ус-
лугите, като за целия период то е 4,3 процентни пункта. Единственото прекъсване
на положителната тенденция в сектора е през 2008 г., което се дължи на относи-
телно по-малкото увеличение в броя на заетите спрямо предходната година, в
сравнение с другите сектори. До 2008 г. броят на заетите бележи непрекъснато
повишение, достигащо 390 хил. души, а след това, под влияние на икономичес-
ката криза, започва спад.

В аграрния сектор се наблюдава понижение в процента на заетите за це-
лия период с 3,8 пункта, но през 2008 г. тенденцията сменя посоката си. Що се
отнася до физическия обем, до 2007 г. той търпи намаление с 44 хил. души, най-
вероятно поради възможността на част от заетите в селското стопанство да
намерят по-добри алтернативи в някой от другите сектори. През 2008 г. се за-
белязва леко повишаване, като обяснението може да се потърси в увеличение-
то на обема на заетостта в националната икономика и възможностите на евро-
пейските програми в сектора. След това, под влияние на кризата, отново започ-
ва намаление на заетостта.

В индустрията има непрекъснато увеличение на броя на заетите до 2008 г.
– с 251 хил. души, което, обаче, не се изразява в чувствително нарастване на
относителния дял. В следващите две години заетостта намалява, а относител-
ният дял достига най-ниското си равнище.

Структурата на заетостта и структурата на БДС у нас са доста по-различ-
ни от средните за Европейския съюз като цяло и от почти всички страни, взети
поотделно (вж. таблица 3).

Лв. зает 2957 3325 4066 4418 5554 7289 10277 11528 8379 6872

Услуги, млн. лв. 3949 4067 4597 5514 7502 9812 15634 15471 11657 8830

% 59,0 56,4 54,1 5,4 56,6 55,3 57,0 52,5 54,8 54,5

Лв. зает 2518 2590 2764 3185 4179 5289 8155 7901 5981 4750
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Таблица 3

Структура на заетостта и БДС по икономически сектори
в Европейския съюз през 2010 г.16

(%)

1 6 За Франция, Литва, Португалия, Румъния и Швеция структурата на заетостта се отнася за 2009
г., за всички останали страни – за 2010, а за Естония, Обединеното кралство, Малта и Люксем-
бург в Евростат не са посочени данни или няма пълна база данни. За Германия,Франция, Кипър,
Литва, Португалия, Румъния и Швеция структурата на БДС се отнася за 2009 г., за всички
останали страни – за 2010, а за Белгия, Обединеното кралство, Малта и Люксембург в Евростат
не са посочени данни или няма пълна база данни.

Страни

Икономически сектори

селско стопанство индустрия услуги

заетост БДС заетост БДС заетост БДС

ЕС 27 5,1 1,7 23,2 25,0 71,7 73,3

България 20,1 4,9 26,9 29,5 53,0 65,6

Чехия 3,1 1,7 36,3 37,5 60,6 60,8

Дания 2,6 1,3 17,8 22,1 79,6 76,6

Германия 1,6 0,8 24,5 27,8 73,9 71,4

Ирландия 4,6 1,7 19,5 34,8 75,9 63,5

Гърция 11,7 3,1 18,3 18,8 70,0 78,1

Испания 4,2 2,6 20,8 28,0 75,0 69,4

Франция 2,6 1,7 19,5 18,6 77,9 79,7

Италия 4,0 1,9 27,2 24,9 68,8 73,2

Кипър 4,7 2,4 19,5 19,9 75,8 77,7

Латвия 8,7 4,5 23,6 24,6 67,7 70,9

Литва 9,2 2,8 27,0 27,9 63,8 69,3

Унгария 7,0 3,8 29,7 34,3 63,3 61,9

Холандия 2,6 1,8 17,2 23,8 80,2 74,4

Австрия 4,9 1,5 23,5 28,2 71,6 70,3

Полша 13,2 3,8 30,9 31,9 55,9 64,3

Португалия 11,1 2,3 26,5 23,2 62,4 74,5

Румъния 30,1 7,2 29,8 65,6 40,1 27,8
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Източник: Собствени изчисления на автора по данни на НСИ и Ев-
ростат.

Структурата на заетостта е различна във всички страни, но от данните в
таблица 3 прави впечатление, че в страните, които са по-развити в технологич-
но отношение и в които стандартът на живот е най-висок, стойностите за аграр-
ния и индустриалния сектор са около и по-ниски, а за сектора на услугите са
около и по-високи от средните – Дания, Германия, Франция, Холандия, Австрия,
Финландия, Швеция и др. Единствената страна, в която относителният дял на
заетите в селскостопанския сектор е по-висок, а в сектора на услугите е по-
нисък отколкото в България, е Румъния. Всеизвестен факт е, че това са двете
най-изостанали страни в Евросъюза с най-ниски доходи на населението.

Изводът, който може да се направи е, че най-развитите страни имат така-
ва структура на заетостта, при която производствените сектори са със стойно-
сти около и под средните, а секторът на услугите – около и над средните за
Евросъюза. Този факт се дължи на обстоятелството, че селскостопанското и
промишленото производство в тях са наситени с достатъчно техника и техно-
логии и изискват минимален брой заети лица.

От сравненията между структурата на БДС, създадена в икономиката и
структурата на секторната заетост се вижда, че най-ниско равнище има БДС
на Европейския съюз в аграрния сектор – едва 1,7 %, в който има 5,1% заети.
Стойностите за останалите сектори са почти идентични с относителните дяло-
ве на заетостта в тях, което показва, че има съответствие между заетост и
произведена добавена стойност, за разлика от селското стопанство, където
ефективността е три пъти по-ниска.

Когато се съпоставят структурите на БДС и на заетостта се вижда, че във
всички страни от Европейския съюз процентният дял на заетите преобладава
над дела на БДС в аграрния сектор. Има няколко страни с надвишение почти
четири пъти и в тях доходите на населението изостават, в сравнение с развити-
те страни – България, Гърция, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения.
Неслучайно при провеждането на политиката по доходите във всички страни
селскостопанското производство се дотира. В най-лоши позиции са България и
Румъния, с най-голям процент заети в селското стопанство – съответно 20 и 30,
което затруднява неговото подпомагане.

При сравнението на относителния дял на БДС в индустрията и в услугите
се вижда, че в България те са съпоставими с голяма част от европейските
страни, а секторът на услугите е в по-добро състояние от същия в Румъния,

Словения 8,4 2,5 31,2 30,0 60,4 67,5

Словакия 3,2 3,1 31,5 40,2 65,3 56,7

Финландия 4,8 3,0 24,2 28,3 71,0 68,7

Швеция 2,0 1,7 21,7 24,6 76,3 73,7
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Словакия, Полша, Чехия, Унгария, Ирландия, където с по-голям брой заети се
произвежда по-малък дял от БДС.

Добър индикатор за постигнатата производителност е БДС, която е произ-
ведена от един зает в отделните сектори. По този показател България е на
последно място в Европейския съюз. Обяснение може да се потърси в образо-
вателно-квалификационните характеристики на работната сила, в политиката
на пазара на труда, в равнището на използваните технологии, в качеството на
управленските решения и в ред други фактори, влияещи върху степента на опол-
зотворяване на ресурсите. Най-ниска производителност от всички сектори във
всички страни от Европейския съюз има в селското стопанство у нас – едва
2291 евро БДС през 2010 г. В румънския аграрен сектор през същата година
цифрата е 3138, а Испания, Малта, Италия, Холандия и редица други срани ни
надвишават повече от десетократно17. Една от причините за това, според нас, е
в статуса на заетите, който позволява в сектора да работят лица с ниско или без
образование, със слаба или без квалификация. Така например, през 2010 г. от
705 хил. души, работещи в сектора, 88% са самонаети, неплатени семейни ра-
ботници и работодатели.18

На база на приведените данни и направените до тук разсъждения, могат
да се очертаят две основни групи проблеми пред секторната заетост у нас, с
оглед на бъдещото икономическо развитие на България:

1. Промените в структурата на икономиката и респективно заетостта.
2. Ниската производителност на заетите.
Промените в структурата на заетостта са положително явление, фи-

налът на което теоретично би могла да бъде структура, която се доближава до
тази в развитите европейски държави. Разбира се, тук трябва да се отчита
спецификата на страната. В момента съотношението между заетите от трите
сектора (аграрен, индустриален и услуги) е 20:27:53. Нереалистично е да се
очаква преминаване от това състояние към 5:25:70, каквото е средното към
2010 г. за Европейския съюз. България има природни ресурси, благоприятен
климат, традиции в селското стопанство и в преработващата промишленост,
което неминуемо влияе върху структурата на икономиката и избора на трудова
заетост от страна на населението. Според нас, постигането на структура 10:25:65
в близък план е добра алтернатива пред секторната заетост и моментът на
криза е подходящ за осъществяване на интервенция от страна на правителство-
то в сферата на професионалното ориентиране.

Ниската производителност на заетите е свързана с доходите на насе-
лението. Тя се влияе, както от образованието и квалификацията на работната
сила, така и от характеристиките на съществуващите и откриващите се работ-
ни места. Има несъответствие между търсените от работодателите кадри и
тези, които излизат от образователната система и от системата за професио-
нална квалификация. Голяма част от търсените специалности са в сектори, ко-

1 7 По данни от Евростат.
1 8 Изчислено по данни от www.nsi.bg.
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ито генерират висока БДС, а образователната и квалификационната системи не
могат да ги осигурят.

Според „Менпауър България”, 42% от работодателите в България имат труд-
ности при попълването на критични позиции в своята организация, като най-търсени
са инженери, мениджъри, занаятчии, техници, секретарки, лични и администра-
тивни асистенти, помощен персонал за офис дейности, шофьори, IT специалисти,
търговски представители, счетоводители, финансисти и машинни оператори.19

Българската стопанска камара констатира, че Министерството на труда и
социалната политика и Агенцията по заетостта „не провеждат целенасочена
политика за укрепване на пазара на труда. Финансират се предимно обучения за
шофьори, административен персонал, персонални езикови умения. Обученията
се провеждат по специалности, за които има индивидуално търсене, според
представените ваучери. Оползотворяването на средствата по оперативната
програма води единствено до изразходване на парични средства за захранване
на параструктури.”20

Проблеми при планиране необходимостта от кадри създава също и липса-
та на достатъчно достоверна информационна база за анализ. Статистическата
информация, която събира Националният статистически институт (НСИ) е на-
сочена преди всичко към количествените характеристики на работната сила.

Заключение

Държавата и институциите, свързани с пазара на труда, могат да предпри-
емат при сегашните условия някои мерки, които, според, нас биха имали благо-
приятно влияние, с оглед усъвършенстването на структурата на заетостта и
повишаване производителността на заетите, например:

- Насърчаване на инвестициите, особено от страна на големи чуждест-
ранни компании, чрез намаляване на административните процедури. Във
връзка с това да се създаде електронно правителство, в което човешки-
ят фактор да има минимално участие, с цел подобряване на бизнескли-
мата и намаляване на корупцията.

- Ускоряване усвояването на средствата по оперативните програми с всич-
ки средства, включително и чрез налагане на наказания на администра-
тивните лица, които допускат пропуски и закъснения.

- Даване на предимство при включването в курсове за обучение и пре-
квалификация от страна на поделенията на Агенцията по заетостта за
останалите без работа от аграрния сектор, ако желаят да постъпят на
работа в някой от другите сектори.

- Постепенно ограничаване на заетостта в аграрния сектор чрез насоч-
ване на част от заетите в него неплатени семейни работници и самонае-
ти към други сектори.

1 9 Вж. www.manpower.bg. Годишно изследване за недостига на таланти. Резултатите от изследване-
то са обявени на 30.05.2011 г.

2 0 Вж. www.bia-bg.com. Пазар на труда – състояние и тенденции. 26 септември 2011 г.
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- Създаване на система за координация между институциите, осигурява-
щи информация и обучение и работодателите, във връзка с търсените
специалности на пазара на труда.

- Разработване на политика и инструменти за осъвременяване на придо-
битите умения, в т.ч. и за признаване на придобитите по неформален
път и др.

Посочените в статията проблеми са малка част от съществуващите на
трудовия пазар. Общата и секторната заетост се нуждаят от целенасочена и
координирана намеса на държавата, образователната система, системата за
професионална квалификация и бизнеса, с цел постигането на устойчивост на
заетостта и висок стандарт на живот на населението.

DEVELOPMENT  OF  SECTORAL  EMPLOYMENT  IN  BULGARIA

Assoc.  Prof.  Dr  Rumen  Kalchev

Abstract

In the article there are discussed the changes in the structure of sectoral employment in
Bulgaria during the period 2001-2010. There is made a comparison of the structure of employment
in the national economy with that in the countries of the European Union.

As a result of the analysis there is drawn the conclusion that the main groups of issues
sectoral employment in this country faces are the changes in the structure of employment and
the low productivity of the employed. There are suggested measures with a view to improving
the structure of employment and increasing the productivity of the employed.

РАЗВИТИЕ  СЕКТОРНОЙ  ЗАНЯТОСТИ  В  БОЛГАРИИ

Доц.  д-р  Румен  Калчев

Резюме

В статье рассматриваются изменения в структуре секторной занятости в Болгарии в
2001-2010 г. Проводится сопоставление структуры занятости в национальном хозяйстве с
аналогичной структурой в странах Европейского союза.

В результате анализа сделан вывод о том, что основные группы проблем секторной
занятости в стране следует искать в изменениях структуры занятости и в низкой произво-
дительности занятых. Предлагаются меры, направленные на совершенствование структу-
ры занятости и повышение производительности занятых работников.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО И КЛАСИФИЦИРАНЕТО
НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ ЗА СЧЕТОВОДНИ ЦЕЛИ

Ас. Рени Петрова

Въведение

Нематериалните активи се характеризират с редица особености, които ги
отличават от останалите ресурси на предприятието и затрудняват преценката
дали даденият актив да бъде признат във финансовия отчет. Такива са висока-
та степен на риск по отношение на очакваните икономически изгоди, невъзмож-
ността за физическо ограничаване на достъпа на трети лица до тях и т.н. Това
поражда необходимостта от ясно дефиниране на съдържанието на счетоводно-
то понятие „нематериален актив”, за разлика от сродната икономическа кате-
гория. Освен това, нематериалните активи представляват разнородна група
отчетни обекти, обединени от липсата на физическа субстанция. Това предоп-
ределя потребността от подходящото им класифициране, както за целите на
текущото отчитане, така и за представянето им във финансовите отчети.

Целта на тази статия е да се анализират особеностите на нематериалните
активи, пораждащи трудности пред тяхното дефиниране и класифициране, как-
то и да се проучат и систематизират съществуващите в научната литература
дефиниции и класификации, за да се предложат на тази основа подобрена дефи-
ниция и някои нови признаци за класифициране на нематериалните активи. Обект
на изследването са нематериалните активи на предприятията, а предмет – тях-
ното дефиниране и класифициране за целите на счетоводното им отчитане.

1. Проблеми при дефинирането на нематериалните активи
за счетоводни цели

Основната трудност при формулирането на единна дефиниция за немате-
риалните активи произтича от факта, че в състава им се включват разнообраз-
ни ресурси. Такива са както търговските марки, програмните продукти и патен-
тите, така и непатентованите технологии, концесиите, художествените произве-
дения, разрешителните за строеж, лицензионните договори и т.н. Липсата на
материален характер допълнително усложнява тяхното описание. По тази при-
чина, дефинирането на нематериалните активи често става на база техни кос-
вени характеристики – че от тях се очаква да донесат ползи на предприятието,
че имат стойност и т.н. Дори липсата на материално-веществена форма поня-
кога предизвиква дискусии, тъй като много от тези активи имат физически но-
сител, макар той да е с незначителна стойност. Невещественият характер на
нематериалните активи затруднява ограничаването на достъпа на трети лица до
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използването им, а възможността за контрол върху активите е едно от условията
за признаването им във финансовия отчет. От друга страна, фактът, че тези ре-
сурси могат да бъдат ползвани едновременно от повече от едно лице, позволява
на предприятията да прехвърлят правата върху тях срещу възнаграждение. Зато-
ва в групата на нематериалните активи се включват, както самите патенти, търгов-
ски марки, програмни продукти и т.н., така и придобитите лицензи за използване-
то им. Някои от нематериалните ресурси се създават в хода на обичайната дей-
ност на предприятието, поради което разходите по генерирането им не могат да
се определят надеждно. Такива са например, търговските марки, клиентските
списъци, репутацията. За други нематериални ресурси (т.нар. обекти на интелек-
туалния капитал1) е характерно, че носят икономическа изгода на предприятието,
без да са негова собственост – човешките ресурси с техните знания, компетен-
ции, идеи, връзките с доставчиците и клиентите и т.н. Те трудно подлежат на
оценка, тъй като имат стойност и създават стойност само действайки съвкупно в
рамките на конкретната организация. Друга специфика на нематериалните акти-
ви е несигурността на бъдещите икономически изгоди, които могат да се извле-
кат от тях. Например, възможно е значителни инвестиции в научноизследовател-
ска и развойна дейност да доведат до неуспех, дадена търговска тайна да стане
достояние на конкуренцията, търговските марки да загубят своята стойност по-
ради промени в пазарните условия, а напредъкът на технологиите да доведе до
обезценка на патентите, с които разполага предприятието. Затова, позовавайки
се на принципа за предпазливост, счетоводните законодателства ограничават
обхвата на нематериалните ресурси, които могат да бъдат признати като активи.

Тези особености извеждат на преден план разминаването между немате-
риалните активи като икономически ресурс и нематериалните активи като обект
на счетоводно отчитане. За да се дефинират последните за счетоводни цели е
необходимо да се вземат предвид както техните икономически характеристи-
ки, така и счетоводното разбиране за актив.

Законодателствата в отделните държави и международните организации
дават различни определения за нематериалните активи. В сравнително изслед-
ване на дефинициите за нематериални активи, извършено от Жени и Столови2,
са проучени критериите за признаване и третирането на промените в стойност-
та на нематериалните активи във времето в 21 държави (всички членки на Евро-
пейския съюз по време на изследването, Австралия, Канада, Япония, Норвегия,
Швейцария и САЩ) и от 2 международни организации (Борда за Международни

1 Терминът „интелектуален капитал” е комплексен и включва човешки капитал, организационен
капитал и капитал на взаимоотношенията. В икономическата литература често се използва като
синоним на понятието „нематериални активи”, макар двете категории да не съвпадат изцяло.
„intellectual capital. ” A Dictionary of Business and Management. 2006. Retrieved May 03, 2012 from
Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1O18-intellectualcapital.html

2 Jeny, Anne and Hervé Stolowy. Classification of Intangibles (March 12, 1999). HEC Accounting &
Management Control Working Paper No. 708/2000. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=263291
– How accounting standards approach and classify intangibles – an international survey (извл.
05.03.2012).
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счетоводни стандарти (БМСС) и Европейския съюз). В резултат на изследване-
то се открояват два подхода за дефиниране на нематериалните активи: концеп-
туален подход (същински дефиниции) и списъчен подход (изброяване, опис на
нематериалните активи). Тези два подхода не са взаимоизключващи се – държа-
вите, които прилагат концептуален подход, обикновено предлагат и сравнително
изчерпателен списък на нематериалните активи. Концептуалният подход се при-
лага в три разновидности: тавтологичен (например „нематериалният актив се
характеризира с липсата на физическа субстанция”); противопоставяне (на-
пример „дълготрайни активи, различни от материални и финансови” – Австрия и
Германия); истински дефиниции (действителен опит да се определи същността
на нематериалните активи). Според авторите, от разгледаните 23 дефиниции, за
истински (макар и с тавтологичен елемент) могат да се приемат тези, дадени от
счетоводните законодателства в Ирландия, Великобритания, Австралия, САЩ и
от БМСС. Впечатление прави, че всички счетоводни стандарти, включени в ци-
тираното изследване, съдържат списък на нематериалните активи (по-кратък или
по-изчерпателен). Изключение прави само Ирландия, където такъв липсва. Един-
ствено законодателството в Швейцария и БМСС предоставят списък на елемен-
тите, които не се признават за нематериални активи.

Дефинициите за нематериалните активи могат да се разделят още на два
типа – с широк обхват и с тесен обхват. В изследване на Intangibles Research
Center на Ross Institute към New York University3 се дават две възможни дефи-
ниции на нематериалните активи:

- Нематериални активи, дефинирани в широк смисъл - „нематери-
алните активи са нефизически източници на вероятни бъдещи икономи-
чески изгоди за предприятието”, или алтернативно: „всички елемен-
ти от бизнеса на едно предприятие, които съществуват в допълнение
към паричните и материалните активи”.

- Нематериални активи, дефинирани в тесен смисъл – „нематери-
алните активи са нефизически източници на вероятни бъдещи икономи-
чески изгоди за предприятието, които са придобити при размяна или
създадени вътрешно от разграничими разходи, имат ограничен живот,
имат пазарна стойност отделно от предприятието и са притежавани или
контролирани от предприятието.”

Проблемът при прилагането на дефиниция с широк обхват е, че в нея ще
попаднат множество обекти, които предприятието или не може да контролира,
или не може надеждно да оцени – човешки капитал, идеи и т.н. Както се посоч-
ва в цитираното по-горе изследване, „дефинициите за нематериалните активи
често са твърде кратки, за да бъдат полезни при определянето на подходящото
счетоводно третиране”4. Това налага, като допълнение към дефиницията, за
счетоводни цели да се посочат критерии за признаване на даден обект за

3 Цит. по Wayne S., Jr. Upton. Business and Financial Reporting, Challenges from the New Economy,
Special Report, Financial Accounting Standards Board, 2001, Norwalk, Connecticut, USA, p. 68

4 Jeny, A. and Н. Stolowy. Цит. съч., с. 11.
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нематериален актив. Те могат да бъдат както критерии за включване, така и
критерии за изключване. Към първата група спадат отнасянето към пазара
(критерий за признаване на закупени нематериални активи) и разграничимост-
та. Към втората група спадат степента на риск относно очакваните икономи-
чески ползи и трудностите при надеждното оценяване на актива.5

Най-кратка от изследваните законови дефиниции е тази, предложена от
Американските счетоводни стандарти (US GAAP)6: „активи (без финансови
активи), които нямат физическа субстанция.” Тази дефиниция има много общ
характер и може да се каже, че смисълът £ се съдържа в самото наименование
„нематериални активи”, като единствено се прави допълнителното уточнение
за изключване на финансовите активи. Освен това, не се посочват специфични-
те изисквания към обектите, които се признават за счетоводни цели.

От гледна точка на счетоводното отчитане, най-пълни и точни са опреде-
ленията, посочени в Стандартите за финансово отчитане на Великобритания
(UK GAAP) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия (в България). Първото7 гласи: „нефинансови дълготрайни активи,
които нямат физическа субстанция, но са разграничими и контролирани от пред-
приятието чрез държане или законови права”. Според второто,8 нематериални-
те активи са „установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от
предприятието, които: а) нямат физическа субстанция, въпреки, че: могат да се
съдържат във физическа субстанция, или носителят им може да има физичес-
ка субстанция; б) са със съществено значение при употребата им; в) от изпол-
зването им се очаква икономическа изгода.” Тези определения посочват не
само основната характеристика на нематериалните активи – липсата на физи-
ческа форма, но и изискванията за признаване на такъв актив – разграничи-
мост, контрол, очаквана икономическа изгода.

В Международните счетоводни стандарти9 се дава следното определе-
ние: „нематериален актив е разграничим непаричен актив без физическа суб-
станция.” Активът е „ресурс, контролиран от предприятието в резултат на ми-
нали събития, от който се очаква да се получат бъдещи икономически ползи за
предприятието”.10 Тъй като дефиницията е по-обща и обхваща голямо разнооб-
разие от обекти, стандартът поставя допълнителни изисквания, на които трябва
да отговаря потенциалният нематериален актив, за да бъде признат в счето-
водния баланс на предприятието. Разграничава се определението за немате-
риален актив от критериите за признаване на такъв. Това означава, че даден

5 Jeny, A. and Н. Stolowy. Цит. съч., с. 11.
6 SFAS 142, Goodwill and other intangible assets, June 2001, Appendix F Glossary
7 FRS 10 Goodwill and Intangible Assets, December 1997.
8 СС 38 Нематериални активи (пар. 2), Обн. ДВ, бр.30 от 7.04.2005, изм. ДВ, бр.86 от 26.10.2007.
9 МСС 38 Нематериални активи (пар. 8), Регламент (ЕО) № 1126/2008  на Комисията от 3 ноември

2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, публикуван в Официалния вестник на
ЕС от 29.11.2008.

1 0 МСС 38 Нематериални активи ( пар. 8).
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обект може да отговаря на определението, но ако не отговаря на допълнителни-
те критерии, той няма да се отчита като актив. Според общите критерии за
признаване, „един нематериален актив следва да се признае, ако и само ако:
1) е вероятно, че предприятието ще получи очакваните бъдещи икономичес-
ки ползи, които са свързани с актива; 2) стойността на актива може да бъде
определена надеждно.”11 Допълнително се поставят критерии за вътрешно
създадените нематериални активи, като се разделят фазата на научноизсле-
дователска дейност от фазата на развойна дейност по даден проект. От двете
определения (съответно за актив и нематериален актив) могат да се изве-
дат основните изисквания, на които трябва да отговаря даден ресурс, за да се
счита за нематериален актив за целите на счетоводното отчитане: контрол;
бъдещи икономически ползи; разграничимост (активът е отделим или
възниква от договорни или други законови права); непаричен; без физичес-
ка субстанция. Прегледът на литературните и нормативните източници показ-
ва, че всички дефиниции се обединяват около тези характеристики, въпреки, че
единствена и общоприета такава в международен план не се среща.

В икономическата литература се дават определения за нематериалните
активи, наблягащи на същностните им характеристики като икономически ре-
сурс. Тези определения могат да бъдат обединени в няколко групи.

В дефинициите от първата група се посочва, че въпреки липсата на физи-
ческа форма, нематериалните активи имат някаква стойност (която, обаче, не
се дължи на материалния носител, върху който те се намират). Според едно от
тези определения, нематериален актив е „вид дълготраен актив, чиято основна
стойност не се съдържа в материалния му носител (...списък с примери за
нематериален актив ...). Обикновено има срок на съществуване, по-дълъг от
1 година, и се амортизира по линейния метод за срок, не по-голям от 40 годи-
ни.”12 Друго определение гласи: „ценности, принадлежащи на предприятията и
организациите, които не се проявяват физически като реални обекти, но имат
стойностна, парична оценка. (...списък)”13 Според трета дефиниция, това са
„активите, които не могат да се докоснат или видят, но имат стойност.
(...списък)”14

Дефинициите от втората група извеждат като определяща характеристи-
ка на нематериалните активи правата и привилегиите, които те носят на прите-
жателя си. Едно от тях е следното: нематериален актив е „актив без физическо
съществуване, стойноста на който се определя от правата, които дава на соб-
ственика (например, патенти или търговски марки).”15 Според друга дефини-
ция, „нематериалните активи са нефизически активи (...списък) които дават

1 1 МСС 38 Нематериални активи (пар. 21).
1 2 Икономическа енциклопедия. Първо издание, Наука и изкуство, С., 2005.
1 3 Райзберг Б. А., Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. Современный экономический словарь, 5-

е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006.
1 4 http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82294.html (10.04.2012)
1 5 http://www.bandjaccounting.com/MoneyMatters/i.html (10.04.2012)
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права и привилегии и носят икономически ползи за собственика.”16 Трета дефи-
ниция определя нематериалния актив като „право или нефизически ресурс, за
който се приема, че представлява пазарно предимство за предприятието.”17

Дефинициите от третата група акцентират на връзката между нематери-
алните активи и иновационната дейност на предприятието. Едно от тези опре-
деления гласи: „нематериалните активи са нефизически източници на стойност
(право да се получат бъдещи изгоди), генерирани от иновации (открития), уни-
кална организационна структура или човешки ресурси.” 18 Според друго опре-
деление, „нематериални активи са активи на организацията, които нямат мате-
риално-веществена (физическа) форма, но притежават „неосезаема ценност” и
са в състояние да донесат допълнителен доход. (...списък) Иновационната дей-
ност на организацията е тясно свързана с използването и формирането на нема-
териални активи.”19

В определенията от икономическата литература се посочват основните ха-
рактеристики на нематериалните активи – че последните нямат веществена фор-
ма, но въпреки това имат стойност и носят някакви права, привилегии и изгоди на
собственика си. Законовите дефиниции много често разясняват не какво са, а
какво не са нематериалните активи (например „нефинансови”, „без физическа
субстанция”). Освен това, те описват дефинирания обект чрез негови абстракт-
ни, косвени характеристики – например „установим”, „със съществено значение
при употребата му”. Затова много често в счетоводните стандарти определени-
ето е последвано от по-кратък или по-изчерпателен списък на нематериалните
активи, тъй като определенията сами по себе си не дават представа за същност-
та на дефинирания обект. Повечето от определенията в счетоводните стандарти
са лаконични, но в обхвата им попадат широк спектър от нематериални ресурси,
част от които не отговарят на счетоводното разбиране за актив. Затова се налага
поставянето на „критерии за признаване”, с цел ограничаване на невеществените
ресурси, които могат да намерят отражение в счетоводния баланс.

Една нова дефиниция за нематериалните активи би следвало да обединя-
ва положителните страни на двата подхода за дефиниране – чрез посочване на
икономическите характеристики на нематериалните активи, но през призмата
на целите на счетоводното отчитане и присъщите му ограничения. Авторът би
желал да предложи следната дефиниция за нематериалните активи, основавай-
ки се на предимствата и недостатъците на проучените определения:

„Разграничими невеществени ресурси, контролирани от предприя-
тието, които са плод на човешкия разум или творчество, както и придо-
бити права върху подобни и други активи, от които се очаква да донесат
икономическа изгода за предприятието и чиято стойност произтича не
1 6 http://www.ventureline.com/accounting-glossary/I/intangible-assets-definition/ (10.04.2012)
1 7 http://www.allbusiness.com/glossaries/intangible-asset/4944038-1.html (10.04.2012)
1 8 Lev, B. 2001. Intangibles. Management, Measurement, and Reporting. Washington, D. C.: Brookings

Institution Press, p. 7.
1 9 Толковый словарь „Инновационная деятельность”. 2-е изд., доп./Отв. ред. В.И. Суслов.Новоси-

бирск, 2008.
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от материалния носител, върху който се съдържат (ако има такъв), а от
познанията, правата или конкурентните предимства, които предоста-
вят. Такива ресурси се признават за нематериални активи, само ако стой-
ността им може надеждно да се определи.”

Целта на представената дефиниция е нематериалните активи да бъдат
описани чрез техните присъщи характеристики, като същевременно от
обхвата им се изключат тези ресурси, които не представляват актив от счето-
водна гледна точка (без да е необходима препратка към дефиницията за актив
и поставяне на критерии за признаване).

2. Проблеми при класифицирането на нематериалните активи
за счетоводни цели

В състава на понятието „нематериални активи” се включват множество
различни ресурси – права, познания и нови технологии, художествени произве-
дения, пазарни позиции, софтуер и т.н., обединени от липсата на веществена
форма. Този критерий, обаче, е прекалено общ. Чрез поставянето на толкова
различни ресурси в една група и третирането им по един и същи начин за счето-
водни цели, се пропускат техните специфични особености и се занижава полез-
ността на информацията във финансовите отчети.

В научната литература се срещат класификации на нематериалните акти-
ви, разработени въз основата на различни признаци. Не съществува, обаче, една-
единствена общопризната класификация на нематериалните активи, която да
осигури последователното им представяне на микро- и макроикономическо рав-
нище. Невъзможността да се създаде единна класификация се дължи на факта,
че те се различават по множество показатели – икономическа същност, начин
на създаване и придобиване, разграничимост, начин на черпене на икономичес-
ка изгода, степен на риск и т.н. Освен това, в счетоводството нематериалните
активи биха могли да се класифицират за различни цели – при признаването им,
при първоначалното и последващото им оценяване, при определяне на аморти-
зационната политика, при представянето им във финансовите отчети, както и
според потребностите на ръководството от счетоводна информация за тях, а
като се вземат предвид всички тези изисквания - да се организира аналитично-
то им отчитане в конкретното предприятие. Затова ще бъдат представени ня-
колко класификации на нематериалните активи, изградени въз основа на раз-
лични техни особености и подходящи за различни цели.

Бордът за финансово-счетоводни стандарти на САЩ (в US GAAP)20,
разделя нематериалните активи на 5 главни категории, според същността им:
маркетингови; клиентски; художествени; договорни; технологични.
Тази класификация дава представа какво се включва в състава на понятието
„нематериални активи” и се базира на тяхната икономическа същност, а не на
вторичните им белези (разграничими, амортизируеми и т.н.), поради което е
2 0 Statement of Financial Accounting Standards No. 141:Business Combinations. Revised December

2007, paragraphs A 31 – A 56, pp. 41-48.
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избрана за начало на тази част от изложението. Това е и единствената групи-
ровка, която предлага сравнително изчерпателно изброяване на нематериални-
те активи, попадащи в петте категории (вж. SFAS 141).

Въз основа на МСС 38 Нематериални активи, могат да се изведат след-
ните класификации на нематериалните активи:

 Според мястото на създаването им: вътрешно създадени и
външно създадени. Значението на тази класификация произтича от
факта, че ако един актив е придобит чрез сделка с друго предприятие
или лице и за него е платена определена цена, то това доказва неговата
разграничимост, възможността за контрол върху него, наличието на очак-
вана бъдеща икономическа изгода и надеждната оценка. От друга страна,
оценката на вътрешно създадените нематериални активи е сумата от
разходите за тяхното създаване, която не е точен показател за бъдещи-
те икономически изгоди, които може да донесе той.

 Според срока на полезния им живот: активи с ограничен полезен
живот и активи с неограничен полезен живот. Някои нематериални
активи са подложени на много бързо морално остаряване (софтуер), до-
като за други е характерно, че стойността и полезността им не се намаля-
ват с времето, нито има срок, в който да изтече действието им (непатен-
товани технологии, формули, рецептури). Тук възниква и въпросът за тези
нематериални активи, които имат ограничен по договорен или законов път
срок на ползване, тъй като при някои от тях първоначалният срок може да
се предоговоря многократно (лицензи, франчайзи, търговски марки)21. При
други този срок е твърдо определен и не може да се подновява (патенти
– 20 години) или не може да се подновява неограничено (концесии – най-
много до максималния срок 35 години). Затова разграничението е по-
скоро условно и зависи от намеренията на предприятието, развитието на
бизнеса и конкретните условия по договорите.

 Според това, дали подлежат на амортизация (произтича от срока на
полезния им живот): амортизируеми и неамортизируеми.

Именно тези три класификационни критерия, както и следващият, който
също е залегнал в МСС 38 Нематериални активи, определят счетоводното тре-
тиране на нематериалните активи. Според МСС 38 Нематериални активи, именно
разграничимостта на даден обект е условие за признаването му като актив.

Белкауи22 разделя нематериалните активи на:
Неразграничими активи, включени в репутацията;
 Разграничими активи.
В допълнение, Напие и Пауър23 класифицират нематериалните активи на:

2 1 http://www.journalofaccountancy.com/issues/2004/dec/amortizationofcertainintangibleassets.htm
(15.4.2012)

2 2 Цит. по Cañibano, L., М. Garcнa-Ayuso, M. and Р. Sánchez. 2000. „Accounting For Intangibles: A
Literature Review”. Journal of Accounting Literature. 19, p. 106.

2 3 Пак там, с. 106
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 Разграничими на входа – активът е установим, тъй като е или вътреш-
но създаден, или придобит от трети лица – следователно, разходите по
създаването или придобиването му могат да бъдат точно измерени и
установени;

 Разграничими на изхода – активът може да бъде продаден само-
стоятелно или с предприятието като цяло.

Съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи и СС 38 Нема-
териални активи, предприятията следва да представят във финансовите
отчети своите нематериални активи, обединени в групи със сходен харак-
тер – например, патенти, търговски марки, лицензии, концесии, програмни про-
дукти, клиентски бази, продукти от развойна дейност и др. Изисква се24 и раз-
граничаването им на вътрешно и външно създадени.

Друго важно разграничение на нематериалните активи за счетоводни цели
предлагат Хендриксен и ван Бреда 25, което се основава на факта, че за тях са
изразходвани парични средства, но свързаните с това разходи не са признати в
отчета за доходите:

 Традиционни нематериали активи (като авторски права, търговски
марки, патенти, франчайзи, лицензи, репутация);

Отложени разходи (като разходи за реклама, за научноизследователс-
ка и развойна дейност, за обучение на персонала, разходи за реорганиза-
ция и преместване на дейността, разходи за учредяване и развитие и др.).

Според изследване на Института Брукингс,26 нематериалните активи
могат да се разпределят в следните три равнища, от гледна точка на притежа-
нието и контрола, който предприятието упражнява върху тях:

Първо равнище – активи, които могат да бъдат притежавани и прода-
вани.

 Второ равнище – активи, които могат да бъдат контролирани, но не
могат да бъдат отделени и продадени.

 Трето равнище – нематериални активи, които не могат да бъдат
напълно контролирани от предприятието.

Първото равнище включва не само интелектуалната собственост, но и до-
говори и бизнес споразумения, лицензи и франчайзи, квоти. Второто равнище
включва обекти, собственост на даденото предприятие, които трудно могат да се
отделят от продължаващите операции, например, търговски тайни, незавършени
научно-изследователски проекти, бизнес процеси. Третото равнище включва обек-
ти, свързани с човешкия капитал, организационния капитал и капитала на взаимо-
отношенията. В счетоводния баланс намират място активите от първо равнище
и част от тези от второ равнище. Нематериалните активи от трето равнище не
отговарят на счетоводното определение за актив, но все повече учени в областта
на счетоводството търсят начини за представянето им във финансовите отчети.

2 4 МСС 38 Нематериални активи ( пар. 118).
2 5 Цит. по Caсibano, L. et.al, 2000. Цит. съч, с. 107.
2 6 Цит. по Kenan Patrick Jarboe,  Measuring Intangibles, Athena Alliance, April 2007, p. 3.
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Дзамбон и др.27 предлагат малко по-различна класификация на немате-
риалните активи, която включва три подкатегории:

Интелектуална собственост – нематериални активи, носители на за-
конови или договорни права (патенти, търговски марки, дизайни, лицен-
зи, авторски права, рубрики и издателски права).

 Самостоятелно установими нематериални активи – информационни
системи, мрежи, административни структури и процеси, пазарни и тех-
нически познания, човешки капитал (ако е уреден по специален ред),
нематериални активи, въплътени в капиталовото оборудване, търговски
тайни, вътрешно създаден софтуер, чертежи.

 Репутация (неотделими нематериални активи) – минали нематери-
ални инвестиции, въплътени в организация, мениджърски компетенции,
географско разположение, монополна пазарна ниша.

Тази класификация всъщност представлява продължение на класификаци-
ята разграничими/неразграничими активи, като разделя активите в зависимост
от това, на какво основание се считат за разграничими – дали са възникнали от
законови права или са отделими.

Мортенсен, Юстасе и Ланоо28 разделят нематериалните активи на:
Иновационен капитал (научноизследователска и развойна дейност).
 Структурен капитал (интелектуален капитал и познания, организаци-

онна гъвкавост, лоялност и умения на работната сила).
 Договори за изпълнение (лицензи и франчайзи, права за излъчване, квоти

и др.).
Пазарен (маркетингов) капитал (търговски марки и наименования, руб-

рики).
 Репутация.
Тази класификация би показала на настоящите и потенциалните инвести-

тори и кредитори как мениджърите управляват невеществените ресурси на пред-
приятието за постигане на стратегическите цели на компанията, поради което
би могла да послужи при оповестяването на информацията за нематериалните
активи в доклада за дейността.

По-различен поглед към нематериалните активи и тяхното значение в дей-
ността на предприятието предлага Ахонен29, който разделя нематериалните
активи в две големи групи, в зависимост от отдалечеността им от създаването
на печалбата:

 Търговски – нематериалните активи, свързани със свръхпечалби
(търговски марки, патенти, лицензи, монополи);

Производителни – тези, които създават търговските нематериални
активи (човешки капитал, вътрешни и външни структури).

2 7 Zambon, Stefano, et al. Study on the Measurement of Intangible Assets and Associated Reporting
Practices.  Commission of the European Communities, Enterprise Directorate General, April 2003, p. 18.

2 8 Цит. по Cañibano, L. et.al, 2000. Цит. съч. с. 107.
2 9 Ahonen, G.  Generative and Commercially Exploitable Assets. In: J. E. Grцjer and H Stolowy (Eds)

Classification of Intangibles. Groupe HEC, Jouy-en Josas, France, 2000, pp. 206-213.
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Цитираният автор разделя допълнително и двата типа нематериални акти-
ви на индивидуални (свързани с качествата на отделните индивиди – позна-
ния и умения на персонала, лоялност на клиента и т.н) и структурни (отнасящи
се до връзките между отделните индивиди и групи от индивиди – корпоративна
култура, комуникации в предприятието и др.)

От гледна точка на мениджмънта, оценяването, както и за статистически
цели съществуват и други класификации на нематериалните активи, които няма
да бъдат разгледани в тази статия.

В допълнение към представените по-горе класификации, авторът би же-
лал да предложи някои допълнителни признаци за групиране на нематериалните
активи, въз основа на различни техни характеристики:

1. Нематериалните активи, за разлика от материалните, много лесно биха
могли да бъдат неправомерно използвани от предприятия, които нямат права
върху тях (патентовани изобретения, търговски марки, художествени произве-
дения) или да станат известни на конкуренцията (тайни рецептури, формули,
процеси). Затова важно разграничение при тях е обстоятелството дали те мо-
гат да бъдат защитени по законодателен или договорен път (т.е. дали
предприятието може да претендира за правата си по съдебен ред при недо-
бросъвестното им използване от трети лица):

 защитени по силата на закон (патенти, търговски марки, авторски пра-
ва и др.);

 защитени по силата на договор (лицензии, франчайзи, концесии);
 незащитени или защитени чрез търговска тайна (непатентовани тех-

нологии, формули, рецептури, бази данни, клиентски списъци).
Целта на тази класификация е да предостави на потребителите на финан-

совите отчети информация за това, каква част от нематериалните активи на
предприятието са признати по силата на закон/договор и следователно, то има
право да търси правата си по съдебен път при недобросъвестното им използва-
не от други предприятия или лица.

2. Начинът, по който предприятието придобива нематериалните си активи,
показва неговите иновационни възможности и политиката му в областта на про-
дуктовите и технологичните нововъведения. По това те се различават от дру-
гите активи, например, дълготрайните материални активи. Затова авторът пред-
лага класификацията на нематериалните активи, според начина на придоби-
ването им, която се използва при определяне на тяхното счетоводно третира-
не, да се приложи при оповестяването им в годишния финансов отчет (или в
доклада за дейността), тъй като би била полезна за настоящите и потенциални-
те инвеститори и кредитори:

 възникнали в резултат от продължаващата дейност на предприятието;
 целенасочено създадени от предприятието;
 създадени от трети лица по поръчка на предприятието;
 придобити чрез закупуване от други предприятия или лица;
 придобити чрез лицензиране от други предприятия или лица;
 придобити в резултат на бизнескомбинация.
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Според тази класификация, едни и същи нематериални активи могат да
попаднат в различните категории, в зависимост от това, как са възникнали.

3. Според функцията (ролята) им в дейността на предприятието, не-
материалните активи биха могли да се разделят на:

 свързани с нови или подобрени продукти или услуги (патенти, про-
мишлени дизайни, търговски марки);

 свързани с нови или подобрени производствени процеси (патенти,
непатентовани технологии);

 свързани с организацията на административната и реализационна-
та дейност в предприятието (програмни продукти и др.);

 свързани с правото да се осъществява определена дейност (разре-
шителни).

Тази класификация би била полезна по-скоро при управлението на нематери-
алните активи в предприятието, а не толкова за външните потребители на счето-
водна информация. Затова тя би могла да послужи като основа за организацията
на тяхното аналитично отчитане. Тъй като тази класификация се основава не на
същността на отделните видове нематериални активи, а на тяхното приложение в
различните дейности на предприятието, то е възможно един и същ тип активи да
попаднат в различни категории (например, патенти, софтуер).

4. Класификация, която може да се приложи при оценяването (тъй като
оценката на сложните нематериални активи следва да се базира на пълния ком-
плекс от права, които са включени в тях), е според състава им:

 едноелементни (прости) – например, софтуер, авторски права, патен-
ти, концесии;

 комплексни (сложни) – например, търговски марки, франчайз спора-
зумения, репутация.

Заключение

Нематериалните активи като икономически ресурс се характеризират с
някои особености, поради които част от тях не би следвало да се признаят във
финансовите отчети, тъй като не отговарят на счетоводното разбиране за ак-
тив. Това поражда необходимостта от много прецизно дефиниране на понятието
„нематериални активи” за целите на отчетността. В статията е направен пре-
глед на подходите за дефиниране на нематериалните активи и на определения-
та, дадени в научната литература. Съществуващите дефиниции обикновено
включват основните изисквания за признаване на актив – контрол, бъдещи ико-
номически ползи, разграничимост и т.н., но не описват икономическата същност
на нематериалните активи. Поради това, авторът предлага подобрена дефини-
ция, в която това е съобразено. Голямото разнообразие от нематериални активи
и фактът, че те се отличават по много признаци, затруднява единната им класи-
фикация. Направен е преглед на съществуващите в научната литература класи-
фикации въз основата на различни признаци и за различни цели, в допълнение
към които авторът предлага някои нови групировки – според това, дали са за-
щитени по законов/договорен ред, според функцията им в предприятието, спо-
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ред комплексността им и т.н. Проблем, който изисква по-нататъшно изследва-
не, макар и да са направени известни опити в тази област, е изработването на
единна класификация на нематериалните активи на макро- и микроравнище,
която да позволява по-пълно включване на контролираните от предприятието
нематериални активи в системата на националните сметки.

ISSUES  OF  THE DEFINITION  AND CLASSIFICATION
OF  INTANGIBLE  ASSETS FOR  ACCOUNTING  PURPOSES

Assist.  Prof.  Reni  Petrova

Abstract

In the article there are considered the peculiarities of intangible assets, which cause
difficulties in their definition and classification for accounting purposes. There is given an
overview of existing in the literature and the normative acts definitions and classifications of
intangible assets. There is put forward an improved definition of intangible assets, which
presents their characteristics as an economic resource, but in the light of the accounting
concept of an asset. There are also suggested some new criteria of grouping intangible assets
– according to whether they are legally or contractually protected, according to their function
in the enterprise, according to their complexity, etc.

ПРОБЛЕМЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И  КЛАССИФИКАЦИИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ  УЧЕТА

Асс.  Рени  Петрова

Резюме

В статье рассматриваются особенности нематериальных активов, вызывающие зат-
руднения при определении и классификации последних для целей учета. Сделан обзор
существующих в литературе и нормативных актах определений и классификаций немате-
риальных активов. Предложено улучшенное определение нематериальных активов, пред-
ставляющее их особенности как экономический ресурс, но сквозь призму бухгалтерской
концепции актива. Предложены и некоторые новые признаки для группировки нематери-
альных активов – в зависимости от того, защищены ли они в законодательном и в контрак-
тном порядке, в зависимости от их функции в предприятии, в зависимости от их комплек-
сности и т. д.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА

Гл. ас. д-р Петя Данкова

Въведение

В условията на съвременната все по-динамична „икономика на знанието”,
редица автори1 подчертават значимостта на човешките ресурси (ЧР) за ус-
пешното развитие на бизнес организацията. ЧР се извеждат като „критичен”
ресурс2, като източник на конкурентно предимство3, като елемент на интелек-
туалния капитал и фактор със съществено отражение върху пазарната оценка
на компаниите4. Смит и Кели5 подчертават, че „в бъдеще икономически и стра-
тегически предимства ще имат организациите, които най-ефикасно привличат,
развиват и задържат разнообразна група от най-добрите човешки таланти”.
Успоредно с налагането на значимостта на човешкия фактор за успеха на биз-
нес организацията, на управлението на човешките ресурси6 (УЧР) се възлага

1 Вж. напр. Guest, D. E. Human resource management: when research confronts theory. // International
Journal of Human Resource Management. 2001, Vol. 12, No. 7, pp. 1092-1106.; Huselid, M. A. The
impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial
performance. // Academy of Management Journal. 1995, Vol. 38, No. 3, pp. 635-672.; Wright P. M.,
Gardner, T. M., L. M. Moynihan, M. R. Allen. The relationship between HR practices and firm
performance: Examining causal order. // Personnel Psychology. 2005, Vol. 58, No. 2, pp. 409-446.

2 Taylor, S., S. Beechler, N. Napier. Toward an integrative model of strategic international human
resource management. // Academy of Management Review. 1996, Vol. 21, No. 4, pp. 959-985.

3 Barney, J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. // Journal of Management. 1991,
Vol. 17, No. 1, рр. 99-120.

4 Вж. напр. Ulrich, D., N. Smallwood. Why the Bottom Line Isn’t! How to Build Value Through People
and Organization. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003.

5 Smith, A. F., Т. Kelly. Human capital in the digital economy. // The organization of the future.
Hesselbein, F., М. Goldsmith, R. Beckhard (eds). San Francisco: Jossey-Bass, 1997, pp. 199-212.

6 Понятието „персонал” започва да се измества от „човешки ресурси” в средата на 70-те години на
ХХ в. Този процес се свързва с: (1) нарастващата значимост от ЧР за успеха на компанията и
оттук необходимостта от тяхното системно управление; (2) нарастващите научни доказателства
за възможностите за по-ефективно изпълнение на определени практики в тази област; (3) нара-
стващия професионализъм сред практиците в областта на УЧР. Вж. Schuler R. S., Jackson, S. E.  A
quarter-century review of human resource management in the U.S.: The growth in importance of the
international perspective. // Management Review. 2005, Vol. 16, No. 1, pp.11-35.
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не само поддържаща роля7 с фокус върху подбор, назначаване, обучение и
възнаграждение, но и стратегическа роля, свързана с използването на човеш-
кия капитал8 за осигуряване на конкурентни предимства, т.е. наблюдава се из-
местване на ролята на УЧР от поддържаща към стратегическа9.

В тази статия е изведена същността на стратегическото управление на
човешките ресурси (СУЧР). Представени са в обобщен вид резултати от ем-
пирични проучвания за взаимната връзка между УЧР в бизнес организацията и
резултатите от дейността. Обобщени са особеностите на основните подходи
към стратегическото управление на човешките ресурси.

Стратегическо управление на човешките ресурси

Стратегическото управление на човешките ресурси (СУЧР) печели все
повече привърженици, преди всичко във връзка с дебата за взаимната връзка
между УЧР и резултатите от дейността на организацията10. Дабу11 разглежда
СУЧР като „територия, оформяща се в граничната област между теориите за

7 В книгата си „Конкурентно предимство: създаване и поддържане на изключителни резултати”
М. Портър въвежда понятието «верига на стойността» като инструмент за систематично изслед-
ване на взаимовръзката между отделните дейности в бизнес организацията и на тази основа
извеждане на конкурентните й предимства. Дейностите във веригата на стойността Портър раз-
деля на основни (включващи входяща логистика, производство, изходяща логистика, маркетинг
и продажби и следпродажбено обслужване) и поддържащи (включващи доставки, технологично
развитие, УЧР и фирмена инфраструктура). Като поддържаща дейност, УЧР включва подбор,
назначаване, обучение, възнаграждение и др. Вж. Porter, M. Competitive Advantage : Creating and
Sustaining Superior Performance, Free Press, New York, 1985.

8 Възникването на понятието човешки капитал се свързва с името на икономиста Теодор Шулц,
който през 60-те години на ХХ в. извежда идеята, че човешките същества и техните умения и
знания представляват специфична форма на капитал. Човешкият капитал може да се дефинира
като „знанията, уменията, компетентностите и качествата, въплътени в индивидите, които спома-
гат за създаването на лично, социално и икономическо благосъстояние.” (Организация за иконо-
мическо сътрудничество и развитие. Вж. OECD. The well-being of nations: The role of human and
social capital. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development / OECD, 2001, р. 18).
Днес човешкият капитал се поставя в контекста на концепцията за интелектуалния капитал на
организацията и се свързва с понякога рязката разлика между пазарна и счетоводна стойност на
компаниите.

9 Barlett, C. A., S. Ghoshal. Building competitive advantage trough people. // MIT Sloan Management
Review. 2005, Winter, pp. 34-41.; Wielemaker, M., D. Flint.  Why does HRM need to be strategic? A
consideration of attempts to link human resource and strategy. // The Business Review, Cambridge.
2005, Vol. 3, No 2, pp. 259-264.

1 0 Вж. например Delery, J. E., D. H. Doty. Modes of theorizing in strategic human resource management:
tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. // Academy of
Management Journal, 1996, Vol. 4, No. 39, pp. 802-835.; Paauwe, J., R. Richardson. Introduction
special issue on HRM and performance // The International Journal of Human Resource Management.
1997, Vol. 3, No. 8, pp. 257-62.; Boselie, P., J. Paauwe, P. G. W. Jansen.  Human resource management
and performance: lessons from the Netherlands // The International Journal of Human Resource
Management. 2001, Vol. 7, No. 12, pp. 1107-25.

1 1 Dabu, A. Strategic human resources management: Between the resource-based view of the firm and an
entrepreneurship approach. 2007, Working Paper 82. George Mason University.
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управление на човешките ресурси, теориите за фирмата и стратегическите те-
ории за конкуренцията.” Според някои от най-популярните съвременни автори,
СУЧР се определя като:

• „подход, който се стреми към постигане на конкурентно предимство чрез
стратегическо разгръщане на силно ангажирана и квалифицирана ра-
ботна сила, като използва цялостно снаряжение от културни, структурни
и персонални техники.” (Стори12);

• „интегриран комплекс от практики, политики и стратегии, посредством
които организациите управляват своя човешки капитал, който влияе върху
и се намира под влиянието на бизнес стратегията, организационната среда
и социо-икономическата среда.” (Мартин Алкасар и кол.13);

• „процес на обвързване на функцията по УЧР със стратегическите цели
на организацията за подобряване на бизнес резултатите.” (Братън и
Голд14).

На основата на цитираните и редица други дефиниции15 може да се обобщи,
че при СУЧР основен акцент се поставя върху ролята на ЧР за реализиране на
стратегическо конкурентно предимство на компанията и като цяло за подобрява-
не на резултатите от дейността. Редица емпирични проучвания (таблица 1) до-
казват наличието на взаимна връзка между УЧР и резултатите от дейността на
компанията, особено практиките, свързани с изграждане на организационна кул-
тура на ангажираност и приобщеност към целите и ценностите на компанията.

1 2 Storey, J. Human resource management: a critical text. Routledge, London, 1995, р. 5
1 3 Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey.  Strategic human resource management:

integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. International
Journal of Human Resourse Management, 16(5), 2005, pp. 633-659

1 4 Bratton, J., J. Gold. Human Resource Management: Theory and Practice third edition London: Palgrave
Macmillan, 2003.

1 5 Вж. напр. Armstrong, М. Strategic human resource management : a guide to action (3rd ed), Kogan
Page, 2006; Wright, P. M., G. C. McMahan. Theoretical perspectives for strategic human resource
management. J Manage, 1992, 18(2):295-320; Wright, P. M. Introduction: strategic human resource
management research in the 21st century. Hum Resou Manage Rev, 1998, 8(3):187-191.; Delery, J. E.,
D. H. Doty. Modes of theorizing in strategic human resource management: test of universalistic,
contingency, and configurational performance predictions. Acad Manage J, 1996, 39(4):802-835; Delery,
J. E., J. D. Shaw. The strategic management of people in work organizations: review, synthesis, and
extension, paper presented at the Academy of Management Meeting 2001 in Washington D. C. 2001.
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Таблица 1

Обобщение на резултатите от емпирични проучвания
за взаимната връзка УЧР – бизнес резултат.

1 6 MacDuffie, J.P., J. F. Krafcik. Integrating technology and human resources for high-performance
manufacturing: Evidence from the international auto industry. In Kochan, T. & Useem, M. (eds.),
Transforming organizations. New York: Oxford University Press, 1992.

1 7 „Лийн производството” (Lean Production), известно също като „тънко производство” е метод за
организация на производството, при който няма нищо излишно. Основното му предимство се
състои в използването на значително по-малко ресурси (по-малко площи, по-малко материални
запаси, по-малко персонал), в сравнение с традиционното масовото производство, за създаването
на едни и същи обеми продукция. Това се постига чрез въвеждане на принципа на „изтегляне” на
производството, за разлика от традиционните системи, където преобладава „тласкане” на проце-
сите. По-подробно, вж. Благоева, С. Влияние на операционната стратегия върху избора на
система за организация и управление на производството. Сп. ,,Известия”, изд. ,,Наука и иконо-
мика”, ИУ – Варна, кн. 1, 2009, с. 50-60.

1 8 U.S. Department of Labor. High performance work practices and firm performance, August, 1993.

Автор и
методология Основни резултати

МакДъфи и
Крафчик, 199216.
Изследвани са 70
автомобилни
предприятия.

 Лийн производството17 се характеризира с по-висока
производителност и по-високо качество на продукцията, в
сравнение с традиционното масово производство.
(Производителност – 22 ч. за производството на един автомобил
при лийн производство срещу 30 ч. за производството на един
автомобил при традиционното производство. Качество – 0,5
дефекта на 100 автомобила при лийн производството срещу 0,8
дефекта на 100 автомобила при традиционното производство.)
 Докато стратегията по ЧР при традиционното масово
производство е насочена към формиране на
високоспециализирана и нискоквалифицирана работна сила,
при лийн производството стратегията по ЧР цели създаването
на квалифицирана, мотивирана и гъвкава работна сила, с
умения за разрешаване на проблеми.
 Успехът на лийн производството е критично зависим от
прилагането на политики за приобщаване на ЧР, като напр.
децентрализация на отговорностите, широк обхват на задъл-
женията, използване на широк спектър от умения, обвързване на
възнаграждението с печалбата / резултата, сигурност на работното
място и насърчаване на неформалните взаимоотношения.

Министерство на
труда на САЩ
(1993)18. Обобщава
всички значими
проучвания на
взаимната връзка ЧР
– бизнес резултат.

Всички проучвания разкриват, че положително въздействие
върху бизнес резултатите на компанията може да бъде
постигнато чрез следните практики по УЧР:
 въвличане на сътрудниците в процеса на вземане на решения;
 политики за възнаграждението (участие на сътрудниците при
разпределение на печалбата);
 програми за обучение.
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1 9 Pfeffer, J. Competitive advantage through people: Unleashing the power of the work force. Boston,
MA: Harvard Business School Press, 1994.

2 0 Arthur, J. Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover. Academy
of Management Journal, 37, 1994, рр. 670-687.

2 1 По-подробно, вж. конфигуративния подход към УЧР.
2 2 Ostroff, C. Human resource management: Ideas and trends in personnel, June 21, Issue number 356,

CCH Incorporated, 1995.
2 3 HR Quality Index.

Пфефър (1994)19.
Определя 5-те най-
добре представящи
се компании (на база
възвръщаемост на
акция) между 1972 и
1992 г. и търси
общото между тези
фирми.

 В противоречие с традиционната литература в областта на
стратегическото управление, най-добре представящите се
компании нито оперират в „правилната” индустрия (според
анализа на отрасъла на М. Портър), нито са пазарни лидери в
своя отрасъл (според кривата на опита на Бостънската
консултативна група).
 Общото между тези 5 компании е наличието на комплекс от
специфични практики по УЧР, свързани със сигурността на
работното място, високо заплащане, схеми за стимулиране,
споделяне на информация, участие в процеса на вземане на
решения, и др.

Артър (1994).20

Проучва 30
стоманодобивни
компании в САЩ.

 Емпирично разкрива наличието на две различни ЧР
конфигурации21: системи за контрол и системи за приобщаване.
 Системите за контрол целят намаляване на преките разходи
за труд или повишаване на ефективността, като налагат
определени правила и процедури, към които работещите да се
придържат и обвързват трудовото им възнаграждение с
постигането на резултати, които могат да бъдат точно
измерени.
 Системите на приобщаване целят да формират у работещите
определено желано поведение и нагласи чрез формиране на
психологически връзки между индивидуалните им цели и
целите на организацията.
 Компаниите с развити системи за приобщаване се отличават
с по-висока производителност, по-ниски нива на брак и по-
ниско текучество, в сравнение с компаниите с развити системи
за контрол.

Остроф (1995)22.
Проучване,
спонсорирано от
Дружеството по УЧР
и компанията CCH
Incorporated.

 Разработва се „индекс за качеството на ЧР”23, основаващ се
на ранжиране на всички дейности по УЧР във фирмата;
 На основата на този индекс, фирмите се групират в четири
категории, според съответния персентил, в който попадат.
 Фирмите с по-високи стойности на „индекса за качеството на
ЧР” имат по-добри резултати, в сравнение с фирми с ниски
стойности на индекса, като постигат по-високи нива на
следните четири финансови показатели: съотношение пазарна
стойност /счетоводна стойност; производителност на труда
(напр. приходи от продажби на един работник), пазарна
стойност и приходи от продажби.
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Подходи към стратегическото управление на човешките ресурси

СУЧР се стреми да предложи модели, които обясняват и предвиждат при-
носа на УЧР към реализирането на целите и подобряване на представянето на
организацията27. Във връзка с това, Делъри и Доти28 разграничават три възможни

Пърсъл и кол.
(2003)24. Проучване
на Университета в
Бат, проведено в 12
компании.

 Установява се, че компаниите с най-добри финансови
резултати разполагат с ясна визия и интегрирана система от
ценности.
 Налице е ясна взаимна връзка между положителните нагласи
спрямо политиките и практиките по УЧР, нивото на
удовлетвореност и мотивация на работещите и резултатите от
дейността.
 Установява се, че основна значимост за обвързването на УЧР
с финансовите резултати на компанията има процесът на
изпълнение на политиките и практиките по УЧР, което е задача
преди всичко на линейните ръководители.

Price Waterhouse
Coopers (2006)25.
Проучване на над 15
000 бизнес
организации в
Европа и САЩ от
различни сектори на
икономиката.

 Проучването сочи човешкия капитал на компанията като
фактор със съществено влияние върху нейните конкурентни
способности.
 Заинтересованите лица очакват от компаниите да разкриват
информация за своя човешки капитал, което налага
разработване и възприемане на подходящи измерители.
 Съществува ясна корелация между инвестициите в обучение
и развитие на ЧР и финансовия резултат от дейността на
компанията.

O’Ленърд (2009).26

Проучване на 773
бизнес организации
от цял свят.

 Според проучването, компаниите с добре разработена
стратегия за управление на таланта се отличават с по-висока
производителност на труда.
 Установява се, че в компаниите, в които работещите имат
личен план за развитие, текучеството е с 27% по-ниско, в
сравнение с компаниите, където такъв план липсва.
 От изследваните компании 31 % са разработили и въвели
дейности по управление на таланта.

2 4 Purcell, J., K. Kinnie, S. Hutchinson, В. Rayton, J. Swart. Understanding the People and Performance
Link: Unlocking the black box. Chartered Institute of Personnel and Development, London, 2003.

2 5 Price Waterhouse Coopers. Key trends in human capital: A global perspective – 2006. Saratoga, 2006.
2 6 O’Leonard, K.  Talent Management Factbook: Best Practices and Benchmarks in Talent Management.

Bersin & Associates, 2009.
2 7 Във връзка с това има значение структурата и приоритизирането на целите на самата организация.

Например, в САЩ резултатите от дейността се свързват преди всичко с финансовите резултати,
изгодата за акционера, възвраъщаемостта на инвестициите и др., докато европейската традиция е
свързана със съблюдаване на интересите на по-широк кръг заинтересовани лица. Вж. Paauwe, J.
HRM and performance: achieving long-term viability. Oxford University Press, New York, 2004.

2 8 Delery, J. E., D. H. Doty. Modes of theorizing in strategic human resource management: tests of
universalistic, contingency, and configurational performance predictions, Academy of Management
Journal, 4(39), 1996, pр. 802-35.
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подхода – универсалистичен, съответстващ и конфигуративен; Брюстър29 добавя
четвърти подход – контекстуален. Мартин Алкасар и кол.30 разработват интегра-
тивен подход към СУЧР, който е доразвит от Енерт31 в модел за устойчиво УЧР.

Универсалистичният подход32 към СУЧР приема, че съществува съвкуп-
ност от добри практики в УЧР, чието прилагане в организацията води до подо-
бряване на резултатите от дейността. Бекер и Герхарт33 считат, че тези прак-
тики „или повишават ефективността, или водят до увеличаване на приходите”.
Тези добри практики обикновено са свързани със стимулиране на ЧР, като на-
пример гъвкави системи на заплащане34, специфични подходи за набор и под-
бор35, обучение на ЧР36, оценяване на представянето.37 Все повече внимание се
отделя на практики, свързани с повишаване ангажираността и приобщеността
на работещите, поощряване на екипната работа и др.38

Като основна слабост на този подход Мартин Алкасар и кол.39 извеждат
разглеждането на „добрите практики” по УЧР изолирано, без да се изследва
синергичната им обвързаност с други фактори в организацията, като така се
отхвърля възможността за комбиниране между различните елементи на систе-
мата и оттук подобряване на представянето. Този подход е критикуван и от
Армстронг40, който посочва, че „това, което работи добре в една организация,
не е задължително да работи добре в друга, защото може да не съответства на
нейната стратегия, култура, управленски стил”.

Считаме, че съществена слабост на универсалистичния подход е изоли-
раното разглеждане на „добрите практики” по УЧР, без оглед на спецификите
2 9 Brewster, C. Strategic human resource management: the value of different paradigms. Manage Int Rev

39(3):45-64, 1999.
3 0 Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey. Strategic human resource management:

integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. International
Journal of Human Resourse Management, 16(5), 2005, pp. 633-659.

3 1 Ehnert, I. Sustainable Human Resource Management: A Conceptual and Exploratory Analysis from a
Paradox Perspective, Physica-Verlag Berlin / Heidelberg, 2009.

3 2 Universalistic approach; „Best practice” approach.
3 3 Becker, B., В. Gerhart. The impact of human resource management on organizational performance:

progress and prospects. Acad Manage J 39(4):779-801, 1996.
3 4 Gerhart, B., G. T. Milkovich. Organizational Differences in Managerial Compensation and Financial

Performance. The Academy of Management Journal, 33:846-60, 1990.
35 Terpstra, D. E., E. J. Rozell. The Relationship of Staffing Practices to Organizational Level Measures

of Performance. Personnel Psychology, 46:27-8, 1993.
3 6 Russell, C. G.,  J. R. Terborg, M. L. Powers. Organizational Productivity and Organizational Level

Training and Support. Personnel Psychology, 38:849-63, 1985.
3 7 Borman, W. C. Job Behavior, Performance, and Effectiveness. In Dunnette, M.D. and Hough, L.M.

(eds) Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists
Press, 1991, pp. 271-326.

3 8 Youndt, M. A., S. A. Snell, Jr. J. W. Dean, D. P. Lepak. Human Resource Management, Manufacturing
Strategy and Firm Performance. The Academy of Management Journal, 39(4):836-66, 1996.

3 9 Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey. Strategic human resource management:
integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. International
Journal of Human Resourse Management, 16(5), 2005, pp. 633-659

4 0 Armstrong, М. Strategic human resource management : a guide to action (3rd ed). Kogan Page, 2006, р. 55.
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на отделната организация. Следва, обаче, да се подчертае приносът на този
подход за натрупването на емпирични доказателства за значимостта на човеш-
кия ресурс за успеха на организацията.

Адаптивният (съответстващият) подход41 акцентира върху необходи-
мостта от съгласуване между практиките по УЧР и особеностите на стратеги-
ята, външната среда и вътрешната на организацията. При този подход се при-
ема, че не съществуват „добри практики” и че резултатите от практиките по
ЧР зависят от редица променливи фактори на средата, като тези променливи се
разглеждат в три основни групи: стратегически променливи (свързани с особе-
ностите на бизнес стратегията); организационни променливи (свързани със спе-
цификите на организационно-управленската и производствената структура, на
производствения процес и др.) и променливи на външната среда (конкуренти,
технологична среда, демографска среда и др.).

В контекста на този подход Ууд42 разграничава следните четири типа съот-
ветствия: 1. Стратегическо съответствие – синхронизиране между стратегии-
те по ЧР и бизнес стратегията или конкурентната стратегия на организацията.
2. Организационно съответствие – синхронизиране между съвкупността от прак-
тиките по УЧР и останалите системи в организацията, като организационно-
управленската структура, производствената структура, организационната кул-
тура и др. 3. Съответствие със средата – синхронизиране между стратегиите
по ЧР и външната среда на организацията. 4. Вътрешно съответствие – синх-
ронизиране между отделните практики по УЧР (подбор, обучение, възнаграж-
дение, развитие) в тяхната съвкупност и взаимна обвързаност.

Брюстър и Хегевиш43 определят адаптивния подход за твърде ограничен,
тъй като при него ролята на мениджмънта се свежда до „напасване на УЧР
към даден сценарий.” Според Пърсъл44, този подход „е ограничен от невъзмож-
ността да бъдат моделирани всички условни променливи и от трудността в
разкриването на взаимодействията между тях”. Считаме, че това е основната
слабост на този подход. Заедно с това, разглеждането на ЧР на организацията
в контекста на особеностите и ограниченията на бизнес средата представлява
съществен принос на адаптивния подход.

Конфигуративният подход45 акцентира върху синергията между елемен-
тите на системата по УЧР. В контекста на този подход, УЧР се разглежда като
комплексна система, като многоизмерна съвкупност от елементи, които могат да
бъдат комбинирани помежду си по различен начин и така да формират безкраен

4 1 Contingency approach; „Best Fit” approach.
4 2 Wood, S. Human resource management and performance. International Journal of Management Review,

4/1:367-413, 1999.
4 3 Brewster, C., А. Hegewisch. Human resource management in Europe: issues and opportunities. In:

Chris B, Ariane H (eds) Policy and practice in european human resource management: the Price
Waterhouse Cranfield survey. Routledge, London, 1994, pp. 1-21.

4 4 Цитиран по Armstrong, М. Strategic human resource management : a guide to action, 3rd ed. Kogan
Page, London and Philadelphia, 2006, p. 53.

4 5 Configurational approach; „Best Bundles” approach.
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брой конфигурации. Измежду тези конфигурации изследователите избират такива,
които представляват „идеални модели”, „еталони” за УЧР46. Тези „еталони” могат
да бъдат еднакво ефективни, т.е. едни и същи бизнес цели могат да бъдат постиг-
нати чрез различни комбинации от практики по УЧР. Целта на конфигурирането е
да се постигне кохерентност (съгласуваност). Практиките по УЧР, включени в да-
дена конфигурация, са взаимно свързани и вътрешно съвместими помежду си47.

Конфигуративният подход надгражда адаптивния и отрича универсалис-
тичния подход. Макар по този начин да игнорира въздействието на бизнес сре-
дата, този подход изяснява вътрешната структура на системата по УЧР в биз-
нес организацията и акцентира върху синергията между практики, политики и
стратегии по УЧР.

Контекстуалният подход разглежда СУЧР в по-широк контекст, като
част от една по-широка социална макросистема, която влияе върху и се намира
под влиянието на УЧР стратегията. Проследява се не само приносът на УЧР
за реализиране на съответни резултати от дейността, но и взаимодействието
му с организационната и външната среда, в рамките на която се вземат съот-
ветните управленски решения. Във фокуса на вниманието стои стремежът да
се разбере „което е уникалното в контекста / средата и защо”48.

Контекстуалният подход налага изключително важни акценти в разбира-
нето за същността на УЧР. Първо, налага се виждането, че УЧР е отговорност
не само на структурния отдел по УЧР, а на всички мениджъри в организацията
и преди всичко на линейните такива. Второ, приема се, че реализирането на
целите на организацията може да бъде свързано с негативни ефекти за обще-
ството. Трето, редица автори като Капели49, Джаксън и Шулер50, Бекер и кол.51,
Херъл-Кук и Ферис52, Бауен и кол.53 разширяват контекстуалния модел като

4 6 Ketchen, D. J., J. B. Thomas, С. С. Snow. Organizational Configurations and Performance: A Comparison
of Theoretical Approaches. The Academy of Management Review, 36: 1, 1993, рр. 278-313.

4 7 MacDuffie, J. P.  Human resource bundles and manufacturing performance. Industrial Relations Review,
48 (2), 1995, pp. 199-221.

4 8 Brewster, C.  Strategic human resource management: the value of different paradigms. Manage Int Rev
39(3):45-64, 1999.

4 9 Cappelli, P. Rethinking Employment. In Schuler, R. S. and Jackson, S. E. (eds) Strategic Human
Resource Management. Oxford: Blackwell, British Journal of Industrial Relations, 33(4):563-602,
2000, pp. 282-316.

5 0 Jackson, S. E., R. S. Schuler. Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations
and their Environments. Annual Review of Psychology, 46:237-64, 1995.

5 1 Becker, B. E., М. А. Huselid, P. S. Pickus, M. F. Spratt. HR as a Source of Shareholder Value: Research
and Recommendations. In Schuler, R. S. and Jackson, S. E. (eds) Strategic Human Resource Management.
Oxford: Blackwell, Human Resource Management, 36(1):39-47, 2000, pp. 231-41.

5 2 Harrell-Cook, G., G. R. Ferris. Competing Pressures for Human Resource Investment. Human Resource
Management Review. In Schuler, R.S. and Jackson, S. E. (eds) Strategic Human Resource Management.
Oxford: Blackwell, 7(3):317-40, 2000, pp. 242-63.

5 3 Bowen, D. E., S. W. Gilliland, R. Folger. HRM and Service Fairness: How Being Fair with Employees
Spills over to Customers? Organizational Dynamics, 1999, Winter: 7-23, In Schuler, R.S. and Jackson,
S.E. (eds) Strategic Human Resource Management. Oxford: Blackwell, 2000, pp. 264-81.
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приемат стратегическата значимост на т. нар. от Джаксън и Шулер54 „множе-
ствена рамка от заинтересовани лица”55. По този начин при формулирането и
реализирането на стратегията по УЧР се вземат предвид множество заинтере-
совани лица (както вътрешни, така и външни) и се приема взаимността на инте-
ресите като задължително условие за оцеляването на компанията в дълъг срок56.

Считаме, че поставянето на УЧР в по-широкия контекст на заинтересова-
ните лица на бизнес организацията има съществено значение за нейното дългос-
рочно успешно съществуване, тъй като ЧР играят основна роля при реализира-
не интересите на заинтересованите лица. Поради това разглеждаме контексту-
алния подход като много важна крачка в развитието на СУЧР.

Интегративният подход към СУЧР е разработен от Мартин Алкасар и
кол.57 (фиг.1) с идеята да бъдат обединени в един общ модел основните акценти в
универсалистичния, адаптивния, конфигуративния и контекстуалния подход. Този
подход приема, че въздействието на системата за УЧР се проявява на три нива: 1.
На индивидуално ниво – особеностите на политиките и практиките по УЧР имат
пряко отражение не само върху трудовите резултати на индивид, но и върху удов-
летвореността му от труда, ангажираността към организацията и приобщеността
към нейните цели и култура, готовността за учене и професионално развитие. 2. На
организационно ниво – политиките и практиките по УЧР се отразяват върху аспек-
ти като сплотеност и адаптивност на трудовия колектив, иновативност и способ-
ност за решаване на проблеми, които в своята цялост водят до подобряване на
резултатите от дейността. 3. На ниво общество – политиките и практиките по УЧР
имат отражение върху ефективно ползване на обществените блага, качеството на
живот на общността и развитието на човешкия капитал като цяло.

На основата на интегративния подход на Мартин Алкасар и кол., Енерт58

разработва модел за устойчиво УЧР, който акцентира върху способността на
компанията да поддържа и развива своята човеко-ресурсна база. Във връзка с
това, Енерт препоръчва четири възможни стратегии: 1. Развитие на източници-
те на ресурси – инвестиране в обучение и възстановяване на ЧР, баланс между
личен и професионален живот, принос към жизнеността на образователната си-
стема. 2. Контрол на екстерналиите върху ЧР и върху източниците на ресурси –
недопускане на екстерналии, безопасни условия на труд, предоставяне на
възможности за рекреация. 3. Поддържане на отношения на взаимна размяна
на ресурси – разбиране на специфичните потребности на трудещите се, създа-
ване на отношения на лоялност и доверие с тях, изграждане на „ресурсни парт-
5 4 Jackson, S. E., R. S. Schuler. Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations

and their Environments. Annual Review of Psychology, 46:237-64, 1995.
5 5 „Multiple stakeholder framework”.
5 6 Brewster, C. Towards a European Model of Human Resource Management. Journal of International

Business Studies, First Quarter:1-21, 1995.
5 7 Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey. Strategic human resource management:

integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. International
Journal of Human Resourse Management, 16(5), 2005, pp. 633-659

5 8 Ehnert, I. Sustainable Human Resource Management: A Conceptual and Exploratory Analysis from a
Paradox Perspective, Physica-Verlag Berlin / Heidelberg, 2009.
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Източник: Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey.
Цит. съч., 2005, р. 651.

Фиг. 1. Интегративен подход към УЧР

ньорства” с източниците на ресурси (училища, университети). 4. Поддържане
на социална легитимност – свързва се със социалноотговорните практики в ком-
панията и с положителен имидж в обществото.

Считаме, че интегративният подход на Мартин Алкасар и кол. и предло-
жения от Енерт модел за устойчиво УЧР бележат съществена крачка в разби-
рането за същността и ролята на ЧР на бизнес организацията. Според Том и
Цауг59, устойчивото УЧР се състои в „дългосрочно ориентирани концептуални
подходи и дейности, насочени към социалноотговорно и икономически целесъ-
образно набиране, подбор, развитие и съкращаване на трудещите се.”

Заключение

Всеки от представените подходи към СУЧР има съществено значение за
развитието на научната теория и бизнес практиката в областта на управлението на
човешкия фактор и на бизнес организацията като цяло. Основен принос на универ-
5 9 Thom, N., R. J. Zaugg. Nachhaltiges und innovatives Personalmanagement: Spitzengru-ppenbefragung

in europдischen Unternehmungen und Institutionen. In: Schwarz, E.J. (ed.) Nachhaltiges
Innovationsmanagement. Gabler, Wiesbaden, 2004, s. 215-245.
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салистичния подход е натрупването и обобщаването на емпирични доказателства
в подкрепа на виждането, че човешкият ресурс е от критична важност за успеха на
организацията. Съответстващият подход поставя човешкия ресурс в контекста на
особеностите и ограниченията на средата и от тези позиции търси възможности за
неговото формиране и активизиране. Конфигуративният подход добавя поглед върху
вътрешната структура на системата по УЧР в бизнес организацията и акцентира
върху синергията между практики, политики и стратегии по УЧР. Контекстуалният
подход поставя СУЧР в организационен и социално-икономически контекст и го
обвързва с интересите на различните групи заинтересовани лица. Интегративният
подход извежда на преден план въздействието на системата за УЧР върху отдел-
ния индивид, бизнес организацията и обществото като цяло. В основата на устой-
чивото УЧР е залегнала идеята за дългосрочна жизнеспособност на компанията
чрез набавяне на човешки знания, умения, компетенции, талант.

STRATEGIC  ASPECTS  OF  HUMAN  RESOURCE  MANAGEMENT
IN  THE  BUSINESS  ORGANIZATION

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Petya  Dankova

Abstract

Under conditions of the contemporary „Knowledge economy” human resources become
more and more important for the successful development of the business organization. In the
present article there is drawn the nature of strategic human resource management. There are
presented in a generalized form the results of empirical studies of the interrelation between
human resource management in the business organization and the results of its activity. There
are generalized the peculiarities of the main approaches to strategic human resource
management: the universal, adaptive, configurational, contextual and integrative approach.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ
ЛЮДСКИМИ  РЕСУРСАМИ  В  БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИИ

Гл.  асс.  д-р  Петя  Данкова

Резюме

В условиях современной „экономики знания” людсксие ресурсы приобретают все
более важное значение для успешного развития бизнес-организации. В настоящей статье
определена сущность стратегического управления людскими ресурсами. Представлены
в обобщенном виде результаты эмпирических исследований взаимосвязи между управ-
лением людскими ресурсами в бизнес-организации и результатами деятельности. Обоб-
щаются особенности основных подходов к стратегическому управлению людскими ре-
сурсами: универсалистского, адаптивного, конфигуративного, контекстуального и интег-
ративного подходов.
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ОТЧИТАНЕ НА ЛОЗОВИ МАСИВИ
И НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ,

СВЪРЗАНИ С ТЯХ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ
ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Доц. д-р Надя Костова

Увод

В България бе приета „Национална програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.” за мярка „Преструктуриране и кон-
версия на винени лозя”. По силата на Националната програма, Държавен фонд
„Земеделие – разплащателна агенция” предоставя на ползвателя финансова
помощ за извършване на различни дейности1.

Според условията на Програмата за подпомагане на лозаро-винарския
сектор към бенефициентите се предявяват редица изисквания. Във връзка с
това пред финансово-счетоводната колегия стоят за решаване редица въпроси.
Мотивът за написване на тази разработка е обстоятелството, че решението на
някои от тези въпроси е различно, в зависимост от приложимата база за изгот-
вяне на финансовите отчети – Национални стандарти за финансови отчети за
малки и средни предприятия(НСФОМСП)2 или Международни стандарти за
финансово отчитане (МСФО). Целта е да се представят практико-приложните
аспекти на тези проблеми, в зависимост от приложимите стандарти и влияние-
то им върху данъчното облагане на предприятието.

1 Конкретните дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са дейностите,
описани в чл. 2 от Наредба №1/26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/
2014г. , издадена от министъра на земеделието (обн., ДВ, бр. 10 от 6.02.2009 г., доп., бр. 62 от
10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 76 от 28.09.2010 г.). В § 1, т.1-16 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата са дадени различни дефиниции за отделните видове дейности, с които трябва да се
съобразят конкретните получатели на средства по Националната програма, включващи предимно:
 Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята (преструктуриране на

лозята), със или без смяна на сорта с възможности за увеличаване на броя на лозите в хектар
и/или смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;

 Изграждане на различни съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици, на
противоерозионни, на хидромелиоративни и др. съоръжения.

2 Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия – Приети с ПМС №
46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от
26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.
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1. Някои специфики в отчитането на разходите
по придобиване на лозови масиви

Отчитането на разходите по придобиване на лозови масиви е пряко свързано
със специфичните изисквания на МСС 41 Земеделие3 и СС 41 – Селско стопан-
ство.

Единствено в СС 41– Селско стопанство се съдържат специфични правила
при отчитане на разходи за придобиване на биологични активи. В разпоредбите на
т. 5.3. е записано, че неплододаващите трайни насаждения до прехвърлянето им в
групата на плододаващите, се отчитат като разходи за придобиване на дълготрай-
ни материални активи, намалени със селскостопанската продукция, добита преди
този момент. Неплододаващите трайни насаждения се прехвърлят в групата на
плододаващите след влизането им в плодоносна (експлоатационна) възраст.

Изграждането на лозови масиви включва закупуване и засаждане на опреде-
лен брой лозички, начисляване на трудови и осигурителни разходи на персонала,
зает със засаждането и грижата за тях, като и редица други разходи, съпътстващи
тяхното придобиване. Предприятията, които прилагат НСФОМСП следва да отчи-
тат и представят във финансовия си отчет тези разходи като разходи за придобива-
не на дълготрайни материални активи до момента, в който лозовите насъждения
навлизат в плододаваща възраст. Освен това, тези предприятия е необходимо да
съблюдават и още едно изискване – с добитата преди този момент продукция да
извършват намаляване на тези разходи. Във връзка с този проблем в професионал-
ната литература4 е предложен подход на отчитане на добитата продукция и на
продажбите от нея. Според изразеното мнение се счита, че селскостопанската про-
дукция не е получена в хода на обичайната дейност и приходът от нея не трябва да
се отразява като приход от продажба. Предлага се с продажната стойност на доби-
тата продукция да се оформи счетоводно записване:

Д-т с/ка Парични средства
К-т с/ка Разходи за придобиване на дълготрайни активи

Възможно е разграничаване от подобен подход на отчитане, състоящо се
в заприходяване на добитата продукция по специално създадена за целта смет-
ка с оценка, равна на справедливата й стойност, намалена с разходите по про-
дажба и в последствие отразяване процеса на продажба по обичайния ред.
Счетоводните статии, които могат да се направят за получената реколта от
лозарския масив, преди навлизането му в плододаваща възраст (продукцията,
добита преди този момент) са специфични, тъй като с нея трябва да бъде кори-
гиран размерът на отчетените разходи за придобиване на биологичния актив,
според изискванията на СС – 41 Селско стопанство.

3 Виж: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответ-
ствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Подо-
бренията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

4 Виж:Рупска, Т. Практически аспекти при счетоводно отчитане на създадени трайни насъждения
по стопански начин. Сп. „Счетоводство”, бр. 6, 2010, с. 11.
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2. Оценка и отчитане на лозовите масиви при първоначалното
им признаване като дълготрайните биологичните активи

и последващото им оценяване

Във връзка с оценката на биологичните активи при тяхното първоначално
признаване, следва да бъдат взети под внимание разпоредбите на МСС 41 и
СС 41, съгласно които те се оценяват по справедлива стойност, намалена с
предварително начислените разходи при продажба, с изключение на случаите,
когато справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена. Базата за
определяне на справедливата стойност на биологичните активи и селскосто-
панската продукция е съществуващата цена на активен пазар5.

Ако не съществува активен пазар, при определянето на справедливата
стойност предприятието ползва един или няколко от следните фактори:

а) най-скорошната цена на сделката, при условие че не е имало значително
изменение на икономическите условия между датата на сделката и да-
тата на оценката;

б) пазарната цена на сходни и подобни активи и
в) препоръчителния подход за отрасъла или сектора.
Когато пазарните цени и стойности не са приложими за даден биологичен

актив, при определянето на справедливата му стойност предприятието използ-
ва настоящата стойност на очакваните парични потоци от актива6.

Съществува предположение, че справедливата стойност на биологичните
активи може да бъде надеждно оценена. Това предположение, обаче, може да
бъде отхвърлено още при първоначалното признаване на биологичен актив, за
който липсват пазарно определени цени или стойности, и за който горепосочени-
те алтернативни приблизителни оценки на справедливата стойност се опреде-
лят като явно ненадеждни. В такъв случай, според т. 30 от МСС 41, този биоло-
гичен актив се оценява по неговата себестойност, намалена с всяка натрупана
амортизация или всички натрупани загуби от обезценка. Според т. 31 от МСС
41, това предположение може да бъде опровергано само при първоначално при-
знаване. Предприятие, което преди това е оценило биологичен актив по спра-
ведлива стойност, намалена с разходите за продажба, продължава да го оценя-
ва по неговата справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, до
момента на изваждането му от употреба.

Според СС 41, при невъзможност за надеждно оценяване на справедлива-
та стойност на биологичните активи при тяхното първоначално признаване, за

5 Определението за „активен пазар” по смисъла и на двата стандарта е пазар, при който са налице
следните условия:а) стоките, които се търгуват са хомогенни; б) желаещите продавачи и купува-
чи могат да бъдат открити нормално по всяко време и в) цените са общодостъпни.

6 Настоящата стойност на очакваните парични потоци от активите не включва: а) увеличение на
стойността в резултат на допълнителна биологична трансформация; б) увеличение на стойността,
свързано с ускоряването на бъдеща биологична трансформация, прибирането на реколтата и
продажбата; в) финансиране на активи; г) разходи за данъци от печалбата; д) разходи за възстано-
вяване на активи след прибиране на реколтата.
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които не съществуват пазарно определени цени и за които алтернативните из-
числения за справедливата стойност са неприложими, се прилагат следните
правила:

а) биологичните активи се оценяват по цена на придобиване (себестой-
ност) и се амортизират по реда на СС 16 – Дълготрайни материални
активи;

б) когато справедливата стойност на тези активи стане надеждно оцени-
ма, предприятието следва да ги оценява по справедлива стойност, на-
малена с предварително начислени разходи при продажба.

Очевидно е, че и в това отношение двата стандарта имат съществена раз-
лика. СС 41 позволява след отчитане по себестойност, намалена с всяка натрупа-
на амортизация или всички натрупани загуби от обезценка, да се премине към
отчитане по справедлива стойност, когато тя стане надеждно оценима.

Налице е още една особеност – признаването на биологичния актив е раз-
лично от въвеждането му в експлоатация, което се извършва на един по-късен
етап при навлизане в плододаваща възраст. В случаите, когато процесът на
придобиване на лозовия масив е приключил и направените разходи за придоби-
ване са се материализирали в дълготраен биологичен актив, е необходимо ло-
зите да бъдат заведени като такъв7. На база горепосоченото е възможно да
бъде приложен подход на отчитане на биологичния актив по справедлива стой-
ност или като амортизируем дълготраен материален актив.

Първи вариант: отчитане на биологичния актив
по справедлива стойност

Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на биоло-
гичния актив по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба и от
промяна на справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на био-
логичния актив, се включват в печалбата или загубата за периода, в който са
възникнали. Когато е налице разлика между себестойността на биологичния
актив и неговата справедлива стойност и себестойността е по-ниска, за пред-
приятието възниква приход (печалба).

Втори вариант: отчитане на биологичния актив
по себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация

и всички натрупани загуби от обезценка

Когато е невъзможно надеждно оценяване на справедливата стойност на
биологичния актив, той се оценява по неговата себестойност, намалена с всяка
натрупана амортизация и всички натрупани загуби от обезценка.

7 Отново следва да се посочи, че т. 5.3. от СС 41 изисква неплододаващите трайни насаждения, до
прехвърлянето им в групата на плододаващите, да се отчитат като разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи, намалени със селскостопанската продукция, добита преди този
момент. Неплододаващите трайни насаждения се прехвърлят в групата на плододаващите след
влизането им в плодоносна възраст.
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3. Отчитане на правителствени дарения,
свързани с придобиване на лозови масиви

Безвъзмездните средства, предоставени от държавата са дефинирани в
МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от
държавата и оповестяване на държавна помощ. Правителствени дарения по
смисъла на СС 41 са даренията, определени в СС 20 – Отчитане на правител-
ствените дарения и оповестяване на правителствена помощ8.

Съгласно т. 34 и т. 35 от МСС 41 Земеделие, безусловните безвъзмездни
средства, предоставени от държавата, свързани с биологичен актив, оценен по
справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, се признават в пе-
чалбата или загубата единствено тогава, когато стане възможно получаването
на тези безвъзмездни средства. Ако предоставените от държавата безвъзмез-
дни средства, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност,
намалена с разходите за продажба, съдържат определено условие, включител-
но когато се изисква предприятието да се ангажира с определена земеделска
дейност, тогава предприятието признава предоставените от държавата без-
възмездни средства в печалбата или загубата, единствено и само ако бъдат
спазени условията, свързани с тези безвъзмездни средства.

Съгласно т. 37 от МСС 41 Земеделие, ако предоставените от държавата
безвъзмездни средства са свързани с биологичен актив, оценен по неговата
себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка9,
се прилага МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предос-
тавени от държавата и оповестяване на държавна помощ.

МСС 41 изисква третиране, различно от това в МСС 20, ако предоставени-
те от държавата безвъзмездни средства са свързани с биологични активи, оце-
нени по тяхната справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, или
ако за предоставянето им се изисква предприятието да не се ангажира със
специфична земеделска дейност. Следователно МСС 20 се прилага само за
предоставени от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен
актив, оценен по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупа-
ните загуби от обезценка

По реда на т. 24 от МСС 20, безвъзмездните средства, предоставени от
държавата, свързани с активи, включително непарични дарения по справедлива
стойност, се представят в баланса или чрез представяне на дарението като
приходи за бъдещи периоди (първи метод), или като дарението се намали до
достигане на балансовата стойност на актива (втори метод). Единият метод
предполага безвъзмездните средства, предоставени от държавата, да се отчи-
тат като приходи за бъдещи периоди и да се признават в печалбата или загуба-
та на системна база през целия полезен живот на актива. При другия метод
8 СС 20 – Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствена помощ –

Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм.
и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

9 Виж: параграф 30.
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безвъзмездните средства се намаляват, за да достигнат балансовата стойност
на актива. В този случай безвъзмездните средства се признават в печалбата
или загубата през целия полезен живот на амортизуемия актив като намален
амортизационен разход. Двата метода на представяне във финансовите отчети
на безвъзмездни средства (или на съответните части от тях), свързани с акти-
ви, се считат, по смисъла на МСС 20, за приемливи алтернативи.

Предприятия, които прилагат НСФОМСП, е необходимо да се съобразят
с изискванията на СС – 41 Селско стопанство. Обичайно, изплащането на пра-
вителственото дарение е обвързано с изпълнението на определени условия (из-
граждането на нов биологичен актив – лозов масив) и при спазването на опре-
делени срокове. Сумата, отчетена като финансиране, следва да бъде призната
като приход по реда на т. 4.2. от СС-41, т.е. при изпълнение на условията за
изграждане на лозовия масив. Необходимо е да се посочи и т. 4.1. от СС 41 –
ако правителственото дарение е обвързано с придобиване на биологичен актив,
но е предоставено без условия, то се признава като приход в периода на получа-
ването му.

Видно е, че за разлика от МСС 41, СС 41 – Селско стопанство не разгра-
ничава ясно признаването на финансиранията (правителствените дарения) в
приходите на предприятието, в зависимост от отчитането на биологичните ак-
тиви по справедлива стойност или по цена на придобиване, намалена с натрупа-
ните амортизации и загуби от обезценка. Същевременно, както посочихме по-
горе, правителствени дарения по смисъла на СС 41 са даренията, определени в
СС 20. Това дава основание, независимо от липсата в СС 41 на специална уред-
ба на този въпрос, да се приложат условията за признаване на правителствени-
те дарения като приход в случаите, когато биологичният актив се отчита като
амортизируем дълготраен материален актив. Първоначално биологичните ак-
тиви следва да бъдат отчитани като разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи. След изграждането и въвеждането им в експлоатация е
необходимо да бъдат приложени разпоредбите на СС 20 – Отчитане на прави-
телствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. Когато лозовите
масиви се отчитат като амортизируем актив, частта от финансирането по по-
вод на тяхното придобиване следва да бъде отчетена в приходите, в съответс-
вие с разпоредбите на т. 3.2. от СС 20 – пропорционално на начислените за
съответния период амортизации на тези лозови насъждения. От тук може да се
направи заключението, че предприятие, което прилага НСФОМСП не може да
избира между предложените по-горе два подхода на отчитане, според МСФО и
на представяне на правителственото дарение. Поради разликите в нормите на
двата стандарта – МСС 41 и СС 41, както и поради непоследователността на
уреждане в СС 41, си позволяваме да предложим сравнителна характеристика
на подходите на отчитане на лозовите масиви и на признаването на правител-
ствени дарения, свързани с тях. Тази сравнителна характеристика е изведена в
таблица 1.
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Таблица 1

Подходи на отчитане на лозови масиви и на признаване
на правителствени дарения, свързани с тях, в зависимост
от приложимата база за изготвяне на финансовите отчети

Прилагането на посочените подходи в случаите, когато биологичният ак-
тив се отчита като амортизируем дълготраен материален актив, на практика
би могло да се демонстрира със следния пример:

В едно предприятие е придобит биологичен актив, отчитан като амортизи-
руем дълготраен материален актив, с цена на придобиване 200 хил. лв., за при-
добиването на който е получено правителствено дарение (финансиране) в раз-
мер на 100 хил.лв. и е определен полезен живот – 10 години, т.е годишната
амортизационна норма е 10%.

Биологичен
актив

Правителствено
дарение

Признаване, според приложимата база
за изготвяне на финансови отчети

НСФОМСП МСФО

оценен по
справедлива

стойност

предоставено без
условия

СС 41
признава се в периода
на получаване на
дарението

МСС 41
признава се, когато
стане възможно
получаването на
дарението

предоставено с
условия

СС 41
признава се в периода
на изпълнение на
условието

МСС 41
признава се когато се
изпълни условието

оценен по
себестойност

свързано с
амортизируем

актив

СС 20
признава се
пропорционално на
начислените за
съответния период
амортизации на актива,
придобит в резултат на
дарението

МСС 20
I вариант:
представят се като
приходи за бъдещи
периоди и се
признават в печалбата
или загубата на
системна база през
целия полезен живот
на актива
II вариант:
представя се чрез
намаление на сумата
на дарението до
достигане на
балансовата стойност
на актива

свързано с
неамортизируем

актив

СС 20
признава се през
периодите, през които
са отразени разходите
за изпълнение на
условията на дарението
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# Счетоводни записвания при прилагане на първия подход по МСС 41 и
съгласно единствения подход на СС 41:

- за придобиване на актива:
Д-т с/ка от гр. Дълготрайни материални активи (ДМА) – 200 хил. лв.

К-т с/ка Доставчици или други сметки – 200 хил. лв.
- за отчитане на правителственото дарение:
Д-т с/ка от гр. Парични средства – 100 хил. лв.

К-т с/ка Приходи за бъдещи периоди
(Финансирания за ДМА) – 100 хил. лв.

- за начислените амортизации за периода (годината):
Д-т с/ка Разходи за амортизации –   20 хил. лв.

(200 хил. лв. х 10%)
К-т с/ка Амортизация на ДМА –   20 хил. лв.

- за признаване на приход от правителствени дарения:
Д-т с/ка Приходи за бъдещи периоди
(Финансирания за ДМА) –   10 хил. лв.

(100 хил. лв. х 10%)
К-т с/ка Приходи –   10 хил. лв.

Финансов резултат след горепосочените счетоводни записвания: загуба
10 хил. лв.

# Счетоводни записвания при прилагане на втория подход по МСС 41:
- за придобиване на актива:
Д-т с/ка от гр. Дълготрайни материални активи (ДМА) – 200 хил. лв.

К-т с/ка Доставчици или други сметки – 200 хил. лв.
- за отчитане на правителственото дарение, с което се намалява

цената на придобиване на актива:
Д-т с/ка от гр. Парични средства – 100 хил. лв.

К-т с/ка от гр. Дълготрайни материални активи (ДМА) – 100 хил. лв.
- за начислените амортизации за периода (годината):
Д-т с/ка Разходи за амортизации –   10 хил. лв.

(100 хил. лв. х 10%)
К-т с/ка Амортизации на ДМА –   10 хил. лв.

Финансов резултат след горепосочените счетоводни записвания: загуба
10 хил. лв.

От посоченото до тук се вижда, че независимо от разликата в приложени-
те подходи на отчитане, финансовият резултат и в двата случая е идентичен.
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4. Отчитане на съоръжения, свързани с лозови масиви,
изградени във връзка с правителствено дарение

Според дефиницията на МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни
средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ,
безвъзмездни средства, предоставени от държавата, чието основно условие е
предприятието, отговарящо на условията за получаването им да закупи, да създа-
де или да придобие по друг начин дълготрайни активи: се считат за „безвъзмез-
дни средства, свързани с активи”. Могат да бъдат прилагани и допълнителни
условия, ограничаващи типа или местоположението на активите. Безвъзмездни
средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения по спра-
ведлива стойност, не се признават, докато няма приемлива гаранция, че: пред-
приятието ще изпълни условията, свързани с тях и помощта ще бъде получена.

Получаването на безвъзмездни средства само по себе си не представля-
ва неопровержимо доказателство, че условията, свързани с получаването им
са били или ще бъдат изпълнени. Според т. 12. от МСС 20, безвъзмездните
средства, предоставени от държавата, се признават в печалбата или загубата
на системна база през периодите, през които предприятието признава като раз-
ход съответните разходи, които безвъзмездните средства са предназначени да
компенсират. Както бе представено в т. 3 от това изложение, безвъзмездните
средства, предоставени от държавата, свързани с амортизируеми активи, се
представят в баланса или като приходи за бъдещи периоди, или като дарението
се намали до достигане на балансовата стойност на актива.

Интересно е третирането на изградените съоръжения, според НСФОМСП.
Макар и нелогично, но според разпоредбите на т. 5.5. от СС 41, към неплодода-
ващите трайни насаждения се отнасят и полезащитните пояси, залесително-
укрепителните съоръжения и други подобни до въвеждането им в експлоата-
ция. Същите следва да бъдат отчитани като разходи за придобиване на дългот-
райни материални активи. След изграждането и въвеждането им в експлоата-
ция трябва да бъдат приложени разпоредбите на СС 20 – Отчитане на прави-
телствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. Частта от финан-
сирането по повод „изграждането на съоръжения” следва да бъде отчетена в
приходите в съответсвие с разпоредбите на т. 3.2. от СС 20 – пропорционално
на начислените за съответния период амортизации на актива, придобит в резул-
тат на дарението. Счетоводните записвания са идентични с представените та-
кива за лозовите масиви, когато биологичните активи се отчитат по себестой-
ност, а дарението – като приходи за бъдещи периоди (при прилагане на МСФО)
или като финансиране (при прилагане на НСФОМСП).
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5. Данъчно третиране по реда
на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)10

ПЪРВИ ВАРИАНТ: биологичният актив се отчита по справедлива
стойност и не подлежи на амортизиране
В случаите, когато е възможно надеждно определяне на справедливата

стойност на лозовите насъждения като биологичен актив и същата бъде прило-
жена, то за целите на корпоративното облагане с данък върху печалбата е необ-
ходимо да се вземат под внимание разпоредбите на чл. 36 от ЗКПО, съгласно
който приходите и разходите от първоначалното признаване и последващата
оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция не се
признават за данъчни цели.

Изрично следва да се подчертае, че в този случай лозовите масиви не
представляват данъчен амортизируем актив и не следва да се включват в данъ-
чния амортизационен план, поради обстоятелството, че съгласно чл. 50 от ЗКПО
са активи, които не отговарят на изискванията за амортизируем дълготраен
материален актив по смисъла на НСФОМСП.

ВТОРИ ВАРИАНТ: биологичният актив е отчетен като дълготраен
материален актив и подлежи на амортизиране
Когато има невъзможност за надеждно оценяване на справедливата стой-

ност, биологичният актив следва да бъде признат като дълготраен материален
актив и съответно подлежи на амортизиране. В този случай, данъчното трети-
ране по ЗКПО предполага:

 Завеждане на актива в данъчния амортизационен план по данъчна амор-
тизируема стойност, която съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗКПО, е историчес-
ката му цена, намалена с включените в нея начислени провизии и даре-
ния, свързани с актива (т.е. с първоначално начисленото финансиране).

 Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗКПО, при определяне на данъчния финансов
резултат се признават годишни данъчни амортизации, определени по реда
на глава десета от закона, а съгласно ал. 2, счетоводните разходи за
амортизации не се признават за данъчни цели.

 Според чл. 68 от ЗКПО, счетоводните приходи и разходи, отчетени по
повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне
на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъ-
чни цели, т.е. в случай на отчитане на приходи от финансиране, с което е
намалена цената на придобиване на актива, с тях се намалява счетовод-
ният финансов резултат при преобразуването му за данъчни цели.

Въз основа на посоченото до тук биха могли да се изведат редица специ-
фики и различия в преобразуването на финансовия резултат за данъчни цели, в
зависимост от това, дали предприятието прилага НСФОМСП или МСФО. Из-

1 0 Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г.
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веждането им би могло да се представи на база използвания по-горе в т. 3
пример с допълнителната информация, че за данъчни цели се прилага данъчна
амортизационна норма – 4%.

# Данъчно третиране при прилагане на първия подход по МСС 41 и съглас-
но единствения подход на СС 41:

В този случай данъчната амортизируема стойност е 100 хил. лв. (200 хил.
лв. – 100 хил. лв. )

Необходимо е да се извърши преобразуване на счетоводния финансов ре-
зултат в данъчен финансов резултат чрез:

- увеличение със счетоводно начислените разходи за амортизации по реда
на чл. 54, ал. 2 от ЗКПО – 20 хил. лв.

- намаление с признатите за данъчни цели разходи за амортизации по реда
на чл. 54, ал. 1 от ЗКПО – 4 хил. лв. (100 хил. лв. х 4%).

- намаление с признатия приход от финансиране по реда на чл. 68 от ЗКПО
– 10 хил. лв.

Данъчният финансов резултат след преобразуването (при равни други усло-
вия) е данъчна загуба 4 хил. лв. (-10 хил. лв. + 20 хил. лв. - 4 хил.лв. - 10 хил. лв.).

# Данъчно третиране при прилагане на втория подход по МСС 41:
Данъчната амортизируема стойност е равна на амортизируемата стой-

ност за счетоводни цели – 100 хил.лв.
Преобразуването на счетоводния финансов резултат е:
- увеличение със счетоводно начислените разходи за амортизации по реда

на чл. 54, ал. 2 от ЗКПО – 10 хил. лв.
- намаление с признатите за данъчни цели разходи за амортизации по реда

на чл. 54, ал. 1 от ЗКПО – 4 хил. лв. (100 хил. лв. х 4%).
Данъчният финансов резултат след преобразуването (при равни други ус-

ловия) е данъчна загуба 4 хил.лв. (-10 хил. лв. + 10 хил. лв. - 4 хил. лв.).
Въз основа на примера може да се посочи, че и при двата подхода на

счетоводно отчитане, данъчният ефект за предприятието е един и същ.

Заключение

В обобщение би могло да се каже, че независимо от съществените разли-
ки в нормите на двата стандарта МСС 41 Земеделие и СС 41 – Селско стопан-
ство, всяко предприятие е задължено да прилага точно базата за изготвяне на
финансовите си отчети. Позволяваме си да изкажем мнение, че е крайно време
да бъдат направени изменения в настоящите НСФОМСП или да се приемат
нови, които да отговарят на актуалните международни счетоводни стандарти.
Специално внимание в това отношение се полага на СС1 – Представяне на
финансовите отчети, в който все още се съдържат типови форми на счетовод-
ния баланс, на отчета за приходите и разходите и на отчета за собствения капи-
тал, както и на прецизността на класифицирането на активите и пасивите на
текущи и нетекущи.
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ACCOUNTING  FOR  VINE  MASSIFS
AND  GOVERNMENT  DONATIONS  CONNECTED

WITH  THEM  AND  ITS  EFFECT  ON  THE  TAXATION
OF  THE  ENTERPRISE

Assoc.  Prof.  Dr  Nadya  Kostova

Abstract

In Bulgaria there has been adopted the „National Support Programme Of The Grapevine
Sector 2008/2009 – 2013/2014” for the measure „restructuring and conversion of vineyards”.
The beneficiary enterprises reporting the activities with the programme must find answers to a
number of questions, the solution to some of which will be different depending on the applicable
base for the preparation of the financial statements – the National Standards For Financial
Statements For Small And Medium-Sized Enterprises or the International Financial Reporting
Standards.

УЧЕТ  МАССИВОВ  ВИНОГРАДНИКОВ
И  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ  ДАРЕНИЙ,

СВЯЗАННЫХ  С  НИМИ,  И  ЕГО  ВЛИЯНИЕ
НА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Доц.  д-р  Надя  Костова

Резюме

В Болгарии была принята „Национальная программа поддержки сектора виногра-
дарства и виноделия 2008/2009 – 2013/2014 г.” в связи с принятием меры, сформулирован-
ной как „Переструктурирование и конверсия виноградников винных сортов”. Предприя-
тия-бенефициенты, учитывая деятельность по Программе, должны найти ответ на ряд
вопросов, чье решение (в некоторых из случаев) может быть различным в зависимости от
применяемой базы изготовления финансовых отчетов – Национальных стандартов фи-
нансовых отчетов малых и средних предприятий или Международных стандартов финан-
совых отчетов.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
8 6

УДК – 311, 330, 339
EconLit – D100, C100, L810

СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО
НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ДОМАКИНСТВАТА

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Михал Стоянов

Въведение

Изучаването на структурните промени в потреблението на хранителни
стоки от домакинствата дава възможност да се установи до каква степен са
били задоволени техните нужди от потребителски стоки. Изменението в струк-
турата на потреблението може да се свърже, както с повишаване и подобрява-
не на благосъстоянието на потребителите, така и с усъвършенстване на асор-
тиментната структура на стоковото предлагане на агентите на обмена. Търсе-
нето на отговор на посочения проблем може да бъде обвързано с изучаването
на общия обем на потреблението на домакинствата, но също така следва да се
обърне внимание и на промените в структурата на това потребление общо, по
основни стокови групи и по отделни видове стоки.

Основната цел на тази работа е да определи как в условията на установя-
ващи се пазарни отношения в икономиката във всеки момент се конституира
определена оптимална структура на потреблението на домакинствата, която
търпи систематични корекции, изразяващи нестабилността на техните предпо-
читания за разпределение на паричния ресурс, в отговор на условията на пазар-
ната среда. И независимо от това, какъв е бил обемът на потреблението на
домакинствата, неговата пропорционалност, изразена в структурата на потреб-
лението общо и по отделни стокови групи, и нейната изменчивост определят
как потребителите са ранжирали своите предпочитания в търсенето на опти-
мална алокация на ограничения потребителски ресурс. Промените в структу-
рата на потреблението също зависят от реакциите на търговските фирми в от-
делните фази на бизнесцикъла, които посредством своята пазарната стратегия
целят активното стимулиране на предпочитанията и привличане на потребител-
ския ресурс.

Литературен обзор

В икономическата литература, специализирана по проблемите на марке-
тинговите изследвания на разпределението на потребителските бюджети, ос-
новният акцент се поставя върху разработки, в които се разглеждат факторите
и методите, свързани с „първичния интерес на производителите и търговците
на дребно да въздействат върху потребителския избор ... въпреки това дори
привидно несвързани потребителските разходи са в крайна сметка взаимосвърза-
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ни чрез бюджетното ограничение”1. Това е така, защото структурата на потре-
бителския избор е ограничена според ресурса и индивидуалните предпочита-
ния, върху които се осъществява системно въздействие по отношение на моти-
виране на потребителското поведение, както от производителите, така и от аген-
тите на обмена. Подобно поведение се детерминира от интереса на всеки ико-
номически агент за обмен, осигуряващ максимална защита на собствения ин-
терес. Въпреки това, в динамичен план „икономическите агенти се стремят
към максимизиране на стабилността на процеса”2, което ще намери израз и в
намаляващи структурни промени в потреблението на домакинствата. Също така,
в научната дискусия се идентифицират редица въпроси, които обръщат внима-
ние на проблемите за моделиране на разпределението на ресурса на домакин-
ствата въз основа на факторни променливи, свързани с външната среда (напри-
мер, цените), вътрешните ресурси (например, доходът), потребителското пове-
дение (например, предпочитанието към определени марки) и др.3 Ето защо, в
научната полемика по този проблем трябва да се обърне повече внимание на
разбирането относно структурното разпределение на потреблението на дома-
кинствата и неговата нестабилност. По този начин може да се моделира по-точ-
но въздействието на определени фактори на пазарната среда върху структурата
на потребителските предпочитания. Моделирането на бюджетното разпределе-
ние на потребителите е особено важно за специалистите по маркетинг и предста-
вителите на изпълнителната власт за създаване на политика в светлината на ди-
намиката на икономическите условия, междуотрасловата конкуренция и демог-
рафските тенденции4. В тази разработка се приема разбирането, че в различни
периоди от време върху структурните различия в потребителското търсене оказ-
ват въздействие различни икономически и неикономически фактори5. Но в също-
то време смятаме, че количественото квантифициране на настъпилите структур-
ни промени в потреблението на домакинствата е синтетичен подход за разбиране
на измененията на пазара на потребителски стоки. Посредством детайлното изу-
чаване, при което „се сравняват два или повече коефициента, отнасящи се за
различни периоди или за различни съвкупности, може да се прецени за кои перио-
ди или за кои съвкупности измененията са по-големи или по-малки”6.
1 Du, R. and W. Kamakura. Where Did All That Money Go? Understanding How Consumers Allocate

Their Consumption Budget. Journal of Marketing, 2008, November, Vol. 72, Issue 6, p. 110.
2 Сълова, Н., Хр. Трайков и М. Стоянов. Рационалното поведение в границите на търговския

цикъл. Варна: „Наука и икономика”, 2005, с. 127.
3 Вж. по-подробно: Houthakker, H. S. An international comparison of household expenditure patterns,

commemorating the century of Engel’s law. Econometrica, 1957, Volume 25, Issue 4 (October), pр. 532-
551. Chan, T., C. Narasimhan and Q. Zhang. Decomposing promotional effects with a dynamic structural
model of flexible consumption. Journal of Marketing Research, 2008, Vol. XLV (August), рр. 487-498.

4 Du, R. and W. Kamakura. Цит. източник, р. 110.
5 Вж. по-подробно: Bittencourt, M. and R. Teratanavat and W. Chern. Food consumption and

demographics in Japan: Implications for an aging population. Agribusiness, 2007, October, Vol. 23
Issue 4, pр. 529-551.

6 Гатев, К. Методи за анализ на структури и структурни ефекти. С.: Унив. изд. „Стопанство”,
2007, с. 41.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
8 8

Съдържанието на структурните промени е обвързано с изменения на пропор-
циите в една съвкупност, което води до промяна на нейните основни характеристи-
ки, т.е. до появата на качествено нова съвкупност. Ето защо, структурните измене-
ния са „както резултат, така и начална отправна точка за бъдещи структурни про-
мени”7. В допълнение, промяната в структурата на потреблението в условията на
ниско потребление е естествен механизъм на рационалното потребителско поведе-
ние, търсещо защита на интереса на крайните потребители. По такъв начин съще-
ствените изменения в структурата на потреблението в условията на икономическа
криза е отговорът на потребителите, за да се избегне или минимизира загубата на
полезност при алокацията на ресурса. Във връзка с това, в условията на разширя-
ващо се потребление, значителните структурни промени ще посочват и неговото
качествено усъвършенстване и допълнителното нарастване на полезността на еди-
ница изразходван паричен ресурс от домакинствата. Обратно, слабите структурни
изменения са индикатор за стабилизирането на икономическия интерес на дома-
кинствата от разпределението на паричните доходи и постигането на оптималност
в ресурсното разпределение. При това положение промяната в структурата на по-
треблението на домакинствата е отговорът на “невъзможността на крайните потре-
бители да променят условията на обмена, което се изразява в икономическата прину-
да да предлагат ликвидност на търговците при повишаващи се нива на риска”8.

Методология на изследването

За да се открият обобщените характеристики на настъпилите изменения в
структурата на потребителското търсене може да се използва данните на стати-
стиката за домакинските бюджети. Посредством тези данни се установява вли-
янието, както на обема на купените количества, така и на промените в средните
цени на дребно върху потреблението на домакинствата. Също така в изследване-
то се обработват данни за потреблението от статистиката на бюджетите на до-
макинствата, което гарантира представителността на това проучване, тъй като
ползваната информация е репрезентативна по отношение на агрегираното пове-
дение на домакинствата като крайни потребители. Изучаването на структурните
промени може да се осъществи с помощта на оценката и анализа на някои основ-
ни и допълнителни аналитични показатели за структурата на икономическите яв-
ления и процеси. За тази цел може да си послужим с показателите за абсолютни
и относителни изменения в структурата на потреблението.

На първо място тук следва да се изведат традиционните показатели за9:
относителен дял, абсолютен прираст, темп на ръста и темп на прираста на от-
носителния дял.
7 Спасская, О. В. (2003) Макроэкономические методы исследования и измерения структурных

изменений. Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Макс_П-
ресс, М., с. 21.

8 Сълова, Н., Хр. Трайков и М. Стоянов. Цит. източник, с. 171.
9 Вж. по-подробно: Казинец, Л. С. Измерение структурных сдвигов в экономике. М.: Экономика,

1969. Гатев, К. Цит. източник, 2007, с. 21-22. Йончев, Цв. и С. Терезова. Планиране и анализ на
стопанската дейност на търговските фирми. С.: Унив. изд. „Стопанство”, 2000, с. 134.
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На базата на традиционните показатели могат да се изведат и обобщава-
щи измерители на структурни изменения10: линеен коефициент на абсолютни
структурни промени (δΔ)11; квадратичен коефициент на абсолютни структурни
промени (σΔ)12; линеен коефициент на относителни структурни промени (δJ)13;
квадратичен коефициент на относителни структурни промени (σJ)14.

Като последен момент тук ще представим и възможността за комплексно
оценяване на въздействието на самите размери на относителните дялове и тех-
ните изменения посредством интегралния коефициент на структурни измене-
ния15. Сравнителните предимства на този коефициент са, че той „не измерва
нито само абсолютните, нито само относителните изменения, а едните във
връзка с другите”16.

1 0 Казинец, Л. С. Цит. източник. Гатев, К. Цит. източник, 2007, с. 36-44. Йочев, Цв. и С. Терезова,
Цит. източник, с. 134-136.

1 1                          , където:

δΔ е линеен коефициент на абсолютни структурни промени;
di0 и di1 са относителни дялове през сравняваните периоди.

12       , където:

σΔ е квадратичен коефициент на абсолютни структурни промени;
di0 и di1 са относителни дялове през сравняваните периоди;
n – брой хранителни стоки, включени в изследването.

13 , където:

δJ е линеен коефициент на относителни структурни промени;
di0 и di1 са относителни дялове през сравняваните периоди.

14     , където:

σJ е квадратичен коефициент на относителни структурни промени;
di0 и di1 са относителни дялове през сравняваните периоди.

1 5 Гатев, К. Методи за статистически анализ на икономически и социални структури. С.: „Наука и
изкуство”, 1987, с. 55-68.

                                        , където:

Ks e интегрален коефицент на структурни изменения;
di0 и di1 са относителни дялове през сравняваните периоди.

1 6 Гатев, К. Цит. източник, 1987, с. 58.
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Използването на относителните дялове в изведените показатели за ха-
рактеризиране на настъпилите структурни изменения на отделните стокови групи
в общото потребление на домакинствата е по-добрият подход за изучаване на
настъпилите промени в потреблението на домакинствата. Основното съобра-
жение за това е, че чрез относителните стойности подходящо се интегрира из-
менението в обема на потреблението, влиянието на ценовите промени и дори се
елиминира въздействието на деноминацията. По този начин, чрез използването
на относителни дялове на съответните части на потреблението, изведени по
данни от статистиката на домакинските бюджети, могат да се изучат дина-
мичните изменения в стойността и структурата на общественото благосъстоя-
ние, изразено посредством нестабилността на структурата на потреблението.

Високите стойности на линейния коефициент на абсолютни структурни
промени (δΔ ) ще посочват настъпването на шокови изменения в потреблението
на домакинствата, които могат да бъдат свързвани, както с неговото огранича-
ване, така и с неговото възстановяване или подобряване, в сравнение с равни-
щата от преди настъпването на определена криза в потреблението. За да се
разтълкуват правилно критичните максимални стойности на показателя, той
следва да се обвърже и с поведението на останалите структурни индикатори.
Така например, високите и максималните показания на квадратичните коефи-
циенти за структурни промени σΔ иσJ в рамките на даден изследователски пери-
од ще бъдат резултат от рекордното изменение на потреблението на домакин-
ствата спрямо предходната година или базовият момент, избран за сравнение
при комплексното въздействие на всички фактори на средата и агрегираното
поведение и предпочитания на домакинствата. Аналогично за интегралния кое-
фициент на структурни изменения Ks (0   Ks   1), колкото по-незначителна е
неговата стойност, толкова по-слаби ще са настъпилите структурни промени,
т.е. когато „Ks = 0, това показва, че не са настъпили структурни изменения ...
колкото по-големи са структурните изменения, толкова Ks ще бъде по-близък
до горната си теоретична граница”17.

При получаването на количествените оценки на разгледаните измерители
на структурни промени, тяхното числово изражение ще се детерминира и от
броя на стоковите групи, формиращи потреблението на домакинствата в Бълга-
рия. Така колкото повече хранителни продуктови позиции се включват в изуча-
ването, толкова по-адекватно и всеобхватно ще се измерват действително на-
стъпилите структурни изменения в общото потребление на домакинствата. Тряб-
ва, обаче, да се има предвид, че с увеличаването на броя на структурните еле-
менти, което е неизбежно в статистиката на потреблението, дори минималните
изменения могат да изразяват съществени промени в благосъстоянието на до-
макинствата.

1 7 Гатев, К., А. Спасов и Д. Радилов. Обща теория на статистиката и икономическа статистика. С.:
„Наука и изкуство”, 1989, с. 258-259.
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По-важни резултати

Извършеният емпиричен анализ използва данни на НСИ, систематизира-
ни в наблюдението за средни цени и купени количества на 84 основни хранител-
ни стоки от домакинствата по години за периода 1993-2010 г.18 Максималните
значения на показателите за структурни изменения, постигнати през 1996 г. и
1998 г. са показателни за чувствителността на потреблението на хранителни сто-
ки към кризисните процеси в икономическата среда, проявили се през периода
1996-1997 г. (вж. табл. 1). От една страна, високата стойност на δΔ 1996 = 0,301% и
максималната за целия период на изследване стойност на σΔ 1996 = 0,991% пред-
полага значителната неустойчивост на потреблението през тази година и об-

Години

Линеен
коефициент на

абсолютни
структурни

промени

Квадратичен
коефициент на

абсолютни
структурни

промени

Линеен коефициент
на относителните

структурни промени
в разходите

Квадратичен
коефициент на
относителните

структурни промени
в разходите

Интегрален
коефициент на

структурни
изменения

1993 0,1530 0,3124 13,1608 1,7605 0,1008
1994 0,1669 0,4850 14,3556 2,4066 0,1564
1995 0,1534 0,4316 13,1908 1,8207 0,1410
1996 0,3009 0,9914 25,8739 3,3115 0,2903
1997 0,2360 0,6518 20,2933 3,0090 0,1692
1998 0,3192 0,8109 27,4523 3,1681 0,2238
1999 0,1763 0,3548 15,1604 1,8853 0,1102
2000 0,1057 0,1930 9,0884 1,3964 0,0608
2001 0,0930 0,1543 7,8095 1,1205 0,0482
2002 0,1152 0,2763 9,6730 1,2413 0,0877
2003 0,0699 0,1573 5,8718 1,0224 0,0509
2004 0,0759 0,1644 6,3786 0,9413 0,0530
2005 0,0979 0,2450 8,2229 1,1068 0,0794
2006 0,0920 0,2140 7,7259 1,0145 0,0701
2007 0,0852 0,1743 7,1561 1,0145 0,0568
2008 0,0757 0,1483 6,3623 1,1466 0,0490
2009 0,1208 0,2867 10,1498 1,2619 0,0961
2010 0,1340 0,1340 6,9454 0,9124 0,0452

Таблица 1

Линейни и квадратични коефициенти на абсолютни
и относителни структурни изменения на потреблението

на хранителни стоки от домакинствата в Република България
по години за периода 1993-2010 г., в %19

1 8 Вж. по-подробно: Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от
домакинствата за периода 2001-2010 година. С.: НСИ, 2011. Средни цени и купени количества
основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 1992-2006 г. С.: НСИ,
2007.

1 9 Собствени изчисления на автора на база данни на НСИ.
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ратно, максималната оценка δΔ 1998 = 0,319% е индикатор за възстановителните
процеси в домакинските бюджети, резултат от стабилизационните ефекти на
въведения в средата на 1997 г. валутен борд. Следователно, високите съседни
стойности на показателя δΔ ще маркират началото и отминаването на криза в
потреблението на домакинствата (вж. фиг. 1). Понижаващите се стойности на
σΔ, регистрирани в подпериодите: 1999-2001 г. и 2006-2008 г., маркират стабили-
зиране на структурата на потреблението и неговото относително постоянство,
което е благоприятно следствие от устойчивостта на икономическата среда
(вж. фиг. 2). Подобна стабилизация влияе благоприятно върху благосъстояние-
то на рисково аверсивните икономически агенти, в синхрон със специфичната
фаза на икономическия цикъл.

Едновременното постигане на минимално значение при линейния коефици-
ент на абсолютните (δΔ 2003 = 0,0699) и при този на относителните (δJ 2003 = 5,8717)
структурни промени индикира, че в условията на положително развитие на ико-
номиката потреблението се е конституирало в относително стабилна структу-
ра. Това предпочитание за възпроизвеждане на потреблението е предизвиквало
състояние на съществена предсказуемост на потребителското търсене и по-
добра среда за осъществяване на търговски бизнес.

Ако при това състояние се бяха постигнали и минималните стойност на
квадратичните коефициенти на линейни и относителни структурни промени, щеше
да изразява понижаващата се неопределеност на структурата на потребление-
то. Въпреки, че подобно състояние не е постигнато през 2003 г., минималните
значения от края на периода през 2010 г.: σΔ 2010 = 0,13; σJ 2010 = 0,91 посочват
минималното разсейване в относителните дялове на структурата на потребле-
нието и повишаваща се равномерност в развитието на потреблението на отдел-
ните стокови групи.

Интензивността на структурни промени, отчетени през периода 1996-1998
г. произтича и потвърджава, че „големият проблем в България е ниското равни-
ще на потребление”20. В подобна ситуация дори малки относителни промени в
определени стокови групи могат да са индикация за сериозни ограничения в
потреблението и отдалечаване от рационалните физиологични норми за потреб-
ление на храни от членовете на домакинствата.

Допълнително развитието на показателите за структурни изменения в по-
треблението на домакинствата описва развитие на икономиката в рамките на
бизнесцикъла. При това дори в условия на задържане на общото потребление
на едно постоянно ниво, измененията в неговата структура ще отразяват по-
добре настъпилите промени в потреблението на домакинствата.

По-детайлният преглед позволява да се откроят онези стокови групи, кои-
то са изпитали най-сериозно въздействие под едновременното влияние на про-
мените в количеството на потребление и средните цени в сегмента на храни-
телните стоки. Най-значителни структурни промени по години се наблюдават

2 0 Николова, Кр., Е. Тонкова, С. Тодорова, Т. Иванова. Потребление и икономическа активност на
България по пътя към Европейски Съюз. Варна: „Наука и икономика”, 2007, с. 7.
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Фиг. 1. Линеен коефициент на абсолютни структурни промени
в потреблението на хранителни стоки от домакинствата
в Република България по години за периода 1993-2010 г.
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Фиг. 2. Квадратичен коефициент на абсолютни структурни промени
в потреблението на хранителни стоки от домакинствата
в Република България по години за периода 1993-2010 г.
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при следните стокови групи: захар (d1992 = 1,66; d1993 = 2,84); кайма-смес (d1993 =
3,88; d1994 = 7,56), (d1994 = 7,56; d1995 = 4,09), (d2000 = 3,34; d2001 = 3,86); колбаси
малотрайни (d2006 = 5,47; d2007 = 4,64); олио (d2007 = 3,35; d2008 = 4,05), (d2009 = 2,65;
d2010 = 3,09); сирене бяло (d1996 = 5,93; d1997 = 11,09); тестени закуски (d1999 = 1,92;
d2000 = 0,77); хляб бял (d1995 = 11,00; d1996 = 19,59), (d1997 = 19,17; d1998 = 14,10),
(d2001 = 13,52; d2002 = 11,87), (d2002 = 11,87; d2003 = 11,03), (d2004 = 11,04; d2005 = 9,18),
(d2008 = 8,74; d2009 = 7,21) и цигари (d1998 = 5,17; d1999 = 7,11), (d2003 = 8,39; d2004 =
9,41), (d2005 = 9,72; d2006 = 11,01) (вж. табл. 2). Тези стоки попадат в ежедневното
потребление на хранителни стоки от домакинствата и през периода са претърпели
най-сериозни ценови промени, което е предизвикало значителни шокове в тяхно-
то пазарно търсене. На обратния полюс попадат стоковите групи, които се
свързват с устойчивост и традиционно присъствие в потреблението на дома-
кинствата, като по-голямата част от тяхната консумация се задоволява чрез
натуралното производство и потребление: туршии (d1995 = 0,01; d1996 = 0,01), (d2006
= 0,03; d2007 = 0,03); пресни зеленчукови подправки (d1996 = 0,05; d1997 = 0,05);
конфитюри и сладка (d1999 = 0,05; d2000 = 0,05); кисело зеле (d1992 = 0,01; d1993 =
0,01), (d2009 = 0,02; d2010 = 0,02); сушени зеленчуци (d1998 = 0,35; d1999 = 0,35), (d2001
= 0,32; d2002 = 0,32); компоти (d2002 = 0,01; d2003 = 0,01), (d2007 = 0,01; d2008 = 0,01);
чай (d2003 = 0,08; d2004 = 0,08); месни консерви (d2004 = 0,17; d2005 = 0,17); мас (d2005

2 1 Получени като max |di1 - di0|.
2 2 Получени като min |di1 - di0|.
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Таблица 2

Хранителни стоки, претърпели най-значителни и незначителни
структурни промени в потреблението на домакинствата

в България през периода 1993-2010 г.
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= 0,01; d2006 = 0,01); тикви (d2008 = 0,04; d2009 = 0,04); домати (d1992 = 1,43; d1993 =
1,43); обработена риба (d1993 = 0,02; d1994 = 0,02), (d1997 = 0,02; d1998 = 0,02) и други
бобови и семена (d1994 = 0,03; d1995 = 0,03). Сегмента от стоки с незначителни
структурни промени е с относително ниска стойност, насочена към пазара и
присъствие в домакинските бюджети. Тяхното реално потребление остава скри-
то, тъй като нуждата от тези хранителни продукти традиционно е обект на про-
изводство в личното стопанство.

В обхванатия в това изследване период 1993-2010 г. най-съществени из-
менения в продуктовата структура на потребление на хранителни стоки от до-
макинствата са отчетени към 1996 г. Това се потвърждава и със сравнително
най-високата стойност на интегралния коефициент на структурни изменения от
29% (вж. фиг. 3). Стойността на интегрирания коефициент през кризисната 1996
г. превишава над три пъти (325%) величината на средногодишния интегрален
коефициент на структурните изменения, получена като средна геометрична ве-
личина Ks  = 8,91%. Последното отново е в подкрепа на извода, че интензивно-
стта на структурните изменения през тази година се е получила като следствие
от чувствителните промени в размера на относителните дялове в структурата
на потреблението на домакинствата от 1995 г. и 1996 г., предизвикано от ценови
шокове и свиване на закупуваните количества.

Фиг. 3. Интегрален коефициент на структурни изменения
в потреблението на хранителни стоки от домакинствата
в Република България по години за периода 1993-2010 г.

Настъпилите значителни структурни промени в потреблението на хранител-
ни стоки са предизвикани от редица фактори, като по-важните, според нас, са:
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І. Фактори, свързани с измененията на цените на хранителните стоки и
тенденцията за поскъпване на хранителните продукти в глобален мащаб. Ин-
дексът на потребителските цени за месец декември 2010 г., спрямо месец яну-
ари 1993 г., е 25118,6% или за обхванатия в изследването 18 годишен период
инфлацията е в размер на 25018,6%. Също така, през периода се отчита и сери-
озна непропорционалност между измененията в потребителските цени и парич-
ните доходи. Последното намира интегрирано изражение в измененията на по-
купателната способност на домакинствата и през 2010 г. „все още доходът на
домакинствата е недостатъчен, за да поддържа нивото на потребление от 1989
година”23.

ІІ. Фактори, свързани с промени в основни характеристики на потребител-
ското търсене, като: промяна в обема и структурата на източниците на разпола-
гаемия паричен доход; изменения в разходните приоритети в структурата на
потребителското търсене и предпочитания; изменение в предпочитанието за
потребление за сметка на предпочитанието за спестяване и обратно; измене-
ния в пределната склонност към потребление и спестяване и др. Така напри-
мер, през обхванатия в изследването период доходите и разходите на домакин-
ствата формират трайна тенденция на повишение в номинално изражение, до-
като реалните доходи все още не достигат равнището от началото на трансфор-
мационните процеси в икономиката и през 2010 г. са 82% от равнището, спрямо
1993 г.

ІІІ. Фактори във връзка с търговските организации, осигуряващи възмож-
ността за ефективно и своевременно задоволяване на потребителското търсе-
не. Тук можем да причислим: предизвикването на състояния на стокови дефи-
цити; несъответствието на търсени продуктови характеристики и качества със
стоковото предлагане; несъответствия, свързани с организацията на търговс-
ката дейност (като място и време на продажбен контакт, качество и култура на
търговското обслужване и др.), агресивната търговска политика за стимулира-
не на потреблението и клиентската лоялност и др. Така например, в изследва-
ния 18-годишен период броят на търговските обекти за продажба на дребно на
„Храни, напитки и цигари” нараства с над 280% от 17 424 бр. през 1993 г., до
48 835 бр. през 2010 г.

Макар да отчитаме, че промените в структурата на потреблението се де-
терминират от сложен комплекс фактори на средата и потребителските пред-
почитания, те са и основен компонент, определящ агрегираните характеристики
в структурата на стоковото предлагане на пазара на потребителски стоки. По-
ради това, структурата на потреблението и нейната изменчивост следва да се
изучават задълбочено от търговските организации. По такъв начин бизнеса-
гентите на обмена могат да аргументират по-точно стратегическите решения
на продуктово-портфейлната политика. В този смисъл оптималните продуктови
асортименти следва да отразяват по подходящ начин настъпилите изменения в

2 3 Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за
периода 2001-2010 година. С.: НСИ, 2011, с. 13.



9 7
Статии

структурата на крайното потребление на домакинствата. Чрез използването на
подобен подход търговските организации могат по-точно да отговорят на из-
менчивостта в потребителското търсене. Също така, несъобразяването със
състоянието и промените в структурата на потреблението може да има небла-
гоприятни последици, както за агентите на обмена, така и за производителите.
Това е така, поради ограничените възможности да се оценят многобройните
източници на колебания в потреблението. Същевременно статистиката на по-
треблението е идентифицирала структурата на потребление на едно средноста-
тистическо българско домакинство, което може да се използва като отправен
или бенчмарк модел при съставяне на адекватна търговска политика на агента
на обмена.

Заключение

Резултатите от проведеното изследване посочват, че в обхванатия период
в структурата на потреблението на хранителни стоки от домакинствата сис-
темно са осъществявани значителни промени и преразпределение на потреби-
телските разходи. Подобна относителна неустойчивост в потреблението на хра-
нителните стоки в Република България потвърждава, че в условията на разви-
ващи се пазарни отношения се реализира модел на силна приспособимост на
потребителските предпочитания към измененията на пазарната среда и бюд-
жетните ограничения.

В заключение може да се посочи, че посредством използването на обоб-
щаващи измерители на структурни изменения е възможно да се оцени устойчи-
востта в потреблението на домакинствата и техните потребителски предпочи-
тания. Във връзка с това е наложително да се търси разширяване на потребле-
нието, за сметка на неговото реално нарастване и качествено усъвършенства-
не. Това поставя нови предизвикателства, свързани с по-пълното, комплексно и
устойчиво задоволяване на постоянно нарастващите и усложняващи се потреб-
ности на домакинствата.

Считаме, че чрез изучаването на структурните промени в потреблението
на домакинствата чрез традиционни и обобщаващи показатели е подход, с чия-
то помощ е възможно да се проследи икономическото развитие, постигнатата
ефективност и нестабилността в разпределението на потребителския паричен
ресурс. Допълнително, развитието в количествените измерители на структур-
ните промени в потреблението на домакинствата, следват естествените реак-
ции и усъвършенстване на потребителския пазар.
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STRUCTURAL  CHANGES  IN  THE  CONSUMPTION
OF  FOODS  BY  HOUSEHOLDS
IN REPUBLIC  OF  BULGARIA

Assoc.  Prof.  Dr  Mihal Stoyanov

Abstract

In the present work there are considered issues connected with the quantitative
assessment of the structural changes that have occurred in the consumption of foods by
households in Republic of Bulgaria during the period 1993-2010. The structural changes in the
consumption of households determine its ability to adapt to the instability of the environment
and the change in the priorities of consumer preferences under conditions of budgetary
restrictions. Through the study of the fluctuations in the structure of consumption there can
be followed the economic behaviour of households, applying a strategy for the protection of
their own interest and its interconnectedness with the changes taking place on the consumer
goods market and the conditions of the exchange.

СТРУКТУРНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПОТРЕБЛЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ  ДОМАШНИМИ  ХОЗЯЙСТВАМИ

В  РЕСПУБЛИКЕ  БОЛГАРИИ

Доц.  д-р  Михал  Стоянов

Резюме

В настоящей разработке рассматриваются вопросы, связанные с количественной
оценкой структурных изменений, наступивших в потреблении продовольственных това-
ров домашними хозяйствами в Республике Болгарии в период 1993-2010 г. Структурные
изменения в этом потреблении определяют его способность адаптироваться к нестабиль-
ности окружающей среды и смене приоритетов предпочтений потребителей в условиях
бюджетных ограничений. Посредством изучения колебаний в структуре потребления
можно проследить экономическое поведение домашних хозяйств, в смысле стратегии
защиты собственного интереса, и его взаимосвязь с изменениями, наступающими на
рынке потребительских товаров и в условиях обмена.
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Econ Lit – G 000, G – 290,

M -310

ПРЕХОДЪТ КЪМ КЛИЕНТСКИ ФОКУСИРАН ПОДХОД
В КОРПОРАТИВНОТО БАНКИРАНЕ

Докторант Хрисина Христова

I. Въведение

Необходимостта от прилагане на клиентски фокусиран подход в корпора-
тивното банкиране е обусловена от множеството сътресения и промени в бан-
ковата индустрия през последните десетилетия. Като основни драйвъри, из-
веждащи потребността от редефиниране на същността на взаимоотношенията
с клиентите могат да се посочат напредъкът в информационните технологии,
глобализацията, разпространението на финансовите иновации, дезинтермедиа-
цията, високите равнища на конкуренция, консолидационните процеси (както в
банковия сектор, така и сред корпоративните клиенти). Водещото предизвика-
телство на ХХІ век за банките несъмнено остават последствията от глобална-
та финансова криза. Промените в бизнес климата в световен мащаб (нараст-
нал риск, повишени оперативни разходи, намалени бизнесобеми, увеличени ре-
гулативни изисквания) се отразяват върху поведението, както на банките, така
и на корпоративните клиенти.

В предхождащия икономическата дестабилизация период ситуацията в
корпоративното банкиране се характеризира с ниски кредитни загуби, лесни
възможности за достъп до „евтин” капитал и добре работещ процес по продаж-
би. Реализирането на по-висока доходност се свързва с привличането на по-
широк кръг от клиенти и навлизането на нови пазари. Развитието на глобалната
рецесия, обаче, показа, че не всички изградени взаимоотношения са стабилни.
Липсата на задълбочен контакт и доверие между страните намира израз в зат-
руднен достъп на клиентите до финансови средства, бавен процес по вземане
на решения, по-високи лихвени проценти. Това естествено резултира в понижа-
ване нивата на клиентска удовлетвореност и преориентиране на клиентите към
други банкови институции.

Новите реалности, в комбинация с развитието на маркетинговата теория,
налагат сериозно преосмисляне на използвания спрямо корпоративните клиенти
подход и препозициониране на стратегическите приоритети. Банкирането по-
степенно се разграничава от традиционния транзакционен фокус и стремежът
за максимизиране на печалбата от всяка отделна сделка. На преден план се
извежда клиентът с неговите специфични потребности, които могат най-добре
да се диагностицират и удовлетворят в рамките на стабилни и доверени взаи-
моотношения.
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Тази статия засяга някои концептуални проблеми на маркетинга на взаи-
моотношенията във връзка с корпоративното банкиране. Целта на разработка-
та е на основата на сравнителен анализ между транзакционнобазирания и кли-
ентскиориентирания подход, да се очертаят предимствата на банкирането, на-
сочено към изграждането и поддържането на дългосрочни взаимоотношения с
корпоративните клиенти. Застъпва се тезата, че негов естествен център е фо-
кусът върху клиента.

II. Ориентацията към клиента в корпоративното банкиране

Маркетинговата теория и практика през ХХ век е доминирана от ориента-
цията към транзакционния маркетинг. През 80-те години, обаче, с развитието
на маркетинга на взаимоотношенията (relationship marketing), се правят първи-
те реални опити за поставяне на ударение върху отделния клиент. Терминът
„маркетинг на взаимоотношенията” е споменат за пръв път от Томас (1976)1,
но е формулиран категорично и ясно през 1983 година от Бери2, който го описва
като философия, имаща солидна база в миналото. Той посочва, че идеята за
развитие на бизнеса чрез спечелване на удовлетворени и лоялни клиенти, не е
непозната дори за най-ранните търговци. Бери защитава прехода от транзакци-
онен подход, при който централна част заема привличането на нови клиенти,
към подход, който разглежда привличането на клиентите само като междинна
стъпка в маркетинговия процес3.

По същото време Левит подчертава, че организациите не трябва да бъдат
ориентирани единствено към максимизиране на продажбите, а би следвало да
поставят акцент върху клиентската удовлетвореност, която се определя от ка-
чеството на управление на взаимоотношенията с клиента от страна на продава-
ча. Според него, продажбата е начало, а не край на взаимоотношението между
купувача и продавача4. Две години по-късно, през 1985 г. Джаксън пренася тер-
мина в контекста на т.нар. business-to-business взаимоотношения5.

Преходът към подход, който се основава на изграждането на дългосрочни
взаимоотношения с клиентите, се определя като една от фундаменталните про-
мени в сферата на маркетинга6. Постепенно маркетолозите се разграничават
от подхода на маркетинговия микс, при който взаимоотношенията с клиентите
се базират на стандартизирани предписания, без да се отчитат специфичните
индивидуални клиентски потребности. И докато през 70-те години на ХХ век
редица изследователи като Котлър, Хънт, Багози, подкрепят транзакционния

1 Thomas, B. The characteristics of a marketing relationship, Quarterly Review of Marketing. 1976, Vol.
2, pp. 1-6.

2 Berry, L. Relationship marketing, in Emerging perspectives in service marketing. 1983, pp. 25-28.
3 Berry, L., L. Gresham. Relationship retailing: transforming customers into clients. Business Horizons,

1986, Nov/Dec, pp. 43-47.
4 Levitt, T. The marketing imagination. The Free Press, NY, 1983, p. 111.
5 Jackson, B. Winning and keeping industrial customers. Lexington Books, 1985.
6 Webster, F. E. The changing role of marketing in the corporation. Journal of Marketing, 1992, vol. 56,

pp. 1-17.
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фокус на маркетинговата концепция, то в началото на 90-те години те възприе-
мат подхода на взаимоотношенията7. Авторите считат, че много повече стой-
ност може да бъде създадена, ако фокусът се премести от транзакциите към
взаимоотношенията. Това твърдение следва логиката, че доходът, който фир-
мата би получила от клиента в рамките на неговия жизнен цикъл, надхвърля
значително приходите от реализиране на единична транзакция.

Взаимоотношенията „банка – корпоративен клиент” също са засегнати от
посочената тенденция. Тяхното персонализиране може да генерира редица бла-
гоприятни последствия и за двете страни. В корпоративното банкиране фокуси-
рането върху специфичните потребности се разглежда като средство за осъще-
ствяване на кръстосани продажби и последващо максимизиране на притежава-
ния дял от клиентския портфейл. От една страна, фирмата получава привилеги-
рован достъп до кредит, което в периоди на икономическа нестабилност е от
особено значение за нея. От друга страна, банката си осигурява позицията на
водещ доставчик на финансови услуги и произтичащата от това възможност да
реализира по-висока печалба. С други думи, нарастващата обвързаност между
банката и клиента може да донесе редица допълнителни ползи и за двете страни.

За да се оцени съвременната парадигма на корпоративните банкови взаи-
моотношения е необходимо те да се разглеждат не като развиващи се във ваку-
ум, а като част от продължителна промяна, която води до трансформация във
всички аспекти от финансовите взаимоотношения. Нейното начало може да се
търси през 80-те години на ХХ век, когато начините за взаимодействие между
банката и нейните ключови клиенти се извеждат като водеща тема в маркетин-
говите дискусии. Много автори посочват нарастващото значение на изгражда-
нето и поддържането на стабилни взаимоотношения между банката и нейните
корпоративни клиенти – Екълс и Крейн (1988)8, Периен, Филиатраут и Рикард
(1992)9, Гронрос (1994)10. При business-to-business контактите поддържането на
дългосрочни връзки е предимство и за двете страни11. Взаимоотношенията се
разглеждат не като процес от действия и съответстващите им реакции, а като
взаимодействие между страните. Решенията за покупка не се основават един-
ствено на атрактивността на маркетинг микса на доставчика, а са естествен
резултат от дългогодишни взаимоотношения между страните12.

Поренца и Кастро отбелязват, че дори и да са изградени дългосрочни вза-
имоотношения между банката и корпоративните клиенти, много често те са
7 Wengler, S., Key account management in business-to-business markets: an assessment of its economic

value, GWV Fachverlage GmbH, 2006, pp. 1-25.
8 Eccles, R., D. Crane. Doing deals: investment banks at work, „Relationship management”. Harvard

Business School Press, 1988, pp. 179-203.
9 Perrien, J., P. Filiatrault, L. Ricard. Relationship marketing and commercial banking: a critical analysis.

IJBM,  1992, vol. 10, 7, pp. 25-29.
1 0 Grönroos, C. From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing.

Management Decisions, 1994, vol.32, 2, pp. 4-20.
1 1 Sheth, J. Relationship marketing: a customer perspective. Proceedings of the 2nd Annual Relationship

Management Conference, 1994, June, pp. 1-7.
1 2 Thunman, C. Corporate banking: services and relationships. IJBM, 1992, vol. 10, 2, pp. 10-16.
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доминирани от транзакционния елемент13. В този случай на преден план изли-
зат транзакционните разходи и опортюнизма, а се пренебрегват много други
аспекти, които до голяма степен оказват влияние върху поведението на страни-
те по взаимоотношението. Невъзможността да се взаимодейства ефективно с
корпоративните клиенти произтича от това, че взаимоотношенията се възприе-
мат по-скоро като тактическа мярка за генериране на нарастващи продажби,
отколкото като стратегическа инициатива14.

Като се вземат под внимание високите нива на конкуренцията в банковия
сектор, широкият асортимент от продукти и услуги, изключително динамични-
те и несигурни пазарни условия, повишените изисквания и промените в потреб-
ностите на „посткризисния” клиент, необходимостта от прилагане на нов мар-
кетингов подход е обяснима. Образът на съвременния клиент се разграничава
съществено от присъщите му до преди 10 години характеристики. Той очаква
банката да разбере специфичните проблеми, пред които е изправен и е особено
чувствителен спрямо ползите, които извлича не само от отделния продукт/ус-
луга, а от взаимоотношенията си с банката като цяло. Времената, когато бан-
ковите клиенти са по традиция лоялни, на пазара се предлагат ограничен брой
продукти и услуги, конкуренцията е ясно дефинирана и банките оперират спо-
ред обичайните правила, са безвъзвратно отминали15.

Характерно за ХХ век е, че успехът се гарантира предимно на база привлича-
нето на възможно по-голям брой клиенти, за сметка на придобиването на познание
и максимизиране на печалбата от отделния клиент. През ХХІ век, обаче, тази стра-
тегия е крайнo недостатъчна за осигуряването на качествени резултати. Фокусът
върху реализиране на продажба на всяка цена и липсата на задълбочен информаци-
онен обмен между страните ограничава възможностите за печалба в сравнително
кратък времеви период. Създаването на стратегически взаимоотношения с клиен-
тите, за разлика от възприемането на транзакционен фокус, носи значителна полез-
ност в дългосрочен план. Влагането на ресурси за опознаване на клиентския бизнес
дава възможност на банката да идентифицира неговите потребности и да отговори
на изискванията му. По този начин става възможно предоставянето на най-правил-
ното за клиента продуктово решение в най-подходящото за него време. Навремен-
ните и индивидуализирани предложения, от своя страна, водят до значително по-
качване на нивата на клиентската удовлетвореност и лоялност. Повишената клиен-
тска лоялност пък се свързва с изразено предпочитание на банката пред конкурен-
тните институции и с перспективи за последващи покупки от страна на клиента.
Оттук банката придобива реални шансове за разширяване на притежавания дял от
клиентския портфейл и за увеличаване на печалбата.

От тази гледна точка маркетингът на взаимоотношенията може да се раз-
глежда като по-добра алтернатива от традиционния маркетинг, тъй като освен
1 3 Porenca, J., L. Castro. The substance of business banking relationships. Proceedings of the 16th IMP

Group annual conference, 2000.
1 4 Buttle, F. Relationship marketing: theory and practice. Paul Chapman Publishing Ltd., 1996, p. 101.
1 5 Zineldin , M. Bank-corporate client „partnership” relationship: benefits and lifecycle. International

Journal of Bank Marketing, 14, (3), 1996, pp. 14-22.
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върху привличането на клиенти, акцентира върху последващото им задържане и
развитие на взаимоотношенията с тях в дългосрочен план16. Като доказателство
за това могат да се посочат определенията, които дава за маркетинга Американ-
ската Маркетингова Асоциация (АМА) през различните периоди. Те свидетел-
стват за своеобразно отстъпление от принципите на транзакционния маркетинг.
През 2004 г. АМА дефинира маркетинга по нов начин – „маркетингът представ-
лява организационна функция и набор от процеси за създаване и дистрибутиране
на стойност за клиента и за управление на взаимоотношенията с клиента по на-
чин, който доставя ползи за организацията и нейните стейкхолдъри”. През 2007 г.
маркетингът се определя като широкообхватна дейност, включваща процесите
по създаване, доставяне и размяна на оферти, които носят стойност за клиентите,
партньорите и обществото като цяло. Ако сравним тези дефиниции с по-ранното
определение на маркетинговата дейност, валидно от 1985 година, ясно се виждат
новите аспекти и тенденции – „маркетинг е процесът по планиране и осъществя-
ване на концепция, ценообразуване, промоция и дистрибуция на продукти, идеи и
услуги, с оглед постигане на индивидуалните и организационни цели”17.

Валидността на традиционните маркетингови правила отслабва и се нала-
га цялостна преоценка на начините за взаимодействие с клиентите. Клиентски
центрираната бизнесфилософия се извежда като условно начало на управлени-
ето на взаимоотношенията с клиентите18. За много банки новата икономическа
ситуация, визирайки периода след 2007 г., се явява движещ фактор на промяна-
та. В много случаи това е моментът, когато става ясно, че взаимоотношения
въобще не съществуват, защото това, което ги определя в добри времена, се
оказва недостатъчно за поддържането им в неблагоприятни ситуации19. Един-
ствено банките, които успеят да предефинират ролята на маркетинга – от тран-
закционен към клиентскиориентиран, ще получат възможност за постигане на
успех в дългосрочна перспектива.

III. Предимства при прилагането на клиентски ориентиран подход
в корпоративното банкиране

Дискусията относно ползите, които могат да се реализират от въвеждането
на клиентскиориентирана стратегия в корпоративното банкиране, не е нова. Днес,
обаче, тя е особено актуална. От началото на финансовата криза до момента
банките са изправени пред сериозни предизвикателства в поддържането и запазва-

1 6 Cravena, D. W., N. F. Piercy. Releationship marketing and collaborative networks in service
organizations. International Journal of Service Industry Management, 1994, vol. 5, 5, pp. 39-54.
Grönross, C. The marketing strategy continuum: towards a marketing concept for the 1990s. Management
Decisions, 1991, vol. 32, 2, pp. 4-20.

1 7 American Marketing Association, The American marketing Association releases  new definition for
marketing, 14 Jan 2008,  www.marketingpower.com.

1 8 Вачков, Ст. Банковите бизнес модели – поуки от миналото и визии за бъдещето. Изд. „Наука и
икономика”, 2011, с. 266-267.

1 9 Emerson, R. Relationships in commercial banking, in Managing banking relationships. Woodhead
Publishing Ltd., 1997, pp. 12-25.
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нето на взаимоотношенията си със съществуващата клиентска база. Икономичес-
ката нестабилност провокира значителен спад в нивото на клиентското доверие,
който непосредствено влияе върху клиентските възприятия за банката и желанието
им да взаимодействат с нея. В сферата на корпоративното банкиране спечелване-
то на клиентското доверие отново не е лека задача, която може да се осъществи
единствено чрез добре планирани стратегически инициативи, поставящи действи-
телен фокус върху същинските бизнес потребности в рамките на цялостния клиен-
тски жизнен цикъл. Познаването и разбирането на клиентските потребности прово-
кира чувствително по-високи равнища на клиентска удовлетвореност, което, от своя
страна, допринася за нарастване на клиентската лоялност и задържане. По този
начин банките получават възможност да достигнат статуса на водеща банка и да
максимизират доходността от взаимоотношенията с клиентите (вж. таблица 1).

Таблица 1

Предимства от заемане на лидерска позиция
в корпоративното банкиране20

С нарастване значението на конкретната банка за клиента намалява броят
на използваните от него финансови институции. Приходите, които реализира
банката, завоювала позицията на главен доставчик за клиента, са неколкократ-
но по-високи, в сравнение с възможностите за реализиране на печалба на по-
ниските нива в йерархията на взаимоотношенията. Оттук логически се стига
до заключението, че банката може да увеличи в много по-голяма степен пе-
чалбата си чрез максимизиране на доходността от управление на цялостната
релация с клиента, отколкото ако се съсредоточи върху максимизиране на дохо-
да от отделната транзакция или продукт.
2 0 Greenwich Associates, Financial services without borders: how to succeed in professional financial

services, John Wiley & Sons, 2001, p. 108.

Ниво на взаимоотношенията
банка-клиент, според степента на

сътрудничество

Приходи
на ниво

(%)

Брой ползвани
банки на ниво

Приходи на
отделна банка

(%)
Висока степен на сътрудничество
(колаборативни взаимоотношения)

Водещо

Второстепенно

Третостепенно

Четвъртостепенно

Ниска степен на сътрудничество
(транзакционни взаимоотношения)

54

19

13

14

1,9

2,1

2,8

7,8

28

9

5

2
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Както се вижда от данните в таблица 1, ефектът от придвижването към
клиентскицентриран модел може да повлияе значително върху резултатите на
банката. Зад тази философия се крият важни икономически мотиви и ползите,
които банката може да извлече, са21:

- по-висока възвръщаемост на инвестирания капитал;
- повишаване на клиентската доходност;
- понижаване на капиталовите разходи, което се постига благодарение на

дългосрочните внимателно управлявани взаимоотношения с клиентите;
- повече възможности за инвестиране, като резултат от по-доброто вник-

ване в клиентските финансови потребности.
Проучванията показват, че от гледна точка на разходите, привличането на

един нов клиент струва няколкократно повече отколкото задържането на един
съществуващ клиент22. Дългосрочните взаимоотношения с клиента са по-дохо-
доносни за банката, тъй като предоставят възможности за кръстосани продаж-
би на продукти. Наблюдава се силна позитивна корелация между броя на при-
тежаваните от клиента продукти и нивата на удовлетвореност и лоялност. С
колкото повече продукти разполага клиентът, толкова по-малка е вероятността
той да се преориентира към конкурентите. Колкото по-дългосрочни са взаимо-
отношенията, толкова по-богата е информацията, която доставя на банката и
съответно възможността за прецизирани продуктови оферти.

За да се изяснят и оценят предимствата, които носи подходът, акцентиращ
върху взаимоотношенията в корпоративното банкиране, е необходимо да се на-
прави съпоставка между различните начини за взаимодействие с клиентите,
залегнали в банковите стратегии. По характер взаимоотношенията между бан-
ката и клиентите могат да се разделят на две групи – транзакционни взаимоот-
ношения и взаимоотношения, базирани на дългосрочна обвързаност и доверие.

Транзакционното банкиране представлява всяка услуга или група от услуги,
които банката предлага срещу заплащане на определена такса. Неговата фило-
софия най-добре може да се опише от израза „hit and run”, което означава извли-
чане на печалба от определена сделка и загуба на последващ интерес за под-
държане на взаимоотношения. За транзакционни се приемат взаимоотношения-
та, при които компанията държи банката на разстояние, предоставя й лимитирана
информация, активно проучва оферти от множество банки и е склонна да смени
доставчика, ако открие по-добра алтернатива. Всяка отделна сделка представ-
лява нов бизнес. На преден план излизат краткосрочната ориентация и ценовата
чувствителност на фирмите. Изборът на банка се определя от предложената най-
ниска цена и най-изгодни условия по сделката. Решението на клиента да работи с
определена банка зависи единствено от очакваните резултати, без да има отно-
шение към бъдеща съвместна дейност или изграждане на дългосрочни връзки.
Транзакционните банки също отдават по-голямо значение на специфични части
от бизнеса, отколкото на развитието на взаимоотношения с клиента.
2 1 Chaudhry, A. CRM making it simple for the banking industry. Paper 180-29, SUGI 29 Proceedings,

Montreal, Canada, May 2004.
2 2 Farrance, C. Managing relationships in a corporate bank. Financial World Publishing, 2002, p. 6.
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При обвързаното банкиране компанията поддържа дългосрочни взаимо-
отношения с ограничен брой банки (ако не само с една) и цената не е водещ
фактор в изграждането им. Причината търсенето да не се отличава с висока
ценова еластичност е, че клиентите ценят ползите, които може да им предоста-
ви конкретната банка. Сделките се разглеждат като част от взаимоотношения-
та с доставчика. Фирмите откриват и експлоатират потенциала на дългосроч-
ното коопериране и са разходно и стойностно ориентирани23.

Изграждането на дългосрочни взаимоотношения намира израз във високи
нива на доверие между банката и клиента, които съдействат за намаляване на
транзакционните разходи, асоциирани с процеса на размяна. От една страна, се
съкращават разходите за набиране на информация за идентификация на парт-
ньор и договаряне, тъй като по-голяма част от условията по сделките са вече
изяснени. От друга страна, наличието на продължителна обвързаност затвърж-
дава убедеността, че предоставяната информация не е подвеждаща и намаля-
ва склонността на страните да се предпазват от опортюнистично поведение.
По този начин се редуцират ресурсите за мониторинг върху изпълнението на
договорените задължения. Съкращаването на транзакционните разходи може
да се обвърже с възможността за реализиране на по-добри резултати от стра-
ните по взаимоотношенията.

Банки, ориентирани към създаване на взаимооизгодни отношения, разпо-
лагат с детайлно познание за бизнеса на компанията, което се актуализира не-
прекъснато чрез редовни срещи с клиента24. По този начин се поддържа посто-
янен бизнес с компанията и се откриват перспективи за реализиране на нови
сделки. В практически рамки банката трябва да реализира достатъчен цялос-
тен приход и да не търси максимизиране на печалбата от всяка сделка/услуга,
а компанията трябва да извлече стойност, за да оправдае своите разходи.

Въз основа на споменатите особености на двата типа взаимоотношения, в
таблица 2 са обобщени техните основни характеристики.

2 3 Axelsson, B. Wynstra, F., Buying business services. John Wiley & Sons Ltd., 2002.
2 4 Grout, J. On banks, in Managing banking relationships, Ed. Gerald Leahy. Woodhead publishing Ltd,

1997, pp. 1-11.



107
Статии

Таблица 2

Характеристики на двата типа взаимоотношения
банка – корпоративен клиент

В основата на клиентски ориентирания подход всъщност лежи различна
философия за начина, по който се осъществява банковaта дейност. Разликите
между транзакционното и клиентски ориентираното банкиране са представени
в таблица 3.

Таблица 3

Различия между транзакционно банкиране
и банкирането основаващо се на взаимоотношенията25

2 5 Разработването на таблица 3 се базира до определена степен на: Farrance, C. Managing relationships
in a corporate bank, Financial World Publishing, 2002, p. 7.

Близки взаимоотношения Транзакционни взаимоотношения
- обмяна на богат поток от информация

между страните
- постоянен обем на бизнеса и достъп на

банката до големи сделки
- по-ниска ценова чувствителност

- обвързване между банката и клиента

- очаквания за дългосрочни взаимоотно-
шения и високи нива на лоялност

- ограничени или лимитирани потоци от
информация

- осъществяване на единични сделки

- зависимост на бизнеса от ценови
фактори

- временни или случайни връзки между
страните

- липсват значителни очаквания за
бъдещето

Критерии за
сравнение

Транзакционно
банкиране

Банкиране, основаващо се
на взаимоотношенията

1. Фокус на банковата
институция

- фокус върху продажбите

- фокус върху продукто-
вите характеристики

- разширяване на
пазарния дял

- реализиране на
единична продажба

- действие

- фокус върху клиентското
задържане

- фокус върху ползите, които
носи продукта

- нарастване на портфолиото
от клиенти

- осъществяване на
повтарящи се покупки

- взаимодействие

2. Времеви интервали
на взаимоотноше-
нията

- краткосрочни времеви
интервали

- дългосрочни времеви
- интервали
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В крайна сметка банковите стратегии трудно биха могли да се определят
като чисто транзакционни или ориентирани единствено към поддържането на
дългосрочни взаимоотношения. Обикновено се счита, че инвестиционните банки
са по-транзакционно ориентирани, а търговските банки са съсредоточени върху
изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите26. Ако се вземат
предвид характеристиките на кредитирането, осъществявано от търговските бан-
ки, което на практика е продължителен процес, а не еднократен акт, посоченото
твърдение би могло да се приеме за вярно. В действителност, обаче, застъпване-
то между транзакционния и фокусирания върху взаимоотношенията подход (въпре-
ки че на пръв поглед изглеждат несъвместими) е чувствително и банките рядко
извървяват целия път в определената посока. Това е така, тъй като не всички
клиенти са насочени към създаване дългосрочна връзка с банката. Трябва да се
вземе под внимание, че някои клиенти желаят да поддържат само транзакционни
взаимоотношения и инвестирането на допълнителни ресурси за изграждане на
по-дълбоки взаимоотношения с тях е ненужно. Прилагането на стратегия, целя-
ща изграждане на дългосрочни взаимоотношения спрямо клиент, който избира
банката въз основа на предлаганата цена, е несъстоятелно, тъй като всяка друга
по-изгодна оферта (визирайки по-ниска такса, по-нисък лихвен процент) би дове-
ла да прекъсване на взаимоотноше-нията с нея.

Изборът на конкретна стратегия е функция на различни фактори-специфи-
ка на клиента, икономическа ситуация, възможност за реализиране на печалба.
Последствията от финансовата криза, обаче, категорично накланят везните в
полза на клиентскиориентираното банкиране, защото е много по-вероятно кли-
ентът да продължи да осъществява бизнес с дадена банка, ако са изградени
стабилни взаимоотношения. Всяка транзакционна дейност трябва да се вклю-
чи в цялостна стратегия, поставяща клиента на преден план. Адаптацията към
новите условия на средата не позволява да се разчита единствено на традици-
онните похвати за разширяване на бизнеса.

IV. Заключение

В контекстта на новите бизнес условия методите, техниките и инструмен-
тите на класическия транзакционен маркетинг се оказват неспособни да помог-
нат на финансовите институции да планират своята бизнес активност и да опреде-

2 6 Donaldson, T. The place of corporate relationships in bank strategy, in Managing banking relationships,
Woodhead  publishing Ltd, 1997, p. 69.

1. Акцент върху
качеството

- качество, осигурено от
продуктите

- качество, базирано на
обслужването/способности
те на персонала

2. Източник на
печалба

- реализиране на печалба
от единичната
транзакция

- доходност, основаваща се
на клиентския жизнен
цикъл

3. Маркетинг микс - стандартизиран - ориентиран към клиента
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лят бъдещата си пазарна позиция. Новите реалности внасят нови аспекти във вза-
имоотношенията банка-клиент и налагат развитие и прилагане на клиентски фоку-
сиран подход. Възможностите пред банките са две – или да отговорят на промени-
те, или да загубят пазарен дял. За добре управляваните, иновативни банкови инсти-
туции промените предоставят по-скоро нови възможности за развитие на потенци-
ала им. Задържането на клиентите и изграждането на клиентска лоялност във вре-
мето, чрез познаването и удовлетворяването на техните потребности, е ключ към
дългосрочния бизнес успех. На практика разковничето се крие в преобразуване на
единичната бизнес транзакция в продължителна обвързаност с клиента.

THE  TRANSITION  TO  CUSTOMER FOCUSED  APPROACH
IN  CORPORATE  BANKING

PhD  student  Hrisina  Hristova

Abstract

The development of marketing theory in combination with the new business realities
necessitates a serious rethinking of the approach used towards customers. Taking into
consideration the extremely uncertain and volatile market conditions, the increased requirements
of corporate customers and the changes in their wants, the need for repositioning the strategic
priorities of the bank is understandable. In the present article there is made an attempt at comparing
the transactional orientation typical of banking institutions and the type of banking that emphasizes
the development of long-term relations with key customers. The aim of the work is to underscore
the advantages brought by the use of customer-oriented strategy in corporate banking.

ПЕРЕХОД  К  ОРИЕНТАЦИИ  НА  КЛИЕНТА  В  ПОДХОДЕ
К  КОРПОРАТИВНОМУ  БАНКИРОВАНИЮ

Аспирант Христина Христова

Резюме

Развитие маркетинговой теории, вместе с новой реальностью бизнеса, вызывает
необходимость серьезного переосмысления применяемого подхода к клиентам. Если
учесть исключительно непрочные и изменчивые условия рынка, повышенные требова-
ния корпоративных клиентов и изменения в их потребностях, то вполне объяснима необ-
ходимость перепозиционирования стратегических приоритетов банков.

В настоящей статье предпринята попытка сопоставления между характерной для
банковских институций транзакционной ориентацией и банкированием с акцентом на
создании долгосрочной увязки с ключевыми клиентами. Цель настоящего изложения –
выявить преимущества, которыми обладает применение стратегии, ориентированной на
клиента в корпоративном банкировании.
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ПРОГНОЗИРА ЛИ КРИВАТА НА ДОХОДНОСТТА РЕЦЕСИЯТА
В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА?

Ас. Кирил Георгиев

Повече от две десетилетия енигмата около информационното съдържа-
ние на кривата на доходността предизвиква нестихващ интерес не само в науч-
ните среди, но и сред широк кръг специалисти от финансовата практика. В раз-
витите икономики кривата на доходността е авторитетен инструмент за прогно-
зиране на темпа на икономически растеж, рецесията, инфлацията и лихвените
равнища. Инвеститорите, монетарните власти, агентите по правителствения дълг
и централните банки разглеждат времевия спред1 – разликата между доходно-
стта на дългосрочните и краткосрочните правителствени ценни книжа, като важен
индикатор за състоянието на дълговите пазари и икономиката като цяло.

Глобализацията на финансовите пазари, както и развитието на дълговия
пазар в страната ни, определят актуалността на изследванията, свързани с кри-
вата на доходността и информационното съдържание на времевия спред. Про-
цесите на глобализация поставят редица въпроси. Влияят ли „моделите и пра-
вилата” на световните пазари у нас? Проектират ли се икономическите зависи-
мости, характерни за развитите индустриални държави в България - малка от-
ворена икономика, функционираща в условията на Паричен съвет?

Анализът на връзките между времевия спред и макроикономическите про-
менливи, дефинирането на тяхната специфика и проявление, паралелът с ево-
люцията на разглежданите явления в развитите икономики, се определят като
първостепенни фактори за „разбирането” и доверието на чуждестранните инве-
ститори към особеностите на развиващия се дългов пазар в страната ни. Първите
емисии на ДЦК датират от начало на 1992 г., но едва след въвеждането на
системата на Паричния съвет в България се създават предпоставки фокусът
при изучаването на ДЦК да бъде изместен встрани от „традиционната” им
ролята при формиране на лихвените разходи в бюджета, върху проблематиката
на кривата на доходността и времевия спред.

В тази статия се разглежда най-силно открояващият се аспект от „много-
пластовото” информационно съдържание на кривата на доходността на ДЦК в
България – връзката между величината на времевия спред и вероятността от
последваща рецесия. Ключовият въпрос е, доколко механичното прилагане на
1 Времевият спред представя наклона на кривата на доходността, а величината му се асоциира с

формата на кривата: възходяща, хоризонтална, обърната (форма с обратен наклон). От своя
страна, кривата на доходността опосредства връзката между доходността и срока до падежа на
ценните книжа от даден клас.
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„доказани” емпирични зависимости, като шаблон за прогнозиране с „непокла-
тимо реноме”, са оправдани в българските условия? Общо впечатление е, че
литературата не разполага с достатъчно емпирични доказателства за страните
в преход или в условията на Паричен съвет, за да запълни очевидните бели
петна в теорията.

1. Изследване на връзката времеви спред – рецесия,
с помощта на прόбит модел

От позицията на съвременната финансова теория „типичната” крива на до-
ходността има възходящ наклон. Историята е показателна, че с малки изключения,
всяка от рецесиите в развитите икономики е предшествана от криви с обратна,
хоризонтална или близка до хоризонталната форма, т.е. с отрицателни или нулеви
стойности на времевия спред. Този изразен стереотип формира логиката на харак-
терното за развитите икономики „емпирично правило” – отрицателните стойности
на времевия спред предшестват рязко влошаване на икономическата активност и
последваща рецесия. Примерите за подобно „поведение” са многобройни, имат
универсално проявление, като емпиричните доказателства се отнасят предимно за
развитите икономики: САЩ, Германия, Великобритания и др.

В литературата изследването на връзката времеви спред – рецесия се
разглежда като логично продължение на „класическия” анализ времеви спред
– икономически растеж2. В началото на 90-те години на миналия век, развивай-
ки „модела на Харви3” (за връзката между времевия спред и темпа на иконо-
мическия растеж), Естрелла и Хардоувелис4 установяват, че прогнозите са много
по-точни в случаите на драстична промяна в брутния продукт. Установява се,
че времевият спред представя значително по-добри резултати при използване
на бинарна зависима променлива, която приема стойност 1 при дефиниране на
рецесия в икономиката и 0 в обратния случай. На базата на това наблюдение,
Естрелла и Хардоувелис разработват пробит модел5, който описва връзката

2 Естрела, Родригес и Шчич правят преглед на теоретичните опити за обяснение на връзката спред –
икономически растеж. Сред тях извеждат контрацикличната парична политика, функцията на реак-
ция на паричната политика, базирания на потреблението модел за оценка на капиталовите активи,
общите равновесни модели за реалния бизнес цикъл и простите динамични IS – LM модели. Вж.:Estrella,
A., A. Rodrigues, S. Schich. Haw Stable Is The Predictive Power of Yield Curve? Evidence from Germany
and the United States.// Review of Economics and Statistics, Aug. 2003, 85(3), pp. 629-44.

3 Harvey, C. Forecasts of Economic Growth from the Bond and Stock Markets.// Financial Analysts
Journal, 45(5), 1989.pp 38-45. Под „модел на Харви” визираме единичен линеен регресионен
модел с описателна променлива времеви спред и зависима променлива темпа на икономическия
растеж.

4 Estrella. A., G. Hardouvelis. The Term Structure as a Predictor of Real Economic Activity. //Journal of
Finance, 46(2), 1991, p. 562.

5 Уелок и Уохар представят в обобщен вид пробит моделите, които се прилагат при изследването
на връзката между времевия спред и вероятността от последваща рецесия в икономиката, както
и ретроспективен преглед на съответната литература по темата. Вж.: Wheelock, D., M. Wohar,
Can the Term Spread Predict Output Growth and Recessions? A Survey of the Literature. Federal
Reserve Bank of St. Louis Review, 91(5, Part 1), September/October 2009, pp. 419-440.
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между величината на времевия спред в момент t и вероятността от настъпване
на рецесия в тримесечие t+k.

Основание за провеждането на подобен анализ в България представя
фактът, че в рамките на анализирания период (за времевия спред от 4Q 2000 г.
до 3Q 2008 г., а за рецесионните състояния до 3Q на 2010 г.6), най-ниските стой-
ности на времевия спред на ДЦК предшестват рецесията от началото на 2009 г.
Трябва да отбележим, че обратен наклон или близка до хоризонталната форма
на кривата на доходността са наблюдавани многократно за кризисния период
от 1993 г. до въвеждането на системата на Паричния съвет. В този случай,
липсата на регулярност в емисиите, достигнатата в отделни моменти „косми-
ческа” доходност на ДЦК, както и прилаганата методика от НСИ при изчисля-
ването на БВП, изкривява динамичните редове и последващия анализа на този
„ранен” период от най-новата ни стопанска история.

Изследването на връзката времеви спред на ДЦК – рецесия в България
се основава на адаптиран за нашите условия „микс” от класическата методика
на Естрелла и Хардоувелис и някой идеи на Райт7. За целта прилагаме прόбит
(probit) модел с една описателна променлива:

Pr(recessiont+k) = F(α0 + α1 SPREADt), (1)

където: Pr е използваното означение за вероятност; F – функцията на ку-
мулативното нормално разпределение; k – прогностичния хоризонт; recessiont+k-
приема стойности от 1 при дефинирано състояние на рецесия в тримесечие t+k
и стойност 0 в обратния случай8; SPREADt е величината на времевия спред в
тримесечие t, дефиниран според методиката на Райт9.

На таблица 1 са представени емпиричните резултатите от тестването на
модел (1) при прогностичен хоризонт (k) от шест и осем тримесечия.

6 При определянето на рецесионните състояния, БВП за конкретно тримесечие трябва да е изра-
зен спрямо величината за предходното тримесечие, при сезонно изглаждане на динамичния ред.
Съгласно определението за „техническа рецесия”, за да е в рецесия икономиката трябва да отчете
две поредни тримесечия с отрицателен растеж.

7 Wright, J. The Yield Curve and Predicting Recessions, Finance and Economics Discussion Series,
Federal Reserve Board, Washington, D.C. 2006-2007.

8 Според определението за т.нар. „техническа рецесия” (и съгласно публикуваните от НСИ дина-
мични редове за темпа на прираст на БВП спрямо предходното тримесечие), икономиката на
страната ни е в рецесия от началото на 2009 г. до второто тримесечие на 2010 г.

9 Обратно на моделите, разглеждащи връзката спред – икономически растеж, в случая времевият
спред е изразен като разликата между средната доходност до падежа на краткосрочните и дългос-
рочните ДЦК (3 м. – 5 г.). Следвайки подхода на Харви може да се развие идеята на Райт за т.нар.
„обратен спред”: Spreadt ln = (Доходност на 3 м. ДЦК / Доходност на 5 г. ДЦК) – при положи-
телен наклон на кривата на доходността времевият спред има отрицателни стойности, a при
отрицателен наклон на кривата величината на времевия спред е положителна, като нараства с
увеличаване на наклона. Този „ход” е определен от спецификата на пробит модела. Извън кон-
текста на тези „технически бележки”, в основния текст определението „отрицателен спред”
следва да се асоциира с обратен наклон на кривата.
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Таблица 1

Резултати от тестването на модел (1) при прогностичен хоризонт (k)
от шест и осем тримесечия за периода 4Q 2000 до 3Q 2010 г.

* Забележка: В изследването се работи с равнище на значимост α=0,05 (В скобите са
представени стойностите на p-value. RMcF – измерител на Мак Фаден, основан на максимално
правдоподобни оценки, включени чрез своите логаритми. ‘CP’ (Correctly Predicted) – измерител,
основаващ се на коректно предвидените стойности. LR statistic (test) при пробита е еквивалент-
на на F-test при линейните регресионни модели. Оценките на параметрите са извършени на
базата на програмния продукт Gretl.

2. Интерпретация на емпиричните резултати
Резултатите в таблица 1 са показателни, че при зададеното равнище за рабо-

та с риск от грешка (α=0,05), оценките на коефициентите на времевия спред α1 в
уравнения (1.1) и (1.2) са статистически значими. Използваният при бинарните
модели измерител на МакФаден ( FR Мc

2 ) за магнитуда на връзкатаа има стойнос-
ти 0,235, съответно 0,536, които съгласно „традиционното” тълкувание демонстри-
рат умерена и силна зависимост. Показателят Correctly Predicted (84,4% за урав-
нение (1.1) и 96,6% за (1.2)), който също измерва степента на взаимодействие
между променливите, демонстрира висока успеваемост на прогнозите в рамките
на анализирания период. Проверката за адекватност на моделите (LR-тест) от-
хвърля нулевата и приема алтернативната хипотеза, че между изследваните явле-
ния съществува връзка. Резултатите показват, че близката до хоризонтална форма
на кривата на доходността на ДЦК, т.е. близките до нула стойности на времевия
спред в момент t, дават коректна индикация – висока вероятност от навлизане на
икономиката на страната ни в рецесия шест, съответно осем, тримесечия по-късно
(в случая k=6 и 8 тримесечия). Адекватността на моделите в дългосрочния прогно-
стичен хоризонт от шест и осем тримесечия може да бъде интерпретирана с конвер-
генцията на лихвените равнища и величината на времевия спред в България,10 спря-

Форма на модела и оценка на параметрите
на тествания модел RMcF 0at 1at LR test

“CP”
(%)

)SPREAD(F)recessionPr( t106t  (1.1)

)SPREAD147,101334,0(F)recessionPr( t6t 

0,235 0,527
[0,598]

1,989
[0.047]

*

6,520
[0,011]

*

84,4

)SPREAD(F)recessionPr( t108t  (1.2)

)SPREAD85,262974,1(F)recessionPr( t8t 

0,536 1,898
[0,058]

2,361
[0,018]

*

16,560
[0,000]

*

96,6

1 0 Изследванията са показателни, че за периода от началото на 2004 г. до края на 2008 г., времевият
спред в Германия (в момент t-1) може да се разгледа като статистически значима описателна
променлива на последващия с едно тримесечие спред на ДЦК в България (в момент t).
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мо тези на водещата икономическа сила в ЕС (Германия), както и с известния лаг
във времето, с който кризата от развитите икономики се прехвърля в България11.
Наблюденията са показателни, че обратен наклон на кривата на доходността в
Германия се наблюдава четири тримесечия преди рецесията в германската ико-
номика (от лятото на 2008 г.), а в България най-ниските стойности се наблюдават
осем тримесечия преди регистрираната от НСИ рецесия от началото на 2009 г.

Резултатите от емпиричното изследване потвърждават тезата за обратна
връзка между величината на времевия спред и вероятността от последваща
рецесия. Съгласно параметрите на модел (1.2), демонстриращ най-висока сте-
пен на взаимодействие между променливите, най-ниските равнища на време-
вия спред12 за периода представят следната картина за състоянието на иконо-
миката ни осем тримесечия по-късно:

- на величината на времевия спред за Q1 2007 г. съответства вероятност
от изпадане в рецесия към Q1 2009 г. от 73,67%13, като дихотомната
променлива приема стойност 114, т.е. „състояние на рецесия”;

- на стойността на времевия спред за 2Q 2007 г., съответства вероятност
от 82,64% към 2Q 2009 г.;

- на стойността на спреда за 3Q 2007 г. вероятността от рецесия през 3Q
2009 г. е 83,93%, за 4Q 2009 г. вероятността е ~75,57%, a прогнозата за
1Q 2010 г. е 74,72%.

- вероятността, която моделът генерира за 2Q и 3Q на 2010 г. е съответно
~ 5% и 2%., т.е. прогнозираните от модела стойности са („0”). Несъвпа-
дение с действителните индикации, генерирани на базата на публикува-
ните от НСИ данни за темпа на БВП, се наблюдава единствено за второ-
то тримесечие на 2010 г., когато действителното значение е „1”, а те-
стваният модел прогнозира „0”. Независимо от това, модел (1.2) дава
коректна прогноза в 31 от 32-те наблюдения за бинарната променлива,
като показателят Correctly Predicted има стойности 96,6% (вж. табл. 1.)

Може да обобщим, че в рамките на анализирания период кривата на до-
ходността с форма, близка да хоризонталната, генерира коректна прогноза за
посоката в развитието на българската икономика. Характерно е, че времевият
спред не приема отрицателни равнища, а в началото на 2007 г. достига относи-
телно ниски (вариращи около 0,5%) положителни стойности, които запазва през
следващите пет тримесечия.

1 1 Подобна насока в анализа обяснява и липсата на статистически значима зависимост на паралелно
тестван probit модел, разглеждащ връзката в прогностичен хоризонт от четири тримесечия
(резултатите от модела с прогностичен хоризонт k=4 тримесечия не са представени в таблица 1).

1 2 За анализирания период.
1 3 Съгласно определението за т.нар. „техническа рецесия”, икономиката ни изпада в състояние на

рецесия, именно от началото на 2009 г.
1 4 При вероятност, по-голяма от 0,5, дихотомната зависима променлива приема стойност „1”, а при

вероятност по-малка от 0,5-стойността и е „0”. Според спецификата на модела, с „1” обозначаваме
състоянията на рецесия, а с 0-тримесечията, в които не са регистрирани подобни наблюдения.
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Представена единствено през призмата на пробит (probit) моделите,
връзката времеви спред – рецесия изглежда разгледана „изолирано” и едност-
ранно. Наложително е освен чрез „техническия прочит” на иконометричния ин-
струментариум, тя да бъде проследена и в контекста на драматичните събития
в световната икономика от средата на 2007 г. и 2008 г. Подобна насока в анали-
за хвърля друга светлина върху изследвания аспект от прогностичните способ-
ности на кривата на доходността. За целта ще представим накратко предисто-
рията и развитието на тези събития в САЩ, Германия и България.

През третото тримесечие на 2006 г., след близо шестгодишно „затишие”,
времевият спред на правителствените ценни книжа в САЩ приема отрицател-
ни стойности. За пазарните анализатори индикацията е недвусмислена и пред-
вещава криза – отрицателни или нулеви стойности на времевия спред се наблю-
дават между четири и шест тримесечия преди всяко състояние на рецесия в
американската икономика. Подобна прогноза обаче изглежда нелепо на фона
на оптимистичните тенденции в развитието в световната икономика през 2006 г.
Икономиките на еврозоната и големите азиатски държави бележат високи тем-
пове. Постигнатият икономически растеж в САЩ надхвърля предварителните
прогнози, а развитието на американския фондов пазар е възходящо и безоблач-
но. За периода от юли 2006 г. до началото на октомври 2007 г., ключовият Dow
Jones 30 Industrial Average нараства от приблизително 11 000 пункта, до исто-
рически най-високите си равнища от 14 165,53. За същия период индексът S&P
500 се повишава от близо 1250 пункта до абсолютния си връх от 1565,1515.

Избухналата през лятото на 2007 г. криза на пазара на високо рискови ипо-
течни кредити в Съединените щати променя коренно оптимизма на пазарите.
Към края на 2007 г. влиянието на кризата върху глобалната икономика започва
да се усеща осезателно. Според Националното бюро за икономически изслед-
вания (NBER), икономиката на САЩ изпада в рецесия от началото на 2008 г. –
близо шест тримесечия след „индикацията” на времевия спред.

Кризата в САЩ намира бърз отзвук в Германия. Времевият спред на во-
дещата икономическа сила в ЕС приема отрицателни стойности от средата на
2007 г. – четири тримесечия преди последващата рецесия в германската иконо-
мика. Индикаторът на икономическата чувствителност16 (ZEW Indicator
of Economic Sentiment) на Центъра за европейски икономически изследвания в
Манхайм бележи изразен спад и през август17 2007 г. достига равнище от минус
6,9 т., при + 10,4 т. за предходния месец. Индикаторът на икономическите
очаквания за еврозоната също бележи спад и се позиционира до минус 6,1 т.
През септември 2007 г. негативната тенденция се задълбочава, подкрепяна от
1 5 Данните се основават на динамичните редове на индексите. Вж.: www.nyse.tv/s-and-p-500-

history.htm; www.nyse.tv/dow-jones-industrial-average-history-djia.htm.
1 6 ZEW индикаторът на икономическата чувствителност на Центъра за европейски икономически

изследвания (ZEW), показва баланса между позитивните и негативните очаквания по отношение
на бъдещата икономическа активност в Германия в рамките на шестмесечен период. Вж.:
www.zew.de

1 7 Вж.: www.zew.de/en/presse/presse.php?action=article_show&LFDNR=828.
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визията на финансовите анализатори за повишена вероятност кризата да се раз-
простре върху германската икономика, като засегне износа, банковия и застра-
хователния сектор. През същия месец Центърът за европейски икономически
изследвания (ZEW) провежда анкета сред 235 водещи финансови експерти, като
66% от тях определят риска кризата в САЩ да окаже влияние върху междуна-
родната финансова система в категориите висок и много висок18. През декем-
ври 2007 г. ZEW индикаторът достига стойности от минус 37,2 т., а този на
икономическите очаквания в еврозоната – минус 35,7 т. Финансовите анали-
затори дефинират подчертан риск за икономическия растеж на големите инду-
стриални държави и особено за САЩ. Тези очаквания, съчетани със силните
позиции на единната европейска валута, засилват несигурността за германския
експорт19. На фона на тези събития с основание допускаме, че отрицателните
стойности на времевия спред в Германия (от втората половина на 2007 г.) отра-
зяват развитието на процесите на несигурност и дават коректен сигнал за реги-
стрираната година по-късно (юни 2008 г.) рецесия в германската икономика.

С известен лаг във времето, кризата се прехвърля от индустриалноразвити-
те страни към малките отворени икономики, в това число и България. Очаквани-
ята за забавяне на икономиката и повишената вероятност от рецесия в страните
от еврозоната – основни търговски партньори на България, би следвало да фор-
мират към този момент най-малко визията за забавяне на икономическата актив-
ност и повишаване на рисковите профили в страната ни. В този ред на мисли,
резултатите от анкетно изследване на Агенцията за икономически анализи и
прогнози (АИАП) за последното тримесечие на 2007 г., представящи очаквания-
та на широк кръг финансови посредници за икономическия растеж в България, са
изненадващи. Тъй като първата от серията анкети20 е проведена през периода
ноември – декември 2007 г., може да се предположи, че очакванията са формира-
ни на база икономическата конюнктура през същата година и могат да се разгле-
дат като представителни за периода. Според резултатите, 79% от анкетираните
очакват темповете на икономически растеж в България да се запазят непроме-
нени21, като процентът на посочилите този отговор в отделните анкетирани групи
финансови посредници е приблизително един и същ. Съгласно анализите на АИАП,
едва през първото тримесечие на 2008 г. финансовите посредници формират ясно
изразени очаквания за забавяне на икономическия растеж в България. Формира-
ната негативна тенденция се задълбочава при всички последващи анкети.

Представеното изложение формира тезата, че ниските стойности на вре-
мевия спред в България през 2007 г.22 не са отражение на очакванията на

1 8 Вж.: www.zew.de/en/presse/presse.php?action=article_show&LFDNR=840.
1 9 Вж.: www.zew.de/en/presse/presse.php?action=article_show&LFDNR=872.
2 0 Агенция за икономически анализи и прогнози (АИАП). Финансов сектор: оценки и очаквания.

#1, 2008 г., С., с. 1. http://www.aeaf.minfin.bg/bg/izdaniq/financial_survey_1_2008.pdf.
2 1 По данни на НСИ за второто и третото тримесечие на 2007 г. темпът на икономическия растеж

представен на годишна база е съответно 8,01 и 5,41 %. Вж.: http://site.nsi.bg/otrasal.php?otr=10.
2 2 Величината на времевия спред в България през 2007 г. е предопределена от по-високия темп на

нарастване на доходността на краткосрочните емисии, в сравнение с дългосрочните.
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икономическите агенти за влошаване на икономическата активност в страната
ни. Допускаме, че те илюстрират протичащите процеси на конвергенция на до-
ходността на ДЦК в България, спрямо съответните лихвени равнища в герман-
ската икономика и посредством този „предавателен механизъм” отразяват очак-
ванията за забавяне на икономическата активност и рецесия във водещата ико-
номическа сила в ЕС23. Изследванията показват, че процесът на сближаване на
лихвените равнища и времевия спред се наблюдава в период на изразена ста-
билност и оптимизъм на международните финансови пазари и намалява след
втората половина на 2007 г., когато песимистичните тенденции взимат катего-
ричен превес. Ако след втората половина на 2007 г. и началото на 2008 г. крат-
косрочната доходност в Германия превишава дългосрочната (времевият спред
е отрицателен), то формираната у нас тенденция е противоположна – време-
вият спред нараства. Именно тук се прекъсва наблюдаваният от 2004 г. синх-
рон в изменението на времевия спред в България и Германия. Раздалечаването
е ускорено от рязко намаляване на пласмента на ДЦК24 през 2008 г., при под-
чертано постоянно търсене. Определящо влияние върху действията, свързани с
емисионната политика, оказва и кризисното състоянието на международните
финансови пазари, което, от своя страна, повишава рисковите фактори за българ-
ската икономика и намира отражение в рисковата надбавка за доходността на
дългосрочните ДЦК по линия на страновия риск. Това повишава доходността
им спрямо германския бенчмарк и не позволява формирането на отрицателни
стойности на времевия спред. В условията на изразени песимистични очаква-
ния, други действия, извън предприетите, биха довели до предпоставки за „бяг-
ство на капитали”.

Представеното изложение илюстрира коректните индикации на кривата на
доходността за последващия спад и рецесията в развитите икономики в услови-
ята на световната финансова и икономическа криза. Резултатите от изследва-
нето за България (независимо от причините, обуславящи поведението на крива-
та) дават основание да определим връзката спред – рецесия като „работещия
стилизиран факт” в българските условия. Значимостта се подчертава и по ли-
ния на други изследвания – проведените тестове на връзките спред – темп на
икономически растеж и спред – инфлация, са статистически значими, но дефи-
нираната обратна посока на връзките се явява в противоречие с теоретичния
фундамент и резултатите от емпиричните изследвания в развитите индустри-
ални държави.

2 3 Структурата и степента на развитие на финансовите пазари в Германия определят високата
скорост, с която негативните ефекти от кризата в САЩ намират своето отражение върху герман-
ската икономка.

2 4 През 2008 г. пласмента на 5 г. ДЦК намалява с 47% спрямо 2007 г. , а на 3 м. – с близо 33%. Вж.:
Българска народна банка, Годишен отчет 2008 г., с. 26.
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3. Прогнозите на кривата на доходността

Навярно в литературата отдавна е дефинирано сходството между интер-
претацията на кривата на доходността и метода на ирисодиагностика. Подобно
на медицинския си аналог, правилното разчитане на сигналите на кривата обрису-
ва цялостна картина на „здравословното състояние”, с тази разликата, че „диаг-
нозата на икономиката” се отнася за бъдещ момент във времето. Високата сте-
пен на интегрираност и сложната динамична обстановка на международните ка-
питалови пазари през последните години подчертава значимостта от познаването
на времевия спред като алтернативен изпреварващ индикатор. Вместо заключе-
ние представяме „картината на кривата на доходността” и прогнозите за бъде-
щата икономическа активност в САЩ, редица европейски държави и България.

Към момента прогнозата на Federal Reserve Bank of Cliveland за амери-
канската икономика не буди безпокойство. Тя показва, че при времеви спред за
януари 2012 г. от близо 190 базисни точки25, вероятността икономиката да из-
падне в рецесия четири тримесечия по-късно (към януари 2013 г.) е – 6,4% 26.

Тревожна е картината в редица европейски държави. През последното три-
месечие на 2011 г., след силно изразен спад, времевият спред между доходността
на десетгодишните и двегодишните правителствени ценни книжа в Италия има
отрицателни стойности27. Към същия период спредът в Испания приема стойно-
сти, близки до нулевите. Според прогнозата на испанската централна банка, за
страната ще бъде трудно да избегне рецесия през 2012 г . През третото тримесе-
чие на 2011 г. кривата на доходността в Португалия също е с отрицателен на-
клон28, а изпадането на икономиката в рецесия изглежда напълно „естествено”.
Подобни са поведението на кривата на доходността и прогнозите за последваща-
та икономическа активност в Ирландия. Белгия също следва подобен сценарий.

Ситуацията в Гърция е особено тревожна. Южната ни съседка е в рецесия
от началото на 2008 г29. Анализът е показателен, че година по-рано – от четвъ-
ртото тримесечие на 2006 г., както и през цялата 2007 г., кривата на доходност-
та30 е имала форма, близка до хоризонталната – сигнал за последващо забавяне
на икономиката. През 2010 г. в Гърция се наблюдават първите отрицателни
стойности на времевия спред, а към края на миналата година негативните тен-
денции се засилват стремглаво до „състояние на свободно падане” – доходно-
стта на тригодишните правителствени ценни книжа през първия месец на 2012
г. е 68,08%, а доходността на десетгодишните – 25,51% 31!

2 5 Времевият спред е представен като разликата между доходността на десетгодишните и тримесеч-
ните правителствени ЦК, а кривата на доходността има подчертан положителен наклон.

2 6 http://www.clevelandfed.org/research/data/yield_curve/
2 7 http://www.ft.com/cms/s/0/f08822d4-152e-11e1-855a-00144feabdc0.html#axzz1lt6PGWeM
2 8 http://www.bportugal.pt/en-US/PoliticaMonetaria/TaxasdeJuro/Documents/curva_rendimento_e.pdf
2 9 http://www.reuters.com/article/2011/10/05/idUSL5E7L537E20111005
3 0 В сегмента между десетгодишните и тригодишните ценни книжа.
3 1 http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?

Year=2011



119
Статии

Германия, Франция и Великобритания „удържат позициите”. Към месец
октомври 2011 г. кривата на доходността на френските32 и британските33 прави-
телствени цени книжа има подчертан положителен наклон, а в Германия раз-
ликата между десетгодишната и двегодишната доходност е близо 140 базисни
точки.

Без съответния иконометричен инструментариум анализът за визираните
европейски държави може да следва единствено „техническия прочит” – ин-
терпретацията на „доказаната” историческа връзка между наклона на кривата
и бъдещата икономическа активност. На свой ред, приложеният прόбит модел
(1.2) за България предоставя възможност за детайлно изследване на връзката.
При времеви спред от над 200 базисни точки, към второто тримесечие на 2009
г., вероятността от рецесия осем тримесечия по-късно (към лятото на 2011 г.) е
със стойности близки до нулевите34. Величината на времевия спред за първото
тримесечие на 2011 г. също не дава индикация за рецесия към средата на 2012
или началото на 2013 г.

Представените прогнози за страната ни трябва да бъдат приемани с осо-
бено внимание35, тъй като оценките на параметрите на модела са основани на
данни за период, през който доходността на ДЦК в България следва тясно ди-
намиката на германския си бенчмарк. През 2008 г. това „приближаване” е
прекъснато. На свой ред, общата рецесия в Европа несъмнено ще засегне се-
риозно и нашата икономика като повиши в значителна степен рисковия профил
– очакване, което намира отражение в „набързо” ревизираните прогнози на Ев-
ропейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за темпа на икономи-
чески растеж в Източна Европа и страната ни36.

3 2 http://www.banque-france.fr/en/economics-statistics/rates/french-government-debt-refrence-rates.html
3 3 http://www.yieldcurve.com/MktYCdata.asp
3 4 Прогнозата се потвърждава – съгласно ревизираните данни на ЕБВР, реалният темп на БВП в

България за 2011 г. е умерен - 1,8%. Вж.:http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2012/
120124 .shtml

3 5 Tестваният модел се основава на определението за „техническа рецесия” и отчита единствено
наличието или отсъствието на това явление.

3 6 Прогнозата на ЕБВР за 2012 г., представена към края на октомври 2011 г. беше за темп на
икономически растеж от 2,3 %. На фона на последните събития, през януари 2012 г. те са ревизи-
рани, а новата прогноза е за ръст от 1,2%.; Вж.:http://www.ebrd.com/english/pages/news/press /
2012/120124.shtml.; Безпокойство буди фактът, че това рязко редуциране на прогнозите е в
рамките само на няколко месеца. Рисковият профил в икономиката ни се усложнява и по линия на
предстоящите плащания по външния дълг (през 2013 г. и 2015 г.) и текущото състоянието на
фискалния резерв към първото тримесечие на 2012 г.
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DOES  THE  YIELD  CURVE  FORECAST  THE  RECESSION
IN  BULGARIAN  ECONOMY?

Assist.  Prof.  Kiril  Georgiev

Abstract

The slope of the yield curve, expressing the difference between long-term and short-term
interest rates, has for more than two decades been viewed as a reliable early warning indicator
of a wide range of macroeconomic variables. The article makes an attempt at analyzing the
connection between the time spread of government securities in Bulgaria and the probability
of subsequent recession in the light of the probit models. The obtained results give us reason
to define the relation under study as „the reliably functioning aspect” of the „multi-layer”
information content of the yield curve in Bulgaria.

ПРОГНОЗИРУЕТ  ЛИ  КРИВАЯ  ДОХОДОВ  РЕЦЕССИЮ
В  БОЛГАРСКОЙ  ЭКОНОМИКЕ

Асс.  Кирил  Георгиев

Резюме

Наклон кривой доходов, выражающий разницу между долгосрочными и краткос-
рочными уровнями процентов, уже более двух десятилетий рассматривается как надеж-
ный опережающий индикатор широкого круга макроэкономических переменных.

В статье предпринята попытка анализа связи между временнымм спредом ДЦК в
Болгарии и вероятностью последующей рецессии сквозь призму пробит моделей. Полу-
ченные результаты дают нам основание определить исследуемую зависимость как „на-
дежно работающий аспект” „многопластового” информационного содержания кривой
доходов в Болгарии.
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РОЛЯ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ
НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА В САЩ ОТ 2007-2009 Г.

Ас. Вениамин Тодоров

Взаимодействието между макроикономическата политика и финансовата
стабилност е изключително многоаспектна и сложна за разглеждане материя.
Допълнителна трудност представлява фактът, че причините и механизмите за
появата на финансови кризи са силно дискусионен въпрос. Липсата на консен-
сус предполага дадено изследване да бъде базирано на конкретна теоретична
основа, която да постави рамките на теоретичния инструментариум. Отделни-
те теории предлагат своя логична концепция, но никоя от тях не може да пре-
тендира за „всеобхватност” и „изключителност”. Ето защо това изследване е
базирано на конкретна теория – информационната теория за финансовата ста-
билност. То предлага едно възможно обяснение на ролята на паричната полити-
ка за възникване на финансовата криза в САЩ от 2007-2009 г., основаващо се
на състоянието на съвременната макроикономическа теория, като в края му са
формулирани конкретни изводи за провеждането на парична политика в услови-
ята на асиметрия на информацията, с оглед на поддържането на финансовата
стабилност.

Разглеждането на американската криза е направено с определена услов-
ност. За да отговаря в по-голяма степен на изискването за обективност, ана-
лизът на дадена криза трябва да е направен поне 5 г. след края й. Единствено по
този начин изследователят е способен да „погледне отгоре на кризата” и да
даде своята оценка за станалото. Това в още по-голяма степен е валидно, кога-
то става въпрос за анализиране на макроикономическата политика, чийто ефект
се проявява с лагове.

1. Информационна теория за финансовата стабилност

През 1970 г. в списанието Quarterly Journal of Economics излиза статията
на Джордж Акерлоф „Пазарът на лимони: качество, несигурност и пазарният
механизъм”1, която дава сериозен тласък на изследванията, посветени на ин-
формационните аспекти на икономическото поведение, пазарния механизъм и

1 Akerlof, G. The Market for ‘Lemons’: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly
Journal of Economics Vol. 84, No. 3, 1970, pp. 488-500.
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цялостното макроикономическо развитие2. Някои от своите идеи Акерлоф до-
развива по-късно, част от които залягат във фундамента на новото кейнсиан-
ство. В тази област работят и редица други изследователи като Дж. Стиглиц,
М. Спенс и др.

Наред с останалите приложения в икономическата теория, асиметрията на
информацията постепенно се превръща в основното обяснение на структурата на
финансовата система, механизма й на функциониране и начинът, по който оказва
влияние върху реалната икономика. Тази теоретична основа позволява появата
на цялостна теория, обясняваща финансовата стабилност и финансовите кризи на
базата на информационните аспекти на икономическата дейност. Автор на ин-
формационната теорията става Фредерик Мишкин. Той я развива в поредица от
публикации през 90-те години на ХХ в., както и в началото на новия век.3

Информационният подход отчита наличието на асиметрията на информаци-
ята, като дава възможност за цялостно обяснение на процеса на поддържане на
стабилността на финансовата система и причините за поява на финансови кризи.

В своя публикация със заглавие „Финансовата стабилност и макроиконо-
миката” от 2000 г. Фр. Мишкин пише: „През последните двадесет години раз-
расна литературата, която обяснява институционалната структура на финансо-
вите пазари, като разпознава фактът, че тази структура се е развила, за да
редуцира проблемите с асиметрията на информацията – неблагоприятният подбор
и моралният риск, описани по-горе. Дори, обаче, финансовата система да рабо-
ти добре като минимизира проблемите с асиметрията на информацията към
даден момент, това може да не продължи в бъдеще. ... Финансовата нестабил-
ност се появява, когато шок за финансовата система попречи на информацион-

2 Акерлоф анализира проблема с асиметрията на информацията като представя опростен модел на
пазара на използвани автомобили. Той посочва, че някои от предлаганите превозни средства са в
добро функционално състояние, но друга група не са. Втората група Акерлоф нарича „лимо-
ни”. За разлика от продавачите, купувачите нямат нужната информация да различат към коя
група принадлежи даден автомобил, което води до различни резултати в сравнение с моделите,
допускащи съвършена информация. В споменатата статията авторът прилага изводите от модела
спрямо четири ключови пазара в дадена икономика – кредитния, трудовия, застрахователния и
предприемаческия.

3 Mishkin, F. Anatomy of a Financial Crisis. NBER Working Paper No. 3934, NBER, 1991; Mishkin, F.
Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective. In Financial Markets and
Financial Crises, ed. R. Glenn Hubbard, Chicago: University of Chicago Press, 1991, pp. 69-108;
Mishkin, F. Financial Stability and the Macroeconomy. CBI Working Paper No.9, Central Bank of
Iceland, 2000; Mishkin, F. Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective. NBER
Working Paper No. 5600, NBER, 1996; Mishkin, F. Global Financial Instability – Framework, Events,
Issues. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 13, No. 4. 1999, pp. 3-20; Mishkin, F. The Causes
and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers. In Maintaining Financial Stability
in a Global Economy, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1997, pp. 55-96; Mishkin, F. Preventing
Financial Crisis: An International Perspective. NBER Working Paper No. 4636, NBER, 1994; Mishkin,
F. Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries. NBER
Working Paper No. 8397, NBER, 2001; Mishkin, F. Financial Stability and Globalization: Getting It
Right. In Santiago Fernandez de Lis and Fernando Restoy, eds., Central Banks in the 21st Century,
Bank of Spain, 2006, pp. 215-253 и др.
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ните потоци, така че финансовата система не може повече да изпълнява ролята
си на канализиране на фондове в продуктивни инвестиционни възможности. ...
Тази дефиниция ... предполага, че когато шокове за финансовата система задъ-
лбочат проблемите с неблагоприятния подбор и моралния риск, кредитирането
към тези с продуктивни инвестиционни възможности ще се намали. Така без
достъп до тези фондове индивидите и фирмите намаляват своите разходи, има-
що като резултат свиване на икономическата активност, което понякога може
да бъде значително. Четири категории фактори водят до увеличаването на про-
блемите с асиметрията на информацията и финансова нестабилност: ...”4

Цитираният текст дава ясна представа за подхода, който се използва в
теорията на Мишкин при разглеждането на стабилността на финансовата сис-
тема:

Първо. Финансовата стабилност се разглежда като информационен про-
блем. Това е базата, на която се гради всичко останало в теорията.

Второ. Същността на поддържането на финансовата стабилност се състои
в минимизирането на проблемите с асиметрията на информацията. Самата аси-
метрия на информацията е резултат от факта, че при извършването на стопан-
ска дейност някои икономически агенти имат по-добра информация от други.
Основните проблеми, свързани с това, са два – неблагоприятният подбор (adverse
selection) и моралният риск (moral hazard).

Трето. Минимизирането на проблемите с асиметрията на информацията
се реализира при функционирането на цялата финансова система, т.е. налице е
системен подход при поддържането и наличието на финансова стабилност.
Възможно е отделни институции да имат затруднения, дори да фалират, но това
да не окаже влияние върху цялостната устойчивост на финансовата система.
Нещо повече, излизането от пазара на определени икономически агенти може
да е здравословно за системата.

Четвърто. Поддържането на финансовата стабилност е динамичен про-
цес, който включва постоянното минимизиране на проблемите с асиметрията
на информацията.

Пето. Процесът на минимизиране на проблемите с асиметрията на ин-
формацията позволява на финансовата система безпроблемно да реализира
икономическите си функциите.

Шесто. Стабилността на финансовата система не се разглежда самоцел-
но или чисто финансово. Подходът е макроикономически. Чрез влиянието, кое-
то има върху съвкупните разходи и цялостната икономическа активност, ста-
билността е необходима за целите на развитието на реалния сектор.

Седмо. Финансовата стабилност предполага някакви граници, в които
въпреки съществуването на асиметрия на информацията и проблемите, които
тя поражда, това не застрашава цялостната устойчивост на системата.

4 Mishkin, F. Financial Stability and the Macroeconomy. CBI Working Paper No. 9, Central Bank of
Iceland, 2000, pp. 3-4.
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Осмо. Теорията не спира с изясняването на същността на финансовата
с т а б и л н о с т ,  н и т о  с  п о л о ж и т е л н о т о £ влияние върху реалния сектор. Тя дава и
факторите, които я определят.

Девето. При въздействие на факторите е възможно финансовата система
да излезе от границите на стабилност и да е налице финансова нестабилност,
която да има негативно влияние върху съвкупните разходи и равновесното про-
изводство в икономиката.

Съгласно теорията, финансовата стабилност е функция от четири фак-
тора, влиянието на които може или да благоприятства стабилността или да е
причина за финансова криза5: 1) лихвен процент (  – interest rate); 2) несигур-
ност (Unc – uncertainty); 3) баланси на нефинансови фирми и домакинства (BSNS
– balance sheets of the non-financial sector); 4) баланси на финансовия сектор
(BSFS – balance sheets of the financial sector)6:

FS = f (IR, Unc, BSNS, BSFS)

2. Връзка между паричната политика на Федералния резерв
и факторите за финансовата стабилност

2.1. Наличие на твърде експанзионистична парична политика
преди кризата

За разлика от почти всички съществуващи централни банки, Федералният
резерв няма експлицитно заявена стратегия на паричната политика. Насоката
на монетарната политика е поставена в пряка зависимост от решенията на Бор-
да на управителите към даден момент.

Ролята на паричната политика за възникване на финансовата криза в САЩ
през 2007-2009 г. може да се проследи в годините назад. През 2001 г. Федерал-
ният резерв намалява лихвения процент от 6,5% в началото на годината до 1,75%
в края, а през 2003 г. той достига 1% (вж. фиг. 1). Мотивите са свързани с
предпазване на икономиката от негативни ефекти в резултат на т. нар. „дот-
ком” балон, както и от терористичните атаки, а също така и за да противодей-
ства на риска от дефлация.

В края на 2006 г. Ричард Фишер, президент на Федералната банка в Далас,
прави признанието, че в периода 2001-2004 г. (според него, поради неточно из-
мерване на инфлацията) Федералният резерв е поддържал твърде експанзиони-
стична политика с много нисък лихвен процент7.

5 Подробният анализ на възможното влияние на всеки от факторите е извън обхвата на това
изследване. Въпросът е твърде широк и е дискутиран в различните публикации на Фр. Мишкин,
които вече бяха посочени. По-долу, във връзка с американската криза, се проследява специфика-
та на проявлението на всеки от тях при конкретната криза.

6 До момента в нито една научна разработка не е предложен конкретен функционален вид на тази
зависимост, дори и от автора на теорията.

7 Fisher, R. Confessions of a Data Dependent. Remarks before the New York Association for Business
Economics, New York, November 2, 2006.
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Източник: Федерален резерв, http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/118

Фиг. 1. Таргетиран от Федералния резерв лихвен процент
по овърнайт сделките с федералните фондове (в %)

В поредица от емпирични изследвания Джон Тейлър, използвайки своето
популярно в научната литература правило за провеждането на паричната поли-
тика (т. нар. „правило на Тейлър”), доказва, че лихвеният процент поддържан от
Федералния резерв в периода 2002-2006 г. е по-нисък от равнището, изисквано
от икономическата логика8.

Изводът, който се налага, е, че твърде експанзионистичната парична по-
литика на Федералния резерв в годините преди кризата резултира в прекомерна
ликвидност и много ниски лихвени равнища9. Налице е значителна кредитна
експанзия, която води до повишаване на цените на активите (най-вече на недви-
жимата собственост и акциите). Ипотечният пазар в САЩ се разраства, като
значително увеличение бележи сабпрайм (subprime) секторът10 (през 2007 г.

8 Дж. Тейлър обобщава резултатите и изводите си от различните направени от него изследвания в
тази посока в: Taylor, J. The Financial Crisis And The Policy Responses: An Empirical Analysis Of
What Went Wrong. NBER Working Paper No. 14631, NBER, 2009.

9 Съществува и хипотезата, предложена от Бен Бернанке, за друг фактор, който влияе за високата
ликвидност в годините преди кризата – глобално пренасищане със спестявания (global savings
glut). Според тази хипотеза, в световен план е съществувал излишък на спестявания спрямо
възможностите за инвестиции. Американската икономика е приела тези спестявания, поддържай-
ки дефицит по текущата сметка, като капиталовите потоци са били предимно от азиатските
икономики и страните-износителки на петрол. Вж. Bernanke, B. The Global Saving Glut and the
U.S. Current Account Deficit. Sandridge Lecture, Virginia Association of Economists, Richmond,
Virginia, 2005.

1 0 Това е сегментът от ипотечния пазар, който е свързан с отпускането на кредити на дебитори с най-
висок дефолт риск. За подробна дефиниция на сабпрайм пазара вж. Kristopher Gerardi, К., А.
Lehnert, S. Sherlund, P. Willen. Making Sense of the Subprime Crisis. Federal Reserve Bank of Atlanta
Working Paper  No. 2009-2, Federal Reserve Bank of Atlanta, 2009.
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той надхвърля 1 трилион щ. д.). Налице е сериозен процес на финансови инова-
ции, който също допринася за повишаването на атрактивността на този сегмент
от ипотечния пазар11.

2.2. Цени на жилищата

Особено голямо е значението на цените на жилищата, защото те се изпол-
зват като обезпечение (колатерал) и по този начин служат като един от меха-
низмите за намаляване на проблемите с асиметрията на информацията. При
дефолт на дебитора, обезпечението намалява или изцяло покрива загубите на
кредитора и поради това се прилага при финансовите контракти с цел намалява-
не на неблагоприятния подбор и моралния риск. При наличието на колатерал
фактът, че съществува асиметрична информация между заемателя и заемода-
теля вече няма такова голямо значение.

Информационната теория за финансовата стабилност предполага, че зап-
лаха за устойчивостта на финансовата система представлява наличието на рязък
спад в цените на жилищата, защото това намалява стойността на колатерала –
кредиторите ще са в по-малка степен предпазени от неблагоприятния подбор, а
дебиторите ще имат по-големи стимули да се насочат към по-рискова дейност,
т.е. ще се повиши моралният риск.

За да се проследи влиянието на прекомерната ликвидност върху цените на
жилищата, може да се използва трендов модел с използване на Ходрик-Пре-
скот филтър12. Той позволява около изчисления тренд (който може да се тълку-
ва като фундаменталната стойност на актива) да се определят рамки на флук-
туация, които да не се считат за бум или рязък спад13.

Предимствата на този модел са много. По-важните са: 1) позволява ана-
лиз в динамика; 2) дава конкретни цифрови измерения за динамиката на фунда-
менталната стойност на актива; 3) ясно откроява периодите на прекомерен спад
и прекомерно увеличение; 4) позволява малките флуктуации около фундамен-

1 1 Анализът на микроравнище остава извън рамките на тази разработка, но той също разкрива
голямото значение на асиметрията на информацията – най-вече проблемът принципал-агент,
свързан не само със структурата и търгуването на финансовите инструменти, но и с институци-
ите, оценяващи риска. Този проблем е явен и при взаимоотношенията между мениджмънта и
собствениците на финансовите институции. Вж. Green, R. Imperfect information and the housing
finance crisis: A descriptive overview. Journal of Housing Economics, Vol. 17, 2008, pp. 262-271;
Gwinner, W., A. Sanders. The Sub Prime Crisis: Implications for Emerging Markets. World Bank
Policy Research Working Paper No. 4726, World Bank, 2008.

1 2 За приложимостта и предимствата на този подход виж например: Dreger, Ch., K., Kholodilin. An
early warning system to predict the house price bubbles. DIW Discussion Paper No. 1142, DIW,
2011; Contreras, J., J. Nichols. Consumption Responses to Permanent and Transitory Shocks to
House Appreciation. Finance and Economics Discussion Series Working Paper No. 2010-32, Federal
Reserve Board, 2010 и др.

1 3 Използваният в разработката подход е често срещан в емпиричната литература. Чрез него
изследването се фокусира върху идентифицирането на периодите на бум и рязък спад, а не
върху идентифицирането на ценови балон. По този начин се преодолява фактът, че дефиницията
на понятието „балон на цените на активите” е силно дискусионен въпрос.
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талната стойност да не се отчитат като опасна тенденция на прекомерен спад
или увеличение; 5) позволява да се отчетат спецификите на пазарите на активи-
те в конкретната страна.

Моделът включва, първо, определянето на движението на фундаментал-
ната стойност на актива. Това се реализира с помощта на Ходрик-Прескот
филтър (HP), изчислен за индекса Case-Shiller U.S. National Composite House
Price Index (който в изследването за краткост ще бъде означаван като CSI).
Посоченият индекс обхваща движението на цените на жилищата в национален
мащаб и се съставя от Standard and Poor‘s14. Данните са за отделните тримесе-
чия. Периодът обхваща времевия отрязък между първото тримесечие на 1987
г. и второто тримесечие на 2011 г., като дължината на статистическия ред по-
зволява открояването на тенденцията. За λ се използва стандартната стойност
за тримесечни данни 1600. При направените дефиниции HP е равен на:

Като втора стъпка се определя величината на флуктуацията около фунда-
менталната стойност, която се счита за нормално движение на цената на актива.
За целта се изчисляват абсолютните отклонения от Ходрик-Прескот филтъра (CSI
dev) и се пресмята средното им квадратично стандартно отклонениe. След това
се изчисляват стойностите на долната и горната граница на флуктуация, над кои-
то ще се отчита рязък спад или съответно бум в цената на актива15:

Горна граница = HP(CSI)t + σ(CSIdev)
Долна граница = HP(CSI)t – σ(CSIdev)

Използването на средните квадратични стандартни отклонения позволява
да се отчетат спецификите на пазара в САЩ.

Резултатите от модела са представени на фиг. 2. Вижда се, че цените на
жилищата показват стабилна тенденция към повишаване през 2000-2005 г. В
този период прекомерната ликвидност увеличава броя на ипотечните заеми,
което повишава търсенето на жилища и цените им постоянно се увеличават. От
друга страна, повишаващите се цени стимулират допълнително отпускането на
кредити, а дебиторите имат големи възможности за рефинансиране на задъже-
нията си. От модела се вижда, че през 2005 г. се прекрачва границата от едно
средно стандартно квадратично отклонение и има бум в цените на жилищата.
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1 4 За това изследване данните на Standard and Poor‘s са взети от сайта: www.macromarkets.com/real-
estate/data_downloads/us-national.xls

1 5 И в двете уравнения средното квадратично стандартно отклонениe на отклоненията се дефинира
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Фиг. 2. Отклонение от фундаменталната стойност
на S&P/Case-Shiller U.S. National Composite House Price Index

за периода първо тримесечие на 1987 – второ тримесечие
на 2011 г. (първо тримесечие 2000 г. = 100)

През втората половина на 2004 г. кредитните условия в американската
икономика постепенно започват да се изменят. Федералният резерв променя
насоката на монетарната си политика и започва да прилага рестриктивна па-
рична политика. Постепенно от стойност 1% на 29-ти юни 2004 г., таргетирани-
ят лихвен процент по овърнайт сделките с федерални фондове (federal funds
interest rate) е увеличен до 5,25% на 29-ти юни 2006 г. (вж. фиг. 1). Официално
заявените мотиви на американската централна банка са свързани с очаквания-
та за повишаване на равнището на инфлцията в бъдеще.

Според информационната теория, повишеното равнище на лихвените про-
центи пряко увеличава асиметрията на информацията и има негативен ефект върху
финансовата стабилност, защото води до рационирането на кредита в резултат от
неблагоприятния подбор.16. Освен това, то има и индиректно влияние. По-висо-
кият лихвен процент резултира в по-големи лихвени разходи за домакинствата
поради факта, че ипотеките в този период традиционно са с плаващ лихвен про-
цент (т. нар. „adjustable rate mortgages”). Така спадат нетните парични потоци17 на
домакинствата и се влошават балансите на нефинансовия сектор.
1 6 Основната статия, която привлича вниманието към този проблем е Stiglitz, J., A. Weiss. Credit Rationing

in Markets with Imperfect Information. American Economic Review, Vol. 71, 1981, pp. 393-410.
1 7 Под нетни парични потоци в текста се разбира разликата между касовите приходи и касовите

разходи.
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Цените на жилищата достигат пиковата си стойност през второто триме-
сечие на 2006 г., но след това тенденцията е пречупена и те започват рязко да
намаляват – процес, който е силно изявен през 2007 и 2008 г.18 Моделът в това
изследване регистрира рязък спад в цените. Tова води до спад в стойността на
колатерала по ипотечните кредити, както и до намаляване на нетните активи19

на домакинствата, което допълнително влошава балансите на нефинансовия
сектор20. Значително се увеличава броят на дефолтите.

Всичко посочено се отразява върху финансовата система. От една стра-
на, поради дефолтите21 финансовите посредници са принудени да покриват евен-
туални загуби чрез продажбата на колатерала. Понижените цени на жилищата,
обаче, водят до нетен отрицателен резултат за финансовите институции, т.е.
цените им не покриват загубата22. От друга страна, цените на съществуващите
в резултат на секюритизацията финансови инструменти („mortgage-backed
securities” и „collateralized debt obligations”) намаляват като стойност, което допъ-
лнително намалява нетните активи и влошава балансите на финансовите инсти-
туции23. За да предотвратят фалит, финансовите посредници прибягват до ма-
сирана продажба на активи, което в още по-голяма степен понижава цените им.
1 8 Конкретните причини за преобръщането на тенденцията в цените на жилищата от бързо увелича-

ване към значително намаляване са извън рамките на това изследване. Само като ориентир могат
да се посочат различните тези в литературата, които включват: увеличаването на лихвения
процент (цените на жилищата като актив са в обратна зависимост спрямо лихвения процент;
освен това увеличаването на лихвите води до намаляване на търсенето на жилища, което намаля-
ва и цените им); появата в даден момент (в резултат на различни фактори като увеличено равни-
ще на дефолти на домакинствата, повишена строителна активност и др.) на много по-голямо
предлагано, отколкото търсено количество на жилищния пазар; промяна в очакванията – от
оптимистични към песимистични и др.

1 9 Под нетни активи (NW – net worth) на даден икономически агент към даден период t се разбира
разликата между сумата на активите (A) и сумата на пасивите (L) на компанията към този момент.

Това може да бъде изразено със следната формула:
2 0 За икономическите агенти нетните активи (net worth) имат подобна на обезпечението роля. Кол-

кото по-голям е размерът на нетните активи, толкова по-голяма е гаранцията за кредитора. На
първо място, това е факт, защото е по-малко вероятно дебиторът да изпадне в дефолт – той има
запас от активи, с които да покрие задълженията си. Второ, намаляват се стимулите за заемателя
да участва в рискови инвестиции, защото има повече собственост, която може да изгуби. Това
означава, че се намалява моралният риск. На трето място, ако даден дебитор изпадне в дефолт,
заемодателят може да предяви съдебни претенции към нетните активи на заемателя и да покрие
загубите си. Обратно, при намаляването на нетните активи, проблемите с неблагоприятния под-
бор и моралния риск ще се влошат.

2 1 Част от дефолтите са поради невъзможност на дебитора да обслужва ипотеката. Друга част,
обаче, са в резултат на т. нар. „доброволен” отказ – въпреки, че има възможността да посрещне
задълженията си, дебиторът отказва да го направи (стимулите за това значително нарастват,
защото стойността на жилищата пада под стойността на ипотеката, която трябва да се изплаща).

2 2 Отпусканите ипотеки обикновено са били с процент на финансиране (т. нар. LTV ratio – loan to value
ratio) над 80%, понякога достигащ и до 100%. Това оставя сравнително малък буфер за финансови-
те институции и при понижаването на цените на жилищата той се оказва крайно недостатъчен.

2 3 Активите на HSBC, най-голямата банка в света по това време, например, намаляват с 10,5 млрд.
щ. д. в резултат на това, че притежава „mortgage-backed securities”.

1 1, , .   n m
t i ii t i tNW A L
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2.3. Други фактори за влошаване на финансовата стабилност

Увеличаването на проблемите с неблагоприятния подбор и моралния риск
се подсилва и от резкият спад на цените на акциите. От фиг. 3 се вижда, че
индексът Dow Jones Industrial Average, изчисляван от компанията Dow Jones
Indexes, бележи значително намаление след третото тримесечие на 2007 г. Това
допълнително намалява нетните активи и влошава балансите на нефинансовия
и финансовия сектор.

Според информационната теория за финансовата стабилност, повишава-
нето на несигурността увеличава проблемите с асиметрията на информацията
и влошава устойчивостта на финансовата система. Несигурността в средата, в
която оперира финансовият сектор, намалява способността на кредиторите да
минимизират проблемите с неблагоприятния подбор и моралния риск. Ф. Миш-
кин дефинира три основни причини за увеличаването на несигурността – 1) фа-
лити на известни компании от финансовия и нефинансовия сектор; 2) рецесия; и
3) политическа нестабилност. Първото се проявява в САЩ. Проблемите за-
почват в сектора, където те са най-вероятни – сабпрайм пазара.

Източник: Dow Jones Indexes чрез сайта: http://finance.yahoo.com/q/
hp?s=^DJI

Фиг. 3. Индексът Dow Jones Industrial Average
за периода 02.01.2002-17.11.2011 г.

През април 2007 г. се обявява фалита на втория най-голям кредитор на
сабпайм пазара – New Century Financial Corporation. Постепенно нестабилнос-
тта се разпростира, обхващайки цялата финансова система. Налице са редица
фалити на финансови институции – банкови и небанкови. При небанковите за-
сегнати са най-вече пенсионни фондове, застрахователни компании, инвестици-
онни банки, хедж фондове, колективни инвестиционни схеми, дружества със
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специална инвестиционна цел и др. По отношение на банковите институции, през
2008 г. 24 фалита стават факт, през 2009 броят е 140, а през 2010 – 15724. На 26-
ти септември 2008 г. е налице най-големият банков фалит в американската ис-
тория – този на Washington Mutual, шестата по стойност на активите банка по
това време. Малко по-рано (на 11 юли 2008 г.) банкрут обявява и Indymac Bank,
което е четвъртият по големина банков фалит в американската история. Пред
банкрут е и четвъртата по стойност на активите банка Wachovia, която с по-
мощта на властите е погълната (на 31-ви декември 2008 г.) от Wells Fargo. Из-
ключително големи затруднения имат и останалите три банки от т. нар. голяма
четворка (четирите банки с най-голямо балансово число) – Bank of America,
JPMorgan Chase и Citigroup.

Заключение

Финансовата нестабилност в САЩ дава възможност да се направят раз-
лични изводи, свързани с провеждането на парична политика в условията на аси-
метрия на информацията, с оглед на поддържането на финансовата стабилност.

Първо. Опитът на САЩ показва колко важен е изборът на стратегия на
паричната политика. Въпреки твърдите мнения на някои икономисти в полза на
определена стратегия, трябва да се отбележи, че при условията, в които функ-
ционира световната икономика, универсална рецепта не съществува. При взе-
мането на решения трябва да се имат предвид различни фактори, част от които
специфични за конкретната икономика и конкретния период.

В статията се коментира твърде експанзионистичната парична политика
на щатската централна банка. Това е могло да се осъществи поради факта, че
Федералният резерв няма експлицитно заявена стратегия на паричната полити-
ка, което позволява значителна свобода при вземането на решения от страна на
Борда на управителите25. Той е в състояние да определя размера на паричното
предлагане, без да е необходимо да се съобразява с формални критерии за
придържане към някаква номинална котва26. Посоченият механизъм на опре-
деляне на посоката на монетарната политика предполага много по-ниско равни-
ще на прозрачност и отчетност, както и голяма зависимост от личните каче-
ства на членовете на Борда на управителите.

В годините назад са правени различни предложения за въвеждане на стра-
тегия, съдържаща експлицитна номинална котва (най-вече насочени към въвеж-
дане на целеполагане по инфлацията, защото останалите стратегии към момен-

2 4 Списък с фалиралите банки, както и информация за тях може да бъде намерена на интернет
страницата на основния банков регулатор в САЩ – Federal Deposit Insurance Corporation. Сайтът
е: http://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html

2 5 Положителните страни на тази концепция са свързани най-вече с възможността за автономна
парична политика и фактът, че конкретното й приложение не е зависимо от наличието на стабилна
корелация между размера на паричното предлагане и равнището на инфлацията (подобна ста-
билна корелация стои в основата на стратегията таргетиране на паричните агрегати).

2 6 Като номинална котва може да се използва дадено целево равнище на: 1) валутния курс; 2)
паричното предлагане; 3) инфлацията.
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та са на практика неприложими за американската икономическа действител-
ност27), но до сега такава не е въведена.

Второ. Когато е избрана дадена стратегия на паричната политика с ней-
ните потенциални силни и слаби страни (а всяка стратегия има такива), провеж-
дането й трябва да бъде внимателно, постоянно анализирано и най-вече съоб-
разено със спецификата й. Дори изборът на стратегия на паричната политика
да е правилен, то начинът на провеждането й може да доведе до повишаване на
асиметрията на информацията и финансова нестабилност. В случая с Федерал-
ния резерв, липсата на експлицитна стратегия не означава задължително, че
паричната политика не може да бъде провеждана по начин, който да гарантира
финансовата стабилност. Централната банка на САЩ е доказала в историята,
че би могла да реагира адекватно на потенциални заплахи. Кризата от 2007-
2009 г., обаче, показва, че дори и при провеждането на парична политика, която
се ползва с високо доверие, като тази в САЩ, процесът на идентифициране и
анализ на слабостите и заплахите не може да бъде подценяван.

Трето. Обикновено в литературата се посочва, че рестриктивната парич-
на политика би повишила равнището на асиметрия на информацията (чрез уве-
личаване на лихвеното равнище, намаляване на цените на активите и др.) и
може да предизвика финансова нестабилност. Американската криза доказва,
че експанзионистичната парична политика също може да резултира в увелича-
ване на проблемите с неблагоприятния подбор и моралния риск. Осигуряването
на прекомерна ликвидност дава основата за движението на финансовата систе-
ма извън границите на финансовата стабилност.

Четвърто. Важно е не само да се вземат правилните решения, но и да се
позиционират точно във времето. Експанзионистичната парична политика може
да е била подходяща за 2001 г., за предпазване на икономиката от негативни
ефекти в резултат от т. нар. „дот-ком” балон, както и от терористичните атаки,
а също така и за да противодейства на риска от дефлация. Продължаването й
във времето, обаче, води до негативни последици за финансовата стабилност и
икономическото развитие.

Пето. Американската криза показва важността на връзката между па-
ричната политика и цените на активите. Провежданата монетарна политика става
причина за прекомерното увеличаване на техните цени и при резкия спад, който
последва, се нарушава финансовата стабилност.

Шесто. При разгледаната криза се демонстрира важността на очакванията
при провеждането на макроикономическата политика. Експанзионистичната парична
политика осигурява прекомерна ликвидност. Това резултира в трайна тенденция на
повишаване на цените на жилищата и акциите и се създават неоправдано оптимис-
тични очаквания за бъдещата стойност на цените на активите. След момента, в
който прекомерно бързата тенденция на увеличение е пречупена, проблемите с
асиметрията на информацията рязко се влошават и се стига до финансова криза.

2 7 За повече подробности вж. Mishkin, Fr. International Experiences with Monetary Policy Regimes.
NBER Working Paper No. 7044, NBER, 1999.
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THE  ROLE  OF  THE  MONETARY  POLICY  FOR  THE  ORIGIN
OF  THE  FINANCIAL  CRISIS  OF  2007-2009  IN  THE  USA

Assist.  Prof.  Veniamin  Todorov

Abstract

In the article there is applied the information theory of financial stability in order to
elucidate the role of monetary policy for the origin of the financial crisis of 2007-2009 in the
USA. There are traced the factors for the disturbance in the financial stability and is analysed
their connection with the policy of the Federal Reserve. At the end of the study there are
formulated specific conclusions concerning the pursuance of monetary policy under conditions
of information asymmetry in view of maintaining the financial stability.

РОЛЬ  ДЕНЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  В  ВОЗНИКНОВЕНИИ
ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА  В  США  2007-2009  ГОДА

Асс.  Вениамин  Тодоров

Резюме

В статье применяется информационная теория финансовой стабильности, чтобы
выяснить роль денежной политики в возникновении финансового кризиса в США в 2007-
2009 году. Прослеживаются факторы нарушения финансовой стабильности и анализиру-
ется их связь с политикой Федерального резерва. В конце исследования сформулированы
конкретные выводы о проведении денежной политики в условиях асимметрии информа-
ции с учетом поддержания финансовой стабильности.
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ДУХОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО В КОНТЕКСТА
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Формулировка на проблема

Значимостта на духовното производство за социално-икономическия на-
предък на обществото днес не подлежи на съмнение. Спорът, обаче, е дали
пазарните отношения са най-добрата основа за това производство. Духовното
производство занапред ще бъде основна форма на богатство. Всяка истори-
ческа епоха дава отпечатък в неговата проява. Проследим ли историята, ще
видим: меркантилизмът дава преднина на обръщението; физиократизмът – на
земеделието; класическата политическа икономия – на производството; мар-
жинализмът – на полезността, а в бъдеще – на духовното производство. Публи-
кациите, свързани с него, са преди всичко философски. В сянка остава икономи-
ческата страна на проблема.

Духовното производство е производство на духовни продукти, на идеи, на
обществено съзнание в определена историческа форма. То обхваща: духовната
дейност, духовното потребление; духовните отношения – отношенията между
хората в областта на духовната сфера и пр., организациите и учрежденията на
духовната сфера и др.

Духовното производство се нуждае от определена среда. Mогат ли пазар-
ните отношения да бъдат такава среда?

Преди на тях не се отделяше необходимото внимание. Робуваше се на
стари доктрини и концепции – стоково-паричните отношения при социализма
имаха ограничено приложение. В сега се изпада на друга крайност. Стоковата
форма на продукта се възвеличава. Тя се превръща във всеобща определеност
на икономическата система. Законите на материалната сфера механично се
пренасят върху социалната сфера, не се държи сметка за тяхната специфика, в
много случаи двете сфери на човешката дейност се отъждествяват. Това пре-
чи в детайли да се отговори на въпроса доколко законите, принципите на мате-
риалното производство и пазарните механизми важат за духовната сфера, до-
колко се изменя тяхното съдържание. На част от тези въпроси е посветена тази
статия.
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1. За същността на духовното производство

Духовното производство се основава на две предпоставки: дух и произ-
водство. Вън от тях то има необосновано съдържание, отнемем ли ги, то пре-
става да е духовно. Да започнем от духа.

1.1. Духът

Духът като понятие няма еднозначно съдържание. Определенията са мно-
го1 и всяко зависи от историческите обстоятелства и от позицията, по която се
оценява. Във връзка с това съществуват и различни подходи: библейски, рели-
гиозен2, философски, психологически и пр. Според библията и религията, духът
има божествен произход. Той е свързан с Твореца. Като неотменимо негово
дело, той всява живот в човека. Самият Бог по своята същност е Дух. Ако се
върви по този път, духът е божествен, творение на всевишния, дар божи, вдъхващ
живот на този, който изповядва и осъществява Неговата идея. Светата Троица
също съдържа такива признаци: Бог Отец, Бог Син и Бог Дух.

Духът се отчуждава – развиващият се дух преминава през няколко степе-
ни, всяка от които отчуждава себе си и прераства в друга. Абсолютният дух по
пътя на своето самодвижение и отчуждение създава природата и човека, оп-
редметява себе си в материалната действителност, т.е. придобива недуховна
форма, която по-късно чрез човешкия дух се опредметява в собствената си
дейност. Духът се отдалечава от себе си, въплътен, обаче, в природата и чове-
ка, той отново се връща към себе си и към своята духовна същност. И това е
така: природата преминава през редица стадии от неорганична към органична
форма на движеща се материя и накрая социална – стига до човека и поражда
съзнание. Или казано накратко, духовното преминава в материално, а то, от
своя страна, отново преминава в духовно. Това е един дълъг и сложен процес.

„Духът, независимо от собственото си битие, в същото време се оказва,
че не е у себе си. а у някой друг и неговото единство в себесъщия дух, дей-
стващ в друг, все още не става единство за него”3.

Същността преминава във формообразуваща се същност, тя се трансфор-
мира в цяла разклонена мрежа (йерархия) в същностите: първична, вторична, про-
изводна. Всяка степен се съдържа в следващата, познанието от една степен пре-
минава в друга. Преходът представлява отчуждение и в същото време съхраня-
ване на най-дълбоката същност и нейното модифициране в следващите степени.

Маркс високо цени хегеловото наследство за отчуждението на духа. Той,
обаче, го освобождава от неговата религиозна обвивка. Отчуждението не е

1 Този въпрос само се маркира. За подробности вж. Загоров, Орлин. Духовната криза. Изд.
„Славянско дружество”, 2010.

2 Не всяка религиозна трактовка е библейска. Свещена книга в Древен Египет, Рим и др. не е
имало, но религия е съществувала. Омир в „Илиада” много добре описва това. Дори и днес
религията се проявява под формата на обожествяване, фетишизиране на предмети и природни
явления.

3 По този въпрос вж. Хегел, Г. Энциклопедия философских наук. М., „Мысль”, 1977, с. 30.
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свързано с някакви мистични външни сили, а е плод на социално-икономически-
те условия на живот. Маркс в своите „Икономическо-философски ръкописи” от
1844 г. не само разкрива същността на отчуждението, но посочва и неговите
форми: икономическо, политическо, социално, религиозно отчуждение, а също и
предпоставките за неговото изменение. Отчуждението на духа се извежда, като
се спазва следната историко-логическа последователност: разделение на тру-
да; частна собственост; двояк характер на труда в стойността на стоката; сто-
ково-парични отношения, които при развития капитализъм стават всеобща оп-
ределеност на икономическата система; принадена стойност и отчуждение.

Духът е изходно начало на духовното производство, всеобща форма на
движение, пронизващ всички сфери на неговата проява, на самата му същност.
Като изходна негова конструкция той обладава следните признаци:

- първо, предшества системата духовно производство;
- второ, разкрива в зародиш ония процеси, които ще бъдат основа за раз-

витие на това производство и на самото общество;
- трето, съставлява онази икономическа форма, без която не може да

съществува нито една социално-икономическа система; системата до
голяма степен е производна от това начало;

- четвърто, духът от предпоставка за възникване на системата духовно
производство, при развитата система е резултат на нея, възпроизвежда
я и я усъвършенства на нова основа;

- пето, един е духът при неразвита и съвсем друг при развита система;
- шесто, духът пронизва всички отношения в духовното производство и

ги обединява в едно цяло;
- седмо, духът като пределна абстракция трябва да има способността

да се развива, да снема своята едностранчивост, да се обогатява с ново
съдържание, да съдържа възможност за развитие и саморазвитие и пре-
връщане в нещо друго.

Но наред с тази предпоставка (духът), духовното производство трябва да
съдържа и друга – производството въобще. Щом няма производство въобще,
значи няма и конкретно производство – духовно. По-общата предпоставка е
основа на втората (духовното производство). Производството в своята всеоб-
ща абстрактна определеност е универсална форма на жизнена дейност. Тази
дейност се възпроизвежда чрез производство и потребление не само на мате-
риални блага, но и наз духовни.

И така, производството в най-широк смисъл на това понятие, включва в
себе си две съставки: материална и духовна. Те се намират в единство и като
цяло образуват общественото производство.
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1.2. Материално и духовно производство

В икономическата литература общественото производство4 се свежда най-
вече до производство на материални блага. Това твърде много стеснява него-
вия обхват, не позволява да се види единството и различието между двата вида
производство – материално и нематериално.

Маркс говори не просто за производство на материални блага, а за обще-
ствени индивиди, производство на обществен живот, на различни видове дейно-
сти, общественоопределено производство на индивидите и пр.5

Материалната страна е едното производството, а другата – духовното; в
своето единство те образуват целостта на общественото производство. По-
треблението на продуктите на двата вида производство е разгръщане на същно-
стната сила на човека, потребление и самореализация на тази същност.

Общественото производство е производство не само на средства за жи-
вот, но и на обществени индивиди, на човека и на цялото общество. В това се
състои спецификата на жизнената дейност на човека в отличие от животните.

Маркс употребява понятието духовно, художествено и друго производство
от този вид, за да покаже неговата особеност и в същото време с производ-
ството въобще. Производството, както е посочено по-горе в своята най-всеоб-
ща абстрактна определеност е универсална форма на съществуване на жизне-
ната дейност на хората. Тя се възпроизвежда не само чрез помощта на вещи, но
и чрез идеи. Обстоятелството, че двата вида производство проникват едно в
друго не означава, че разграничителната линия между тях се заличава.

Духовното производство възпроизвежда социалните отношения в идеална
форма. То отразява общественото битие във формата на образи, идеи, съзнание.

Сега е много трудно да се направи разграничение между двете сфери на
дейност – материална и духовна, особено при информационното общество. Гра-
ниците са твърде условни и уязвими. Онова, което вчера е материално, днес
става духовно, и обратно – духовното придобива черти на материално.

Критерият, разграничаващ двете сфери на човешка дейност, обикновено
има предвид съдържанието на труда. Ако въздейства на природата, с цел да се
задоволят материални потребности, тогава има производство на материални
блага, и обратно, ако няма такова въздействие е налице нематериално произ-
водство.

Ако това твърдение преди е било доминиращо, днес неговата научност
може да се оспори. Въздействието е присъщо не само на материалното, но и на
духовното. Целите, обаче, са различни. При духовното човек може да въздей-
ства мислено, въображаемо. Той може да си въобрази, представи, че е в космо-
са, на луната или на някакъв екзотичен остров; това, обаче, още не е духовно
производство. Въображението става духовно, ако природата се усвоява духов-
4 Този въпрос се разглежда във разработките на В. П. Фованов. Социальная деятельность как

система. Новосибирск, „Наука”, 1981; Духовное производство: социально-филосовки аспект
проблемы духовной деятельности. М., 1981.

5 Маркс и Енгелс. Съч., том 46, ч. 1, с. 15, С. 1978.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
138

но; това значи, че не всяка фантазия е духовно производство. „Всяка митоло-
гия, според Маркс, превръща природните сили, господства над тях и ги форми-
ра във въображението; следователно, тя изчезва заедно с действителното гос-
подство над тях.”6

Въображението е присъщо и на материалното производство. Въплътено в
целесъобразната дейност на труда, то става производство тогава, когато трудът
угасне в продукта. При духовното производство природата е одухотворена, тя е
очовечена, възкръсва в човека, става предмет на духовна наслада, на красиво
и възвишено. Поезията на Ботев, Вазов, Яворов, „Нестинарка” на М. Големи-
нов и пр. е духовна, защото духовно отразява природата и социалния живот под
формата на образи, идеи. Тя е уникална и невъзпроизводима. Веществото на
природата е спомагателно средство за производството да придобие духовен
характер.

Духовното производство е производство на съзнание в определена обще-
ствена форма, по това то се отличава от материалното производство. То прите-
жава черти на производство въобще. Ако няма производство въобще, няма и
конкретно производство – духовно и негови разновидности. Между материал-
ното и духовното производство съществуват преки и обратни връзки. Връзката
между тях не винаги, обаче, е пряка. Така, например икономиката в античност-
та, средновековието е била примитивна, но духовното производство е било в
разцвет – древна Гърция, Рим, Ренесанса и пр.

При капитализма духовното производство има противоречив характер. То
е подчинено на капитала, капиталът е враждебен към него, развива го едност-
ранчиво, в угода на своите интереси. Това, че икономиката на знанието се вкар-
ва в производствената дейност не е плод на желанието на капиталиста, а обек-
тивен принцип на функциониране на съвременната икономика. В противен слу-
чай той няма да издържи на конкуренцията. Присвояването на резултатите от
творческия труд от страна на капитала е отчуждение на самия резултат от
самия творец. Заплащането е много по-ниско, отколкото струва трудът. Същно-
стта на човека, като творческо същество се свежда до биологичното оцелява-
не. А нима такъв трябва да бъде смисълът на човешкия живот?

Знанията, образованието, изобщо духовната сфера като цяло са не само
ресурс, но и средства за постигане на определени социално-икономически ре-
зултати, опредметяване на духовна дейност, формиране на култура, ново каче-
ство на човека, на обществото, на живота. Ниското им равнище задушава наци-
ята и я погубва. Образованието днес придобива статут на фактор на производ-
ството. В условията на конкуренция побеждава онзи, който осигурява изпревар-
ващо развитие на интелектуалния капитал.

2. Критика на пазарната идеология в духовното производство

Този въпрос се поставя по следните съображения:
- първо, целият преход в България се основава на пазара;

6 Маркс и Енгелс. Цит. съч., с. 42.
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- второ, той се представя за цел, а в действителност – прикрита форма
на установяване на капитализъм;

- трето, каквото е обществото, такова е и духовното производство.
У нас се формира див и уродлив капитализъм, присъщ на деветнадесето-

то столетие; мафиотският капитал взема връх; частната собственост се пре-
връща в всеобща определеност на системата; неолибералният модел вкарва
страната в задънена улица; структурните промени в икономиката облагодетел-
стват едни, а други са лишени от тях; приватизацията се извършва по един
безскрупулен начин; моделът на прехода се оказа грешен – пряко копира чужди
образци, без да се съобразява с нашата действителност.

И това като че ли има свое обяснение. „Природата не предпазва човека
от увлечението по гибелни доктрини. Обстоятелството, че някои обхващат зна-
чителна част от умовете на обществената мисъл и управляващия елит още не
значи, че теорията не може да има деструктивен характер от гледище на свои-
те резултати.” Доктрината може да бъде съвременна, модерна, може да полу-
чи всеобщо признание, но с това да не бъде по-малко вредна за човешкото
общество, на цивилизацията и изживяването (Л. Ф. Мизес).7

Това се отнася и за неолиберализма, който стана официална политика на
прехода. Съвремието показа, че е изчерпал своите исторически възможности, не
е в състояние да реши проблемите на днешния свят. Пропастта между бедни и
богати се задълбочава, „невидимата ръка” се оказа твърде „мръсна” и жестока,
пренебрегва държавното регулиране. Фактът, че либерализмът стана официална
доктрина на прехода и на управляващите, ни заставя да видим неговите постула-
ти и от тази гледна точка да се прецени, дали те се отнасят за духовното произ-
водство. Да разгледаме някои постановки на тази доктрина:

- първо: пазарът пронизва всички звена и сфери на обществено-полити-
ческия живот, той се превръща във всеобща определеност на системата,
значи и на самото общество;

- второ: бракът, семейството, любовта и други сфери стават предмет на
материални спекулации, разбира се, не винаги; на тях се натрапват пазар-
ните принципи. Любовните чувства са на заден план, доколкото ги има, се
вкарват в руслото на пазара;

- трето: духовното производство се подчинява на пазарните принципи;
- четвърто: духовното производство се обвързва с печалба.
Пазарът има за основа икономическата изгода (печалбата); полезно е онова,

което е рационално изгодно. Духовното производство няма такава цел, по своя-
та същност е безкористно; икономическата изгода стои на заден план и не е
определящ мотив на твореца. Културата, изкуството са невъзпроизведими и
уникални по своята същност, създават красотата като идеал на живота, на би-
тието и затова са вечни и непреходни. „Красотата ще измени света” (Достоев-
ски). „Прекрасно и красиво е всичко онова, което възпроизвежда прелестите на
живота в неговата пълнота” (Чернишевски).
7 Людвиг фон Мизес. Цит. съч.
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Бизнесът, пазарът, не споделят тези ценности, за тях прекрасно и красиво
е всичко онова, което носи пари, служи за уголемяването на капитала. Морално
е онова, което те ограбва, изнасилва, убива и изнудва. Криминалните структури
нямат никакви духовни ценности, освен трупането на богатства, ръководят се
от лични, спекулативни, а не от обществени интереси. Обществените блага не
се ценят или се ценят дотолкова, доколкото са подчинени на личните интереси.

Това е в общи линии „философията на пазарното общество”, която става и
„философия на пазарната икономика”. Тъй като духовното производство не може
да служи на тази философия, то е отритнато назад, към него се отнасят с пре-
небрежение.

Реформата е насочена преди всичко в сферата на икономиката (в духовна-
та сфера, доколкото я има, води към деградация), но дори и там не се увенча с
успех. Реформата трябва да се оценява не само по икономически, но и по ду-
ховни критерии, те трябва да вървят ръка за ръка. Художникът, изкуството,
културата винаги са имали представа за това „кое е добро и кое е зло”. Много
творци на науката в името на истината са отивали на кладата. Съществува
отчуждение, духовна криза в страната, криза на ценностите. Проф. Загоров по-
свети цяла книга върху това.8

Църквата също заслужава укор в това отношение. Тя не е изразила своето
виждане по най-парливите въпроси на нашето време: пазарното общество и па-
зарната икономика, новият икономически ред, като прикрита форма на амери-
канизация, с неизбежните и неблагоприятни последици от това.

Доводите на неолибералната идеология в защита на пазарното начало в
духовната сфера не могат да бъдат приети за убедителни. Към тях могат да се
направят следните възражения:

- първо, стоковата форма, колкото и значима да е, не е универсална жиз-
нена и стопанска дейност. В икономиката има и непазарни елементи.
Пазарната икономика е частен случай от формите на икономическа орга-
низация на обществото, а не всеобщ принцип на съществуване;

- второ, икономическата система е сложна и полиструктурна, включваща
отношения, присъщи не само на пазарната система, но и на духовната
сфера. Икономическата и пазарната система са две различни неща, те не
са тъждествени първата е по-широка, втората – частен случай от нея;

- трето, няма икономика в „чист” вид (непосредствена обществена) или
стокова (пазарна). Всеки друг подход означава те да се признаят за
„чисти” форми на производство;

- четвърто, теорията за „чистите” форми на производство е недоказуе-
ма теория за истинност, предпочитание има оная, която се проверява
или е проверена чрез действителността. Теорията се проявява и като
хипотеза, като известна догадка за истината.

Всяка абсолютизация на един или друг тип обществени връзки (пазарни и
непазарни) е индикация, че икономическата система разполага с механизъм,
8 Загоров, Орлин. Духовната криза. Изд. „Славянско дружество”, 2010.
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адекватно съответстващ на тези връзки, т.е. планомерната – с планови механизми,
стоковата – с пазарни механизми. Двата типа връзки, обаче, не са изолирани, те се
проявяват като едно цяло, сложната съвкупност от взаимодействие на системата
не може да се изрази чрез една единствена форма, било тя пазарна или непазарна.

Типът обществени връзки следва да се изследва не само от гледище на
спецификата, но и от страна на общото. Те изразяват приемствеността между
двете форми на производство, връзката между частта и цялото, на което при-
надлежи определящата роля във вектора на движение.

Това означава, че при анализа на икономическата система не бива да се
правят забележки напред, каквито случаи не са рядкост. Системата трябва да
се изследва в ония форми, в които реално съществува. В противен случай тео-
рията може да се отклони от практиката, нещо, на което сме свидетели.

Този методологичен принцип се отнася и за днешната икономика. Ако се
приеме стоковата форма да бъде всеобща определеност на системата, би след-
вало производството да функционира по законите на пазарната икономика, т.е.
да се развива по законите на стоково-паричните отношения. Тогава стремежът
ще бъде печалбата. И този стремеж действително съществува, всичко е под-
чинено на нея, включително и социалната сфера.

Двата типа обществени връзки (пазарни и непазарни) са същност от раз-
личен ред. Формата на тяхното изражение може да не съвпада с тази същност.
Не бива същността да се смесва с формата на производство. Те не са тъжде-
ствени. Привидността не бива да се представя за същност на икономическата
система, а тя пък да се определя чрез привидността. Формата на производство
може да има страни, които са независими или пък стоят по-близо или по-далеч
от същността, от типа на системата. Едно и също явление може да се проявява
на различни същности. Доколкото формата на производство се различава от
своята същност, дотолкова тя не се е превърнала в същностна страна на
съдържанието на тази форма.

Същността може да се раздвоява. Тя може да има форми, които изразя-
ват различни страни в нейната йерархия, т.е. в същността. Това значи, че непа-
зарната и стоковата форма на обществени връзки могат да изразяват различни
страни на същността, на типа на системата. Едни от тях – стоковите, обхващат
по-дълбоката същност на производствените отношения, а други – непазарните,
по-повърхностен слой на отношенията на производство.

Икономическата система реализира своите функции като използва най-
различни форми на производство. В структурата й съществуват отношения на
производство, които имат различен генетичен произход. Доколкото тя се про-
явява чрез тях, дотолкова двата типа обществени връзки са форми на движе-
ние на икономическата система. Пазарната и непазарната форма не бива да се
противопоставят. Те трябва да се разглеждат в диалектическо единство. Реа-
лен план за духовната сфера не може да се състави, ако не се знаят потребно-
стите, търсенето, предлагането, но и пазарът, ако не се съобразява с нея, не
може да бъде действен. Системата, като цяло, иска да ги усвои и прероди, да
ги подчини на себе си, за да реализира своята цел.
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Съществува известен дуализъм в характера на системата. От една стра-
на, тя съдържа черти на непазарни елементи, а от друга, в своята конкретна
икономическа определеност е стокова. Пазарната форма на производство може
да измени подхода в развитието на духовната сфера , без да изчерпва нейното
съдържание. Икономическите реформи в бившите социалистически страни тряб-
ваше да отразят единството на тези форми (пазарна и непазарна). В механизма
на тяхното функциониране не бива да се дава тежест само на едната или само
на другата форма. Пазарът не е единствена форма на регулирането на произ-
водството. Планирането в страната не биваше да се ликвидира, а следваше да
му се придаде по-демократичен икономически характер.

Ще бъде погрешно да се преувеличава ролята на стоково-паричните отно-
шения в развитието на икономическата система. Техният принос за прогреса на
обществото е твърде значителен. Те, обаче, не бива да се идеализират, т.е. да
се изпада на позициите на т.нар. икономически романтизъм. В същото време
наивно е да се твърди, че пазарът може да се развива без икономически отно-
шения в духовната сфера. Съвремието показва, че пазарът не може да бъде
действен, ако се елиминират тези отношения. Духовната сфера може да смекчи
негативните страни на стоково-паричните отношения, да им предаде социална
насоченост.

Двата типа обществени връзки са атрибут на съвременната икономика. Те
не са отделени с „китайска” стена. Зависимостта между тях се проявява в
сложна система на отношения, която се предопределя от самата природа на
тази система. Системата съществува, за да реализира своята цел.9 Ако целта
не се постигне, състоянието на системата може да се промени и на тази основа
да се разкъсат нейните вътрешни взаимовръзки и функции. И практиката по-
твърждава това. Пренебрегването на стоково-паричните отношения и на иконо-
мическите отношения в духовната сфера не осигури качествено нов растеж на
икономиката. Социалните цели на обществото не се осъществяват, предимствата
на системата не се реализират, нейният престиж намалява, което в крайна сметка
отчуждава хората от собствеността и властта. Като последица системата може
да рухне.

Пазарната и непазарната форма на производство е оня субстрат, който
стои в основата на всички форми на проявление на икономическите отношения.
Те образуват условията и формите на тяхното съществуване, съдържат възмож-
ността й за развитие, пронизват всички елементи на структурата на системата.

Стоковата форма на производство съдържа и черти на непазарната, но и
двете форми могат да се преливат една в друга и да се обогатяват. С развити-
ето на производителните сили и задълбочаването на общественото разделение
на труда стоково-паричните отношения все повече се интегрират с духовната
сфера на производство. Стоковата форма на производство изпитва влияние, а
последната може да придобие черти на стокова форма.

9 Става дума за системи, които са свързани със съзнание и могат да си поставят цели.
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Вероятно ще се възрази, че двата типа обществени връзки са несъвмес-
тими, взаимно изключващи се. Това опира до фундаменталния въпрос на иконо-
мическата теория: „пазар” или „непазар”, друга алтернатива не съществува.
Такава позиция се отстоява от либерализма, родните политици стриктно се
придържат към нея, дава се предпочитание на пазарните отношения, държав-
ното регулиране и планиране се оставят на заден план и се отричат. Но реално-
стта показва нещо друго – практиката опроверга това.

Диалектически противоположни явления могат да съществуват в
неразривно единство. Това се отнася не само за посочените, но и за много
други форми на производство.

На икономическата система са присъщи вътрешни противоречия между
труда като непазарна обществена дейност (самодейност) и това, че този труд
все още съществува в предметна форма, различна от самодейността, т.е.
присъщо е съхраняването на предметната форма на богатство. Непазарните
отношения обективно се допълват със запазването на вещните, косвените, сто-
ково-парични отношения. Това означава, че разменната стойност, носител на
която е потребителната стойност, в качеството си на страна на стоката, се оказва
категория, в която се фиксира не само „стойността”, но и разходът на труд като
непосредствено обществен. Следователно, разменната стойност също има дво-
яко икономическо определение.

Икономическите отношения в духовната сфера при сегашната степен на
развитие на икономиката не се проявяват в адекватна на нея форма, а все още
в стокова. Стокова форма приемат, както елементите на стоково-паричните
отношения, така и тези в духовната сфера, с тази особеност, че последната има
своя специфика.

И така, икономическата структура на обществото се характеризира с два
типа обществени връзки: пазарни и непазарни. В рамките на тази определеност,
ролята на духовната сфера занапред все повече ще нараства. Това, разбира се,
не изключва значимостта на потребителската стойност и като носител на раз-
менни (стокови) отношения.

Двата типа обществени връзки пораждат два различни подхода в двете
сфери на дейност: материална и нематериална.

3. Икономически отношения в духовната сфера

Проблемът за наличието или отсъствието на такива отношения е от прин-
ципно естество не само за теорията, но и за практиката. Правилното му изясня-
ване ще позволи да се даде отговор на въпроса: приложими ли са в тази сфера
съвременни методи на икономическа оценка и анализ; действат ли при нея ико-
номически закони; в каква степен икономическият подход и икономическият
механизъм са приложими.

Първичните отношения обхващат отношенията в сферата на производство
на материални блага. Вторичните отношения израстват от тях. Те заемат вто-
ростепенно място в йерархията на системата на икономическите отношения. В
духовната сфера икономическите отношения имат малко по-друга същност,
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отколкото оная, от която те са произлезли. От тази гледна точка, те не могат да
се сведат до първичните отношения, тъй като съдържат моментна друга
същност, която е малко по-различна от тази в сферата на производство на ма-
териални блага. От друга страна, доколкото производствените отношения в
сферата на производство на материални блага са определящи, дотолкова всич-
ки форми на икономически отношения могат да се сведат до своя основопола-
гащ критерий. Преходът от една същност на отношения – производството, към
другата – духовната сфера, е преход от едно качество към друго. Методът на
структурните равнища означава, че съществуват категории, които изразяват
различен ред отношения в йерархията на икономическите отношения.

Формите на икономическа организация и управление в духовната сфера не
могат да отразят най-дълбоката същност на типа на икономическата система
така, както ги изразява сферата на производство на материални блага. Все пак
връзка между нея и отношенията в духовната сфера съществува. Но тя е изве-
дена на по-повърхностен слой отношения, където тази връзка се осъществява.
Колкото многоетажността на производствените отношения е по-голяма, толко-
ва вероятността на техния външен слой да се отдалечи от сърцевината на тези
отношения е по-голяма. Същността от едно равнище се превръща в дру-
га. Тя е същност, само че е изведена на друго равнище, вследствие на
което втората същност се различава от първата. Тя може да не отразя-
ва най-дълбоката същност и да съдържа елементи на друга същност,
различна от оная, от която е произлязла. Това значи, че пазарните отноше-
ния в духовната сфера не могат да бъдат копие на тези в сферата на материал-
ното производство.

Маркс никога не е свеждал икономическите отношения само до производ-
ство на материални блага, а до обществено възпроизводство на своя живот на
хората.10

Икономическите отношения в духовната сфера биват два вида: първо, пре-
несени от сферата на производство на материални блага, чиито материален
носител е продуктът на труда, и второ, икономически отношения, които възник-
ват в тази сфера по повод създаването и реализацията на самите услуги.

Някои видове услуги, каквито са материалните, отразяват отношение не
само на потребление, но и на производство, т.е. отношения, които възникват в
първата фаза на общественото производство.

Икономическите методи и механизми в духовната сфера трябва да отра-
зят ония страни на икономическите отношения, върху които става тяхната по-
ява и израстване. В същото време, те не са безразлични към тях. На определен
етап от своето развитие икономическите отношения следва да се разглеждат
като резултат на икономическите методи и форми на управление, да се възпро-
извеждат и обогатяват на нова основа. Тук диалектиката е взаимна. От пред-
поставка за възникване на икономическия механизъм тези отношения могат да
бъдат негов резултат. Този резултат, обаче, е станал по-друг. Той е по-богат и
1 0 К. Маркс. Към критика на политическата икономия. С., 1949, с. 9.
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задълбочен от обстоятелството, че икономическият механизъм възпроизвеж-
да развитието и усъвършенстването на икономическите отношения и с това по-
пълно отразява действието на системата икономически закони.

Ще бъде погрешно да се счита, че формите на икономическа организация
в духовната сфера отразяват само икономически отношения. При функционира-
нето на тази сфера те се преплитат с други отношения, които не са производ-
ствени, а са социално-икономически, надстроечни, идеологически отношения.
Всички те се проявяват като едно цяло, което има свое съдържание и собстве-
на логика. И така, икономическият механизъм в духовната сфера по своята
социална природа се детерминира от икономическите отношения и произтича-
щите от тях икономически закони. Той трябва да отрази тяхното действие и
използване. Откъснем ли го от тях, лишава се от своята качествена определе-
ност, което води до волунтаризъм.

Щом духовната сфера е въвлечена в икономически отношения, тя е обхва-
ната и от действието на икономическите закони, които са проявление на най-
съществените страни на производствените отношения.

Икономическите закони са преди всичко закони на материалното произ-
водство. Исторически те възникват най-напред при него. С това се доказва и
предимството на материалното производство. Нематериалната сфера е вто-
рична по отношение на материалната. Икономическите закони започват да дей-
стват при нея само на определен етап от нейното развитие.

Формите на икономическа организация в духовната сфера трябва да отра-
зят действието и използването на икономическите закони. Те транслират същно-
стта на икономическите отношения в съответни форми на управление на иконо-
мическите процеси. Това превръщане се извършва от субективния фактор, чрез
подбора на такива методи на стопанисване, които съответстват на изисквания-
та на тези закони. Трудността на проблема се изразява в това, че в духовната
сфера не са намерени ония форми и методи на стопанисване, които да отразят
нейната социална същност.

Формите на икономическа организация и управление в духовната сфера
трябва да отразят единството между пазарната и непазарната форма на обще-
ствено производство. Наличието на проявление на икономически зако-
ни в духовната сфера не премахва класическото определение, че това
са закони на материалното производство, а само показва, че на опреде-
лена степен от неговото развитие те могат да излязат от пределите му
и да се проявят в други сфери на дейност, които имат значение за раз-
витие на общественото производство.

Законите на материалното производство не само предполагат икономи-
чески закони и икономически категории в духовното производство, но и самите
категории в тази сфера отразяват в себе си законите на материалното произ-
водство. Всъщност това е взаимодействие между категории, които отразяват
различен ред взаимоотношения в йерархията на взаимоотношенията на произ-
водство. Икономическите категории, а също и законите в духовната сфера, ни-
кога не могат да се сведат до тези в материалното производство, но не могат и
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да се откъснат от тях. За съжаление, такъв подход в икономическата литерату-
ра не винаги се прилага.

Много е важно тези моменти да се посочат, защото механичното пренася-
не на пазарните принципи от сферата на материалното производство в духовна-
та сфера, без да се съобразяват със спецификата на последната, може да дове-
де до неблагоприятни последици върху социалната ефективност на функциони-
рането на тази сфера. Прякото копиране на пазарни принципи в духовната сфе-
ра, без да се отчита нейната специфика е теоретично неиздържано. Духовната
сфера е подсистема на общественото производство; като такава тя е относи-
телно самостоятелна; същността е различна от тази в сферата на материално-
то производство. Щом е така, пазарните принципи в духовната сфера имат ог-
раничено приложение. Доколкото се прилагат, те трябва да се обвържат със
социалната цел на производството.

Производството и потреблението на духовни блага в духовната сфера не
могат да се изразят чрез стойността. Затова стоково-паричните отношения от
сферата на материалното производство не бива механично да се пренасят в
духовната сфера. Пряка връзка между тях и конкретните резултати от нейната
дейност не съществува. Всяко прибързано използване на стоково-паричните
отношения може да има последици, които трудно могат да се предвидят.

Развитието на духовната сфера през последните години среща някои про-
тиворечия, които намират израз в това, че тя със своите социални резултати в
по-малка степен задоволява социалните потребности на обществото.

Пазарните принципи имат спомагателно значение, те трябва да бъдат об-
вързани със социалните цели на обществото, да съдействат за тяхната реали-
зация.

4. Пазарното начало в образованието

Духовната сфера е сложна съвкупност, която се състои от множество ча-
сти. Тъй като е невъзможно да се разгледат всички, ще се ограничим с основ-
ната част, а това е образованието.

Неокласическата школа разглежда образованието като стока, която по нищо
не се отличава от останалите стоки – бакалски, производителни и пр. Щом е
така, то се купува и продава. Поне така следва от логиката на неокласицизма.
Всеки, който иска да получи образование, трябва да го заплаща. Учебното за-
ведение е нещо като търговско предприятие. То е подчинено на комерчески
цели. Държавата не бива да се меси в делата на образованието.

Австрийската школа разглежда образованието от гледище на субективна-
та ценност; то е такова дотолкова, доколкото задоволява дадена потребност.
Ако в по-голяма степен я задоволява, цената му е по-висока и обратно. Запла-
тите на учителите ще се определят в зависимост от равнището на търсенето на
услугите на образованието. По-високото заплащане на труда на хората, получи-
ли образование, е от гледна точка на теорията на въздържане. По време на
обучение те се отказват (въздържат) от текущото потребление в името на бъде-
щето и затова получават по-високо възнаграждение. Но актът от въздържа-
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не на правене на деца, не е акт на правене на деца. Образованието е
нещо като инвестиционна стока. Този, който се грижи за производството й, трябва
да поеме нейните разходи. Ефектът от образование изцяло се присвоява от уча-
щите се и на тази основа то би трябвало да се заплаща изцяло от тях.

Такава е в общи линии позицията на неокласическата школа. Верна ли е тя
или не? Този въпрос няма еднозначен отговор. Необходими са определени ра-
зяснения, за да се изрази авторовата позиция.

Нашето виждане по този въпрос е следното:
- първо, не е верна тезата, че разходите за образованието следва да се

поемат от тези, които го получават. Икономическият ефект се присвоя-
ва не само от тях, но и от обществото като цяло, а също и от предприе-
мачите – бизнесмени. Функциите на образованието са многомерни –
социални, икономически и възпитателни и др. На тази основа издръжки-
те следва да се поемат и от други органи;

- второ, по отношение на образованието правителството не може да се
опира само на пазарните решения. „Необразованият човек не може да
бъде компетентен съдия по въпросите на образование”11. Ако той може
да оцени качествата на обикновените стоки – обувка, облекло, храна и
пр., то за образованието не винаги е в състояние да се произнесе;

- трето, необходимостта от вмешателство на държавата в образование-
то произтича от това, че никой друг освен нея не ще бъде способен да
гарантира минимум стандарт на обучение. Частните учебни заведения
преследват повече комерчески цели. И това го доказа практиката в стра-
ната. Образованието се подчинява на бизнеса;

- четвърто, не бива ефектът от потребление на разходите за образова-
ние да се търси само в прираста на работната заплата. Тя зависи не
само от него, но и от други фактори;

- пето, ефектът от образование не е нещо самостоятелно, откъснато от са-
мия процес на труда. Първоизточник на този ефект не са вложените ресур-
си (капитал), а живият труд на човека. Разходите за образование формират
способността към труд, тя, обаче, без живия труд не може да се реализира.
Придобит чрез образование труд става по-сложен и квалифициран, който за
единица време създава по-голяма печалба. Следователно, не в ръцете на
работника образованието става капитал, а в ръцете на предприемача-капи-
талист, което допринася за създаването на допълнителна печалба;

- шесто, ако образованието се развива в съответствие с пазарните прин-
ципи, влагането на капитали би трябвало да има предвид пределната
ефективност на капитала – печалбата, която е критерий за неговите гра-
ници. Това, обаче, не е най-сполучливото решение на въпроса. В проти-
вен случай, потребността от специалисти ще се определя не от гледище
на обществените интереси, а от тесните рамки на потребността на ка-
питала. Този подход най-вече се прилага в частните училища.

1 1 Мил, Дж. Ст. Основы полотической Зкономии. Изд. „Прогресс”, М., 1981, с. 354.
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Ако образованието е стока, то би трябвало да се подчинява на бизнеса,
както всяка друга стока. И тогава логиката е една – да изхвърлим от профе-
сионалните училища геометрията, литературата и др., тъй като те пряко не уве-
личават производителността. Такива възгледи за съжаление не са рядкост.

Образованието е не само ресурс, но и средство за постигане на определе-
ни социално-икономически резултати, опредметяване на духовна дейност, фор-
миране на култура, ново качество на човека, на обществото, на живота.

Образованието трябва да се развива с изпреварващи темпове. Ниското
равнище на образованието задушава нацията и я погубва. Образованието днес
придобива статус на фактор на производство. Като ресурс то изисква значи-
телни разходи, които не могат да се поемат от частния капитал. В условията на
конкуренция побеждава онзи, който осигурява изпреварващо развитие на инте-
лектуалния капитал. Частният капитал не може да стори това, необходимо е
вмешателство на държавата.

Образованието не е нужно изцяло да се обвърже с потребностите на паза-
ра на труда и на бизнеса, каквото мнение съществува в публичното простран-
ство. Много дейности са с ниска производствена технология. Ако се обвърже
изцяло с тях, значи то да се превърне в занаятчийски тип училище. Образовани-
ето трябва да бъде насочено към бъдещето. Като се знаят бъдещите цели,
може по-успешно да се решат сегашните. Всяка система трябва да се стреми
към по-висш ранг цели, непосредственото обвързване на образованието с паза-
ра на труда и с бизнеса пречи за реализиране на тези цели.

Все още няма яснота в целите на системата на висшето образование. Много
често висшите частни училища се разглеждат като търговско предприятие,
фирма, преследваща максимизация на печалбата. Висшето училище не е фир-
ма, а организация, която при ограниченост на ресурсите трябва да постигне
някаква степен на полезност – престиж, качество на подготовката, добри ака-
демични преподаватели, формиране на личността и пр.

Държавата се оттегли не само от икономиката, но и частично от образова-
нието, остави ги на автопилот. В много случаи нейната намеса е необоснована.
Това засилва хаоса, снижава качеството на подготовката, отдалечава ни от
европейските ценности, превръща училището в занаятчийски тип. Делът на раз-
ходите за образование от БВП са много по-ниски, в сравнение с развитите страни,
заплатите – също, обвързват се в повечето случаи с броя на часовете, а не с
реалния принос в подготовката на учащите се.

Общият брой на частните училища от 132 през 2002/2003 г. нарасна на 138
през 2003/2004 г.; през 2004/2005 г. – съответно на 141; а през 2005/2006 г. –
2009/2010 – 455; 2011/2012 – 517 частни училища.12 А при тях обучението се
основава на пазарни принципи.

Широкият профил на обучение е необходимост за нашето съвремие. Про-
фесионализмът трябва да се основава на него. Обучение, откъснато от този
профил е архаично, то не може да отговори на нуждите на ХХI век.

1 2 Статистически справочник, 2006, Република България, с. 29; Статистически справочник, 2012, с. 73.
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Знанията, основани на тясната специализация, са частични и не дотам ця-
лостни за дадената дисциплина. Широкият профил позволява по-пълно и по-
задълбочено да се изучат закономерностите на науката и на тази основа конк-
ретното. Тук не става дума общото да се противопостави на конкретното, а да
се съчетаят в едно цяло.

Това, обаче, не се спазва, предимство се дава на описанието, на емпирич-
ното знание, научните разработки също не са лишени от този недостатък, а без
теория и методология не може да се обясни и преобразува действителността.

Знанията във висшите училища трябва да се излагат на съвременно рав-
нище на науката, да имат концептуален характер, да съдържат различни гледни
точки, а не да се придържат към строго установени канони и стандарти. Иконо-
миката е динамична система. Тя не може да се преподава със стандартни под-
ходи.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
150

УДК – 338
ECONLIT – E600

КРАЙНОСТИТЕ ВЪВ ВСЯКО НЕЩО СА ВРЕДНИ,
В Т.Ч. ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЪКРАЩАВАНЕТО

НА ПУБЛИЧНИТЕ БЛАГА

Проф. д-р ик.н. Велчо Стоянов

„Собствеността е кражба”
П. Прудон

„Частната собственост е свещена
и неприкосновена”

Девиз на новото и най-новото време
„Обществената собственост принадлежи

пропорционално на всеки член на обществото”
Е. Остром

Много столетия и хилядолетия дори, човечеството се е вдъхновявало от
девизът на Протагор (V в.пр.н.е.) – „Човекът е мярка на всички неща”. Извес-
тно е, че той е илюстриран и потвърден по забележителен начин от Л. да Винчи.
За съжаление, обаче, либерално-либертарианският пазар все по-настойчиво
заема мястото на човека и именно той (заедно със своя иманентен инструмент
парите), се превръщат в мярката на всички неща. Това се потвърждава не само
от все повече (светски) автори, но и от самият папа Бенедикт XVI, който пише:
„Парите и богатството се превръщат в мяра на всичко... либералният пазар
налага своите непреклонни закони на всички аспекти от живота”1.

Основните начини, чрез които пазарът осъществява своето настъпление
срещу човека и главно срещу неговата духовно-културна същност, като го „вар-
варизира” и „зоологизира”, е прекалената приватизация или комерсализация, вкл.
прекаленото съкращаване на публичните блага. В случая имаме предвид най-
вече прекаляването с приватизацията на т.нар. от класическата теория „есте-
ствени монополи”, които се трансформират в частни (монополи) и прекаленото, а
в някой случай и драстичното редуциране на публичните блага, което подкопава и
ерозира социалната кохезия, солидарността и единството на обществото.
1 Цит. по: Тесоре, Д. Рацингер: въведение. Нравствените, политическите и религиозни възгледи на

Бенедикт XVI, изд. „Сиела”, С., 2007, с. 131.
Казаното от Рацингер т.е. от сегашния папа Бенедикт XVI, е изобразеното по неповторим начин
от карикатуриста на в. „Стършел” К. Драгостинов така: показал е в своята карикатура, че
маймуната вече се е настанила с единият си крак в кръг (на Л. да Винчи) и изтиква от там човекът,
единият крак, на който вече е извън кръга...
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Впрочем, конкретният мотив да се насочим към разработването на тази
тема или статия, бе трудът на американската носителка на Нобелова награда
по икономика за 2009 г. Елеонор Остром, озаглавен: „Couvernance des biens
communes” или на български език – „Управление на общите блага”.

Целта на автора е, като се анализира състоянието на нещата, да се пока-
же и докаже, че прекаляването с приватизацията и със съкращаването на пуб-
личните блага е по-скоро социално зло, отколкото обществено добро, както се
опитват да го представят пазарните фундаменталисти или либертарианците.

I.

Човекът живее, работи и твори (независимо дали е в пазарна или непазар-
на среда) не като корабокрушенецът и литературен герой Р. Крузо или като
някогашните чудаци-отшелници, а в рамките на о б щ н о с т и – от семейството,
през многообразие от много други човешки общности, до държавата; през вто-
рата половина на XX век се създават и регионални общности със своя първооб-
раз, ЕС, а вече се оформя и т.нар. „Глобално село” – синоним на глобална общ-
ност.

И все пак, основната социално-политическа, икономическа и културна еди-
ница си остава държавата, с нейната суверенна територия, с оригинален език
(има държави и с повече езици), обща история и уникална култура (има и мул-
тикултурни нации и държави).

Няма държави (освен държавите-лилипути), които, първо, да нямат свое
вътрешно административно-териториално деление и известна децентрализация
на върховната политическа власт, както и такива, които не са в някаква форма
на алианси с други държави, които в зависимост от мащабите им, могат да се
разграничат и обособят на регионални, международни и глобални (в случая гло-
бално го приемаме като по-широко от международното). Независимо, че
държавните и вътрешно-държавните общности и т.нар. гражданско общество,
по-конкретно, да са повишили ролята и значението си, държавата си остана
основна териториално-политическа формация във всяко отношение, но част от
нейния суверинитет се предава нагоре по вертикала на регионални, междуна-
родни и глобални структури. Друг е въпросът какви съществени промени е
претърпяла и какво ще бъде нейното бъдещо развитие. Тук само ще посочим,
че имаме предвид т.нар. модерна и най-модерна държава, в която доминира,
дори господства, пазарът.

Държавите се различават в много отношения, но имат и твърде много
прилики. Най-съществената от тях е, че във всяка отделна държава винаги е
имало две основни групи хора – управляващи и управлявани. Основна цел и
задача на управляващите е била, и продължава да бъде, да приобщават управ-
ляваните към идеали и цели и в максимална степен да поддържат социално-
политическата хомогенност на населението, което живее върху територията на
държавата (и морално да подкрепят и подържат свои етносни общности извън
пределите на страната, разпръснати вече на твърде широк периметър – по све-
та като цяло).
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Социално-териториалното образувание държава и нейното управление е
най-сложното нещо или поне така твърди Алберт Айнщайн. Нейните функции и
роля безспорно са еволюирали, но за модерната държава те се свеждат до:

- военна;
- политико-дипломатическа;
- поддържане на вътрешния ред и сигурност;
- социална;
- икономическа и
- екологична; би могло да се говори и за кохезионна функция и роля на

държавата.
Разбира се, през отделните исторически периоди, през които е господствала

една или друга парадигма, е била различна „тежестта” и значението на отделни-
те функции на държавата. Може да се твърди, че първите три функции са „веч-
ни” и почти винаги актуални, което не е така с останалите. Безспорно е, че еколо-
гичната функцията и роля на държавата е сравнително нова, но тя непрекъснато
повишава своята „тежест”, роля и значение. В същото време, обаче, социалната
и икономическата функции на съвременната неолиберално-либертарианска държа-
ва и общество, все повече „олекват” и се редуцират. Дори се възраждат стари
идеи и теории, като тази на Х. Спенсър, че социалната функция е неадекватна за
държавата, а е присъща само на църквата и на частни благотворителни организа-
ции. Върху аналогична идейно-теоретична основа и малко „по-меки” нейни вари-
анти се осъществи и продължава да се осъществява радикална реформа в сфе-
рата на социалното и здравното осигуряване в две основни посоки. Едната посока
е, да се сведат до минимално равнище задължителните социално-здравно-осигу-
рителни вноски и съответните обезщетения, които се изплащат за тяхна сметка,
а другата посока, е да се увеличат ролята, значението и/или „тежестта” на доб-
роволните социални и здравно-осигурителни фондове, формирани и използвани на
частно-предприемаческа или на чисто пазарна основа. Наричат ги и капиталови
(социални и здравно-осигурителни) фондове, защото те могат да нарастват чрез
инвестирането им в ценни книжа, но при икономически сътресения и кризи те
биха могли да се „стопят”, респ. да фалират и осигурените да загубят своите
вноски или целеви спестявания.

„Съдбата” на икономическата функция и роля на съвременната супер-ли-
берална държава е аналогична на социалната, дори още по-силно е редуцирана
от нея. Защото, според господстващата неолиберална парадигма, държавата
деформира резултатите от действието на пазара и, следователно, тя е виновна
за икономическите сътресения и кризи, породени от нейните ограничения и ре-
гулации спрямо пазара. На тази основа държавата се квалифицира като не-
присъща и/или неадекватна на частно-пазарното предприемачество. С други
думи, според някои супер-либерали, почти няма такава държавна дейност, коя-
то не би могла да се поеме и изпълнява (дори по-успешно), от частното пред-
приемачество, поради което пазарът може и следва да замени или да „погълне”
държавата. От само себе си се разбира, че биха могли да заменят или „погълнат”
държавата само глобалните или мегакорпорациите, които започват постепенно
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да изпълняват и държавнически функции, подобно на техните някогашни пред-
шественици – Остиндийската и Вестиндииската компании и най-вече първата
от тях, която е имала и някои от атрибутите на държава – знаме, армия, поли-
ция, администрация и пр. Все пак, обаче, тогавашната Остиндийска компания е
имала специални пълномощия от Великобритания, докато при замяната на държа-
вата от съвременните корпорации, те просто ще се самоупълномощават, което
разбира се, не е еднократен акт, а процес, който вече е започнал и се осъще-
ствява, тъй като държавата „обслужва” всесилните корпорации.

Почти всеобщото очакване е, че настъпилата глобална финансово-иконо-
мическа криза ще охлади амбициите и апетитите на супер-либералите или ли-
бертарианците, но да не забравяме, че зад тях стоят най-мощните икономичес-
ки сили – тези с „най-големите кесии”, както се изразява един бивш министър
на Англия, със завоювани позиции, които трудно се отстъпват без „бой”, макар,
че съществуват и изключения. Такова изключение бе и мирното саморазпадане
на реалния социализъм, който между другото разполагаше с могъщи и огромни
и модерни военни арсенали, които, обаче, не бяха използвани! Далеч сме от
мисълта да считаме, че при супер-либерализма-капитализма, изгодата от него
не е, общо взето, правопропорционална на финансово-икономическата мощ на
пазарните субекти. Обикновено се твърди, че от него имат изгода и най-бедни-
те, чието жизнено равнище също се повишава, което е относително вярно. Това
е относително вярно, тъй като и в предкапиталистическото общество, макар и
по-бавно, се е подобрявал животът и на най-бедните слоеве от населението; а
при реалния социализъм – също и то динамично. Безспорно е, че пазарният
капитализъм ускорява този процес, но и неимоверно повишава неговата социал-
на цена. Общоприето е, че в новите суперпазарни условия богатите намаляват,
но стават все по-богати, а бедните стават все повече и все по-бедни. Обезпо-
коително е, че средната класа започва да се „топи” и незначителна част от нея
преминава в по-горна социално-икономическа категория, а по-голямата част от
нея се „смъква” надолу по социалната стълбица.

Трябва, обаче, да подчертаем наличието на пряка връзка между силното
редуциране на социалната и икономическата функция на държавата, от една
страна, и почти пропорционалното намаляване или съкращаване на общите, об-
ществените или публичните блага, от друга страна, които се трансформират в
частни.

В литературата вече има много данни и констатации в това отношение, но
ще си позволим да цитираме няколко такива от един от докладите на Римския
клуб от 1995 г. с емблематичното заглавие „Скандал и срам”: „Все повече се
увеличава пропастта между бедни и богати ..., което води до глобална неста-
билност ... разширява се социалната пропаст между все по-богати и все по-
бедни ... тази пропаст расте с всеки изминал ден ... Все повече стават ненуж-
ните чеда на съвременната цивилизация... Бедността е глобален проблем ... Тя
е скандал и срам ... Налице са множество опити над хората да бъдат вкарани в
западния калъп ... Върви се към деморализация на мнозинството и до превръща-
нето му във васал на богатите ... Проявява се, обаче, усещането (дори и убеж-
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дението – ВС), че пазарът няма да реши проблемите на икономиката, бедност-
та, замърсяването на околната среда ...”2

Настъпилата криза през 2007/08 г. не само породи активната и засилваща
се критична реторика, но и очаквания за коригиране на супер-либерално-либер-
тарианския модел на пазарна икономика и общество. Не сме големи оптимисти
в това отношение, като имаме предвид силата и мощта на тези, които стоят зад
неолибералната идеология, теория и политика. Тези сили едва ли биха отстъпи-
ли от своите позиции без необходимия обществен натиск, осъществяван на де-
мократична основа, разбира се. А той вече се зароди и набира сили и мощ.
Имаме предвид не само т.нар. Арабска пролет, а преди всичко движенията на
„възмутените” и най-вече на „Окупирай Уолстриит”, което ще рече окупирай
суперспекулативните борси и всевластните банки, т.е. институционалните пред-
ставители на т.нар. „спекулативно-хазартен” и „финансов капитализъм”, които
са взаимно свързани; вече се говори и за „капитализъм на бедствията”3.

Пряко отношение към третираната проблематика има и малко известната
дума синархия. Тя води своето начало от древен Египет и означава тайни или
полутайни общества на управляващия елит, чиято основна цел и задача е да не
допускат случайни лица или „непосветени” да проникват в управлението и по
такъв начин да се „увековечи” властта на елита4. Вероятно има връзка между
древната синархия и съвременната политологическа теория за управленските
елити. По този повод някои автори говорят и за т.нар. теория за конспирацията,
която обикновено се отрича, отхвърля или се проявява снизхождение към нея.
Едно по-задълбочено изследване на нещата, обаче, доказва, че теорията за
конспирацията не е безпочвена5. В подкрепа на казаното ще отбележим, че
наскоро у нас се появи книга от американски автор, озаглавена „Конспирация на
богатите”6. В нея четем, че имало „социализъм на богатите”, те получавали
екстрени плащания от бюджета, които той нарича „бейлаути” и ги квалифицира
като „кражба на пари от бюджета”. С други думи, „за богатите стана обичайно
(не само по време на криза) да взимат чрез държавата пари от бедните и от
средната класа”7. Едва ли е трудна тази „кражба на пари от бюджета” от бога-
тите, като имаме предвид признанието на У. Бъфет, че „Има класова борба. Но
моята класа, на богатите ръководи тази борба. И ние я спечелихме”8.

Опитите да се омаловажава, игнорира или преекспонира огромната и уве-
личаващата се социално-икономическа диференциация, са наречени не без ос-

2 Скандал и срам. Бедност и изостаналост в края на XX век. Доклад на Римския клуб. УИ „Стопан-
ство”, С., 1995, с.с. 8, 10-11, 19, 22-23, 74, 110.

3 Вж.: Клайн, Н. Шоковата доктрина. Възходът на капитализма на бедствията. Изд. „Изток-Запад”,
С., 2011, с. 357 и следв.

4 Вж.: Пикнет, Л. и Кл. Принс. Откровението на Сион. Изд. „Бард”, С, 2007, с.с. 416, 478 и др.
5 Вж.: Стоянов, В. От царството божие до царството на парите. ИК „Галик”, С., 2008, с. 374 и

следв.
6 Вж.: Киосаки, Р. Т. Конспирация на богатите. Изд. „Акира”, С., 2010.
7 Киосаки, Р. Т. Цит. съч., с. 89.
8 Цит. по: Рамоне, Иг. Един пропуснат шанс. В. „Монд дипломатик”, м.м. XI-XII/2009, с. 2.
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нование от Д.С. Кан в качеството му на шеф на МВФ „нарастваща пропаст
между бедни и богати”. Тази пропаст не би могла да бъде решение на пробле-
ма, включително и като се търси „еднопосочност” между интересите на двете
основни страни или съставки на т.нар. човешки капитал – работодатели и на-
ети, като имаме предвид казаното от А. Смит по този въпрос: „Интересите на
третата класа никога не съвпадат напълно с интересите на обществото, (защо-
то) те са класа, която обикновено е заинтересована да заблуждава дори да
потиска обществото и която в много случаи го е заблуждавала и потискала ...
Размерът на обикновената работна заплата навсякъде зависи от договора, кой-
то е прието да се сключва между тези две страни, чиито интереси съвсем не са
тъждествени. Работещите искат да получат колкото е възможно повече, рабо-
тодателите дават колкото е възможно по-малко... Нашите манифактуристи и
търговци се оплакват много от вредните последици на високите работни запла-
ти, но те нищо не казват за вредните последици от високите печалби – един-
ственият мотив, който кара собственикът на един капитал да го влага в земе-
делието, промишлеността или даден клон на търговията”9 т.е. в определена
бизнес дейност. Разбира се, казаното от Смит е потвърдено от почти всички
известни икономисти и с пълна сила е валидно и днес. И все пак, обаче, мисли-
телят на хилядолетието, К. Маркс, си остава ненадминат в характеризирането
на печалбата като мотив и цел на производството. Той пише: „Капиталът се бои
от отсъствието на печалба или от твърде малка печалба, както природата се
бои от пустотата. При 10% печалба капиталът е съгласен на приложение, при
20%, той се оживява, при 50% печалба, положително е готов да разбие главата,
при 100% – погазва всякакви човешки закони..., при 300% печалба няма такова
престъпление, което би го спряло, дори пред страха от бесилото”10. Опитите да
се докаже, че печалбата може да не бъде мотив и цел на капитала, на бизнеса,
не се потвърждават от практиката. Или това би могло да бъде временна стра-
тегия, но винаги с цел да се навакса в бъдеще пропуснатата печалба. Главно
поради алчност за печалби днес трудно узнаваме какво ядем, какво пием и
какво дишаме. Само ще припомним, че още един от първите президенти на
САЩ, Т. Джеферсън, който е бил и учен, казва, че „моралът е неприсъщ за
търговските нации и държави”11, а друг американски икономист, живял и тво-
рил през ХІХ век, Т. Веблен, пише, че „шумът на парите заглушава повикът на
морала”. Твърдо е установено, че пазарът е неморален, а парите не миришат.

II

За да може държавата да „произвежда” и предоставя на гражданите си
необходимите общи, обществени или публични блага (както на национално, така
и на местно равнище), тя следва да има съответният източник на средства за

9 Смит, А. Богатството на народите. Изд. „Рива”, С., 2006, с.с. 250, 101, 249 и 355.
1 0 Цит. по: Грамм, М. И. Занимательная энциклопедия мер, единиц, и денег. Изд. „Урал”, Челя-

бенск, 2000.
1 1 Цит. По: Паренти, М. Демокрация для избраных. 7-е изд., М., 2006, с. 16.
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тяхното финансиране. Като главен такъв източник постепенно се оформят
данъците. Те са квази източник, защото са по-скоро начин или метод, тъй като
икономическият източник на данъците е БВП и доходите на физическите и юри-
дическите лица, по-конкретно, в които той се превръща при неговото разпре-
деление и преразпределение.

Тъй като данъкът се превръща в главен метод за акумулиране на финан-
сови средства за финансиране „производството” и осигуряването на съответ-
ните общи, обществени или публични блага, класиците и А. Смит, по-конкретно,
го дефинират като цена на правителствени услуги, или блага, предоставяни от
държавата. Така, общо взето, между данъците, респ. данъчното бреме, от една
страна, и „произвежданите” и предлаганите от държавата публични блага, от
друга страна, се установява почти правопропорционална зависимост. Затова
лозунгът или девизът на неолибералите за „минимална държава” означава и
минимално данъчно бреме, а следователно и минимални обществени или пуб-
лични блага. Като е имал предвид историческото равнище на данъчното бреме,
А. Смит е обосновал принципа за „едната десета”, каквато, общо взето, е била
квотата на данъчното бреме до А. Смит, по негово време и малко след него.
Именно Наполеоновите войни от началото на ХІХ век са един от основните
фактори, които са дали старта към повишаването на данъчното бреме. Все пак
през ХVІІІ и част от ХІХ век, данъчното бреме силно е нараствало главно по
време на войни и е спадало в мирновременни периоди, докато в най-новото
време и най-вече през периода на т.нар. Студена война, а и след нея, то остана,
общо взето, доста високо. Прекалено високо става общото данъчно бреме дори
след Втората световна война и през „30-те славни следвоенни (кейнсиански –
ВС) години”, когато е надминавало 50% от стойността на БВП. Сигналът за и
тенденцията към преминаване от „голяма” или „данъчна държава”, към „мини-
мална държава”, а следователно, към по-ниско данъчно бреме и “орязани” пуб-
лични блага, фактически бе даден от неолиберално-консервативната контраре-
волюция от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Да напом-
ним, че тя се осъществяваше под два основни лозунга или девиза: „Повече
(максимален) пазар и по-малко (минимална) държава” и „Дерегулиране” (на
пазара, разбира се).

III

Основните инструменти за реализиране изискванията за постигане на це-
лите на посочените по-горе лозунги или девизи на неолиберално-консерватив-
ната контрареволюция, бяха: приватизация, политика на намаляване на данъци-
те и промени в структурата на данъчната система, при която доминантата трябва
да бъдат косвените, а не преките данъци, респективно постъпленията от тях,
съкращаване на държавните разходи и поставянето във възможно най-голяма
степен на публичните финанси на икономическа основа. Всичко това доведе до
безпрецедентна комерсиализация не само и толкова на икономическата, но така
също на социално-политическата и на духовно-културната сфера, на общество-
то като цяло. Успоредно с това се очерта и силна тенденция към ограничаване-



157
Дискусионно

то на общите, обществените или публичните блага и трансформирането им глав-
но посредством приватизацията (и т.нар. структурни реформи) в частни блага.

Ако през периода на кейнсианството („30-те славни следвоенни години”)
се е прекалило с повишаването на ролята на държавата, то в неолиберални
условия пък се прекалява с повишаването и абсолютизирането на ролята на
пазара. Все пак в кейнсианско време се считаше, че за да се постигнат основ-
ните цели на кейнсианската политика (икономически растеж, висока заетост и
ниска безработица) държавният сектор в икономиката може да достигне до
към 30%, но не повече, защото щяло да „замирише” на социализъм. За неоли-
бералите, обаче, няма такава ориентировъчна граница докъде би могла да стигне
приватизацията не само в рамките на държавния стопански сектор, но и в соци-
ално-културната сфера. За крайните либерали или либертарианци, които общо
взето доминираха, такава граница изобщо няма. Те надминаха в това отноше-
ние не само А. Смит, който е издигнал като основен принцип „умерена стопан-
ска дейност на държавата”, включително и „свещената неолиберална триада”
– Л. фон Мизес, Фр. фон Хайек и М. Фридмън, тъй като нито един от тях не е
обосновал „отмирането” на държавата чрез „поглъщането” й от пазара. Ето,
обаче, какво е веруюто на едни от най-либералните им последователи, като
Айн Ранд, М. Ротбард и сие. Айн Ранд дословно пише: „Търговският (т.е. па-
зарният) принцип, е единственият рационален и етичен принцип на всички чо-
вешки взаимоотношения – лични и обществени, частни и публични, материални
и духовни”12. За нея „човекът трябва да живее само за себе си”, индивидът,
личността е по-ценна от общността, която била механична съвкупност от инди-
види и квалифицира религията и църквата като „леви” и „вредни”. Тя не го каз-
ва така пряко и директно, макар, че нейните идеи също водят до там, като своя
съидейник М. Робард, който е категоричен, че „държавата е несъвместима с
пазара”; частното предприемачество е в състояние да поеме изпълнението на
почти всички функции на държавата и/или пазарът просто трябва да я „погълне”
или да я „разтвори” в себе си13.

Безспорно е, че подобни идеи „кореспондират” с интересите на тези с „най-
големите кесии”, но бедата е, че те бяха възприети и от т.нар. международни
финансови институции в лицето преди всичко на МВФ и неговия специален „ин-
струмент”, наречен „Вашингтонски консенсус”. Именно в неговите принципи
се предвижда и настоятелно се предлага приватизация на „естествените моно-
поли”, а така също на социално-културната сфера или „приватизация на света”
(по Ж. Зиглер), а ако използваме една фраза, произнесена предходните години в
нашия парламент, „приватизация до дупка”.

Разбира се, има някакви основания за частична приватизация (т.е. за въвеж-
дането на т.нар. потребителски такси) в някои от дейностите на социалната и
духовно-културна сфера, но няма абсолютно никакво основание за приватиза-

1 2 Вж.: Ранд, Айн. Добродетелта на егоизма. Изд. „МаК”, С., 2008, с.с. 41, 48-49 и др.
1 3 Вж.: Ротбард, М. Власть и рынок: государство и экономика. Челябинск, 2010, с.с. 12, 13, 18 , 130

и др.
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ция на „естествени монополи”. Напълно обосновано класическата икономичес-
ка теория твърдеше, че за да не се реализира от частни лица естествено-моно-
полното положение на някои дейности (за пример на национално равнище се
даваха железниците и пощите, а на местно – градския транспорт, топлофика-
ция, водоснабдяване и канализация, а така също електроразпределението и елек-
тропласмента), те следва да останат в ръцете на държавата и да се стопанис-
ват от нея и от общините; така беше навсякъде по света, но вече не е така в
много държави, включително и у нас. Видяхме и разбрахме до болка, че прива-
тизацията на „естествените монополи” води до много беди и неволи за потре-
бителите на услугите на частните монополисти-терористи, които, едва ли е пре-
силено ако кажем, издевателстват над гражданите-потребители на техните ус-
луги. Ако вече се говори, че не пазарът обслужва гражданите-потребители, а
обратно, то това е очевидно при „естествените монополи”, за които се говорят
реални легенди. Ще посочим някои от тях:

- Злополучният мега-гигант „Енрон” може да се приеме за символ или
емблема на частните монополисти-терористи, тъй като той беше при-
ватизирал водоснабдяването и електроснабдяването в почти цяла Южна
Америка, САЩ и другаде по света. След управляемият му фалит и раз-
грабване, не последваха почти никакви сериозни санкции.

- Засечени са телефонни разговора на президента на САЩ, Дж. Буш –
младши да лобира пред латиноамерикански президенти да приватизи-
рат водопроводно-канализационните и електроснабдителните си систе-
ми в полза на „Енрон”, чиито президент е бил близък на Дж. Буш. (Гово-
ри се, че Тони Блеър пък е лобирал пред Иван Костов за приватизацията
на софийската водоснабдителна и канализационна система в полза на
английска фирма)

- Цитира се заповед на бившия президент на САЩ, Б. Клинтън, с която е
ограничил цената на приватизираната електроенергия да не надвишава
100 (сто) пъти (!)„нормалната” пазарна цена.

- Лихвите по изплащането на дълговете, главно от латиноамерикански
страни към чужди банки-гиганти (предимно американски), са стигнали
лихварско-кожудерски равнища – 21-70%14.

Вероятно ще ни се възрази, че при приватизацията на естествено-моно-
полни дейности се създават т.нар. регулаторни органи, които да следят и на-
блюдават частните фирми-монополисти да не злоупотребяват с монополното
си положение и изобщо да спазват договореностите си с държавата и общини-
те. Знаем как нашият регулаторен орган се справят с тази задача, която се
свежда главно в това да ги „ограничава” да повишават необосновано цените, но
не знаем дали някои вярва, че тази функция се изпълнява както трябва. Още

1 4 Цитираните факти и данни са от: Купър, Б. Тихи оръжия за безшумни войни. Изд. „Хелиопол”,
С., 2004, с.с. 46, 51 и др. Впрочем те са по-скоро от публикуваното в цитираната книжка на
прелюбопитното интервю с американския журналист Грег Паласт, което е озаглавено: „Истината
за световната банка и ограбването на света” (с. 23 до 53); то е нещо като част от нея.
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повече, като имаме предвид казаното от Дж. Стиглиц, че „регулаторите биват
„завладени” от тези, които се очаква да регулират”15. Да не говорим за това, че
таксите за т.нар. вътрешни услуги им осигуряват печалби, приблизително или
почти колкото е сеньоражът на банките от парична емисия, защото тези такси
са изцяло извън погледа и контрола на регулаторния орган, макар че не би тряб-
вало да е така.

Някои страни, макар и трудно, освободиха населението си от лапите на
алчните и жестоки частни монополисти-терористи, което е едно важно морално
задължение и на българското правителство.

Казаното по-горе показва и доказва, че е недопустимо да се поставят при
приватизацията под общ знаменател „естествените монополи” с другите немо-
нополни бизнес-структури.

Още по-недопустимо е да се поставят под общ приватизационен знамена-
тел, ако може така да се каже, държавните и общинските предприятия от ико-
номическата и от социално-културната сфера. Единният приватизационно-паза-
рен подход към материалната и духовната сфера е самоубийствен. В такъв
случай пазарът наистина се превръща в „убиец” на културата, на духовността.
Смятаме, че това сме го аргументирали и доказали и не е необходимо да го
повтаряме16. Само дебело ще подчертаем, че приватизацията на дейности от
социално-културната или социално-духовната сфера, било то изцяло или час-
тично, представлява директно трансформиране на публични в частни блага.
Впрочем, това е една от целите на супер-либералната идеология, теория и по-
литика – трансформиране на общите, обществените или публичните блага в
частни или евентуално в смесени, което е по-приемливият вариант. В подобни
случаи е твърде важно при т.нар. смесени (публично-частни) блага, каква част
от финансирането ще се поеме от непосредствените им потребители и каква
част от държавата или от общините т.е. ще се финансират за сметка на общите
бюджетни постъпления. Твърде елементарно е да се приеме, че никой нищо
даром не трябва да получава от обществото, защото подобен подход подкопа-
ва и „убива” социалната кохезия или „социалната сплотеност и стабилност” на
обществото (по Д.С. Кан, бивш президент на МВФ). Още повече, че тази „спло-
теност” и „стабилност” силно ерозира и води до по-„широка и растяща пропаст
между богати и бедни” (по Д. С. Кан)17. Едва ли в случая е необходимо да се
привеждат още данни, тъй като те добре са ни известни.

От предходното изложение се вижда, че общите обществени или публични
блага са сложно явление и са свързани и изразяват уникалната същност и харак-
тера на човека като разумно духовно социално-политическо и културно съще-
ство. Те, обаче, имат още един твърде важен аспект, който изследва и анализира
1 5 Стиглиц, Дж. Свободно падане, Америка, кризата и виновните за нея. Изд. „Инфо-Дар”, ООД,

С., 2010, с. 476.
1 6 Вж.: Стоянов, В. Пазарът – продукт на разума, генератор на антикултура и провокатор на

конфликти и инстинкти. Годишник на УНСС, 2011, с. 167-233.
1 7 Цитатите са от реч, произнесена на 04.04. 2011 г. в Университета Джорджия, Вашингтон, публ.

на руски език в Интернет.
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Е. Остром, за което е получила и Нобеловата награда по икономика за 2009 г.
Нейната теза е, че „когато една държава приватизира железница, линия от въздуш-
ния транспорт или болница, когато отстъпва водоснабдяването с питейна вода
или продава университети, тя лишава общността с част от благата й”. Може би
по-скоро тя я лишава от тяхната собственост, като в същото време променя същно-
стта и характера на благата, които им е предоставяла тази собственост – от
общи, обществени или публични, тези блага автоматично се превръщат в частни.
Когато тази собственост е в ръцете на държавата и тя организира „производ-
ството” и използването на благата, които предоставя на техните собствениците,
не е безусловно необходимо да се ръководи само от условията и изискванията на
пазара; твърде важно е да се имат предвид и други цели, мотиви и намерения –
социални, духовно-културни и пр. След като, обаче, собствеността (обществена-
та) се приватизира, както нейното функциониране като цяло, така и ползването на
благата от нея става само и единствено на пазарна основа. Това означава, че
приватизираните дейности се подчиняват на алчните стремежи и цели за колкото
може по-голяма или максимална печалба.

Най-същественото от тезата на Е. Остром смятаме е, че „правителство-
то продава нещо, което не е негово, а принадлежи пропорционално на всеки член
на общността”. Посочва се обстоятелството, че няма никакво юридическо и
още по-малко конституционно положение, което да предпазва общностните блага
от неолибералната държава, когато тя чрез приватизация ги прехвърля в част-
ния сектор. Именно тази „конституционна безотговорност позволява на прави-
телствата свободно да продават общото благо или общата собственост”. При-
помня се, че политическите управници трябва да бъдат в служба на суверенния
народ, а не обратното. Според Е. Остром, докато частната собственост, иму-
щества, блага и интереси, са уредени и защитени конституционно и законово, то
при обществено-държавната собственост, блага и интереси, това не е така. Тя
смята, че в конституциите трябва да намерят необходимата защита и общите
блага като юридически независима категория, за да не пропиляват либерални-
те правителства общите или обществените блага без солидна законова основа
и ефективен обществен контрол. Нещо повече дори, тя пледира за по-надеждна
защита на обществото не само от либералната държава, но и от частната власт.
С други думи, наложително е „да се преодолее традицията на университетска
мисъл, че „общото” е място за тотално беззаконие и ниска ефективност”. Или
по друг начин казано, време е щото и държавата и корпорациите да престанат
да се държат с общите блага „точно като алчен гост пред бюфета – опитват се
да се сдобият с максимум ресурси, в ущърб на другите”, да се преодолее
възможността „политическите управници да се държат късогледо и егоистично
като се прикриват най-често в гъстата идеологическа мъгла”.

Като се прави паралел между първоначалното натрупване на капитала,
описано от К. Макрс, и „късогледото и егоистично трансформиране на общите,
обществените или публични блага в частни”, се стига до извода, че „първона-
чалното натрупване обхваща също и завоюването чрез приватизация на блага-
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та, изградени посредством данъчната система, която е плод на всеобщия труд”
на всички от общността в качеството им на данъкоплатци18.

Безспорно е, че темата за общите, обществените или публичните блага е
важна, сложна, комплицирана и може да се изследва и интерпретира от различ-
ни страни. Тук накратко се опитахме да изследваме и интерпретираме темата
за общите, обществените и публичните блага в един доста широк аспект. Това
го намираме за обоснован подход, тъй като сме убедени, че колкото на по-
широка основа се изследва и анализира един проблем или тема, толкова по-
добре се изяснява. Бедата е, че тази тема или проблем има твърде тясна пара-
дигмална обвързаност и без промяна на парадигмата, състоянието и отношени-
ето към общите, обществените или публичните блага, едва ли би се променило.
Като че ли има такава възможност след настъпването на глобалната финансо-
во-икономическа криза и породеното от нея критично мислене и риторика. В
същото време, обаче, да не забравяме, че зад супер-либералната или либерта-
рианската идеология, теория и практика, стоят най-мощните сили на планетата
– глобалните финансово-икономически „играчи”. И все пак гъвкавостта на па-
зарния капитализъм (в сравнение, примерно, с реалния социализъм) е невероят-
на. Според Л. Търоу, при определени условия пазарният капитализъм е съвмес-
тим дори и с робството; в кризисни ситуации, обаче, отстъплението е почти
неизбежно. Корекция на супер-либералната парадигма се очаква от все по-го-
лямо и по-голямо мнозинство. А като имаме предвид, първо, че двете основни
общества, функционирали през миналия век – реалния социализъм и пазарния
капитализъм, които са крайни или „чисти” общества и придобиват в края на
краищата характер на своеобразна религия или утопия и второ, че през после-
дните десетилетия стават все по-актуални и модни азиатски учения и религии
или азиатската култура, по-общо за която е характерна идеята за „средния (бла-
годарния) път”. На тази основа можем да очакваме и се надяваме, че тази
идея и практика не е непозната на т.нар. европейско-американско мислене и
може и следва отново да стане актуална и модна; още повече, че и Аристотел
е бил неин горещ привърженик под наименованието „златна среда”. Нейното
изражение и въплъщение по същество е Кейнс и кейнсианството, но „правовер-
ните” „леви” гледат на него като мека форма на капитализъм, а „правоверните”
„десни” – като замаскирана форма на социализъм. Прав е Х. Кюнг като твърди,
че едно по-друго и/или хуманно-етосно-екологично общество би могло да се
изгради, ако „двете типични модерни антагонистични обществени системи –
комунизмът (социализмът) и капитализъм (либерализмът) не започнат да се
разглеждат като безнадеждно компрометирани и надраснати”19. Крайните или
„чисти” общества – тоталитарният социализъм и пазарно-демократичният ка-

1 8 За съжаление с оригиналната книга на Е. Остром не сме се запознали и всички цитирания и
позовавания са от рецензията и коментарите на тази изключително интересна и оригинална книга
(не случайно заради нея на авторката е присъдена Нобелова награда), публикувана в притурка-
та на в. „Монд дипломатик” към в. „Дума” от 01.12. 11, с. 8.

1 9 Вж.: Х. Кюнг Проект за световен етос. Изд. „КХ”, С., 2003, с. 29.
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питализъм, не са решения, а проблем. С други думи, „здравият разум и истори-
ческият опит подсказват, че спасителната посока е „средният (благороден) път”,
„златната среда” или хуманно-етосно-екологично общество, т.е. не идеите на
А. Смит и К. Маркс, а тези на Дж. М. Кейнс. С други думи „необходим е баланс
между правителствата и пазара”21.

2 1 Скандал и срам. Доклад на Римския клуб, с. 144.
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ЗА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА

УДК – 65; 629.128
Econ Lit – 2000; В110

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПЛАНИРАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО

НА МОНТАЖНИТЕ ПРОЦЕСИ
В КОРАБОСТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Проф. д-р Илия Личев, инж. Изабелa Агопян

Характерно на сложните системи, каквито са корабостроителните предприя-
тия и особено монтажните процеси, е, че изискват обработка на голямо количество
информация, необходима за планирането и отчитането на отделните работи. Това
налага прилагането на модерни компютърни технологии за тяхното изпълнение.

Анализът на традиционния начин на планиране и отчитане на монтажните
процеси в корабостроенето показва прилагането на редица ръчни или машинно-
ръчни операции, свързани с обработката на данни относно планирането и отчи-
тането на отделните процеси. В това отношение бихме могли да посочим изра-
ботването на оперативните планове на бригадите, изготвянето на работните
карти, отразяващи операциите, които трябва да извършат работниците за даден
период, исканията за материали, описващи количеството на материалите, необ-
ходими за изпълнението на отделните работи и др. Това заангажирва значител-
но време на управленския персонал, а също така затруднява провеждането на
оперативния контрол при изпълнение на монтажните процеси.

Усъвършенстването на тези дейности изисква прилагането на технологични
процеси, които предвиждат използването на модерни компютърни системи и скене-
ри, позволяващи да се автоматизират операциите по изготвянето на оперативните
планове, отпечатване на работните карти, исканията за материали, складовите раз-
писки и др., както и отчитането им след приключване на производствения процес.

Предвид значението на монтажните процеси при функционирането на ко-
рабостроителното предприятие в тази статия си поставяме за цел да разгледа-
ме някои технологични решения, които позволяват да се рационализира тяхното
планиране и отчитане при използване на инструментите на Excel и скенер при
обработката на данните.

Подобряването на планирането и отчитането на монтажните процеси би
следвало да обхване следните дейности:

1. Изграждане на база от данни
Начален етап от работата по планирането и отчитането на отделните проце-

си представлява създаването на базата от данни, съдържаща следните таблици:
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а) Картотека на планово-отчетните единици.
Въз основа на изготвения стапелен график за стоежа на кораба и разрабо-

тената технологична документация се изготвя картотеката на планово-отчет-
ните единици. Поради голямата продължителност и сложност на производстве-
ния процес, корабът не може да служи за планиране и отчитане на производ-
ството, а се налага да бъде разчленен на по-малки части – планово-отчетни
единици. Планово-отчетната единица (ПОЕ) трябва да отразява малки части
от производствените процеси, което да улеснява изготвянето на оперативните
планове и тяхното отчитане и контрол. Предвид характера на монтажните про-
цеси, намираме за рационално планово-отчетната единица да представлява тех-
нологичен комплекс от последователно изпълнявани операции по една конст-
руктивна група от работниците на една или няколко специалности на един цех.
Картотеката съдържа следните данни: обект (кораб); конструктивна група, ПОЕ
и наименование.

б) Карта на технологичните процеси за изпълнение на ПОЕ, която се из-
готвя въз основа на монтажния график и технологичната документация. В кар-
тата се отразява информацията за работните карти, използваните чертежи, тех-
нологичната карта, цехът-изпълнител, необходимият труд, професията на ра-
ботниците и тяхната численост.

в) Карта на материалните запаси, необходими за изпълнение на отделните
работи. Този документ се изготвя въз основа на картата на ПОЕ и разработе-
ната технологична документация. В нея се отразяват материалите, които са
необходими за изпълнението на отделните работи.

г) Главна книга, в която се отразяват сумите по отделните сметки съоб-
разно извършените операции.

д) Картони за материалите, в които се записват всички приходи и разходи
на материали по складове.

е) Персонал – съдържа, данните за отделните работници, свързани с из-
пълнението на различните операции и тяхното заплащане.

2. Планиране на монтажните процеси, което включва следните дей-
ности:

а) Изготвяне на седмичните оперативни планове, в които се отразяват ра-
ботите, които трябва да извършат работниците от отделните бригади. По-точ-
но в тях следва да се отразяват работните карти, планово-отчетните единици,
обектът (корабът), чертежите, технологичните карти, цехът, операциите, израз-
ходваният труд, професията и числеността на изпълнителите (таблица 1).
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Таблица 1

Седмичен оперативен план

б) Изготвяне на комплектовъчна ведомост, която се изработва въз основа
на седмичните оперативни планове, картата на материалните запаси и отразява
количеството на материалите, които трябва да се изразходват за изпълнението
на производствените процеси (таблица 2)

Таблица 2

Комплектовъчна ведомост

в) Работни карти, в които се отразяват работите, които следва да изпълнят
работниците от отделните специалности по планово-отчетните единици (табли-
ца 3). Работните карти се изготвят въз основа на седмичния оперативен план
(sedmichen_plan.xls) и файла за персонала (personal.xls) посредством функцията
VLOOKUP.

Пример за използване на функцията:

=VLOOKUP(A4;’A:\[sedmichen_plan.xls]Седмичен план’!$B$4:$C$11;2;FALSE)

А4 е номерът на работната карта от файла rabotna_karta.xls. С него се
извлича ПОЕ от файла sedmichen_plan.xls. По аналогичен начин се извлича и
информацията за всички други полета, а именно: обект, чертеж, операция, наиме-

Дата
Работна

карта
ПОЕ Обект Чертеж

Техн.

карта
Цех

Опера-

ция
Наименование

Труд

н/ч
Проф.

Числе-

ност

01.05.11 3021 302 1011 101-H101 350 1 72.13 Заварка на секция 3,6 2 1
01.06.11 3022 302 1011 101-H101 362 1 79.5 Сборка на секция 2,2 1 2
01.05.11 3023 302 1011 101-H101 354 1 82.9 Шмиргелене 2 3 1
01.05.11 3024 302 1011 101-H101 355 1 84.1 Рихтоване 2 1 1
01.05.11 3031 303 1011 101-H101 357 1 72.5 Заварка на звена 7,4 2 1
01.05.11 3032 303 1011 101-H101 358 1 79.5 Сборка на звена 3,8 1 2
01.05.11 3033 303 1011 101-H101 359 1 82.4 Шмиргелене звена 3 3 1
01.05.11 3034 303 1011 101-H101 360 1 84.1 Рихтоване 2 1 1

Искане ПОЕ Обект Цех Склад Операция Шифър Наименование Мярка Кол-во

3021 302 1011 1 1 72.13 25 Газове-инертен газ кг 1,60
3022 302 1011 1 1 72.13 26 Електроди станд. кг 0,30
3023 302 1011 1 1 72.13 27 Тел заваръчна кг 2,10
3031 303 1011 1 1 72.5 25 Газове-инертен газ кг 1,90
3032 303 1011 1 1 79.4 26 Електроди станд. кг 1,00
3033 303 1011 1 1 82.4 27 Тел заваръчна кг 2,40
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нование, труд (н/ч), професия и численост. От файла personal.xls се извлича ин-
формация за полетата: номер на работника- изпълнител, име, презиме и стойност.

Таблица 3

Работна карта

Плановик: Бригадир: ОТК: Началник:

г) Искания за материали (таблица 4), които се изготвят посредством фун-
кцията VLOOKUP въз основа на комплектовъчната ведомост (таблица 2) и
таблицата за материалитe по аналогичен начин.

Таблица 4

Искане

Плановик: OTK: Бригадир: Началник склад: Началник цех:

д) Предаване на седмичните планове, работните карти и исканията за
материалите на отделните бригади. Създадените планове, работни карти и ис-
кания се предават на производствените мениджъри и бригадирите за изпълне-
ние на дневните задачи.

3. Отчитане на монтажните процеси, което включва:
а) Проверка и комплектоване на работните карти и исканията за мате-

риалите.
б) Предаване на работните карти и исканията в информационния център

за обработка на данните.
в) Сканиране на работните карти и исканията за материалите.
За сканиране на рабoтните карти се използва произволен скенер с програ-

ма Abbyy FineReader, преобразуваща сканираните карти в екселски файлове.

Ра
б.

ка
рт

а 
№

Д
ат

а

П
О

Е

О
бе

кт

Че
рт

еж

Те
хн

. к
ар

та

Ц
ех

О
пе

ра
ци

я

Н
аи

ме
-

но
ва

ни
е

Тр
уд

 н
/ч

П
ро

фе
си

я

Чи
сл

ен
ос

т
Н

ом
ер

 н
а

ра
бо

тн
ик

а

И
ме

 п
ре

зи
ме

С
та

вк
а 

лв

С
то

йн
ос

т,
лв

.

3021 06.01.11 302 1011 101-H101 350 1 72.13
Заварка

на
секция

3,6 2 1 25 Иван
Георгиев 4,30 15,48

Искане Дата ПОЕ Обект Цех Склад Опера-
ция Шифър Наименование Мярка Кол-во Стойност

3021 01.6.2011 302 1011 1 1 72.13 25 Газове-инертен газ кг 1,60 3,20 лв
3022 01.6.2011 302 1011 1 1 72.13 26 Електроди станд. кг 0,30 0,30 лв
3023 01.6.2011 302 1011 1 1 72.13 27 Тел заваръчна кг 2,10 6,30 лв
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Сканираните работни карти се поставят в папка scan_file с произволно име на
файловете, които след това служат за записване на информация в отделни таб-
лици, необходими за извеждане на различни отчети и справки.

С помощта на макросa macro2 информацията от всички работни карти се
събира в един файл rabotni.xls. Файлът може да се намира в произволна папка
различна от scan_file.

Съдържание на макроса:
Sub macro2()
‘ Keyboard Shortcut: Ctrl+q
Dim fso
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set Folder = fso.GetFolder(“А:\scan_file”)
For Each f In Folder.Files
‘ MsgBox (f)

Workbooks.Open Filename:=f
Windows(f.Name).Activate
Sheets(“Sheet1”).Select
Sheets(“Sheet1”).Copy Before:=Workbooks(“rabotni.xls”).Sheets(1)
Windows(f.Name).Close

Next f
End Sub
Стартиране на макроса след отваряне на файла rabotni.xls от меню Tools,

Macro, Macros.
По аналогичен начин с помощта на макрос информацията от всички иска-

ния за материалите, въведени чрез скенера се събират в един файл iskania.xls
по отделни материали.

4. Записване на данните от файловете: rabotni.xls и iskania.xls по
различни файлове, съобразно информационните нужди.

С помощта на макроса newtable от файла zar.xls се създава таблица „зара-
ботка”, отразяваща изработените суми от отделните работници обобщено в
лeва спрямо номера на работника. Извършва се сортиране по номера на работ-
ника и Subtotal (таблица 5).

Таблица 5

Заработка

Операция Номер на работника Стойност
лв

72.13 25 15,48
25 Total 15,48

72.13 26 15,48
26 Total 15,48

Grand Total 30,96
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Съдържание на макроса:
Sub newtable()
‘’
‘ Keyboard Shortcut: Ctrl+t
‘

ChDir “а:\”
Workbooks.Open Filename:=”а:\rabotni.xls”
Windows(“rabotni.xls”).Activate
SheetsCount = Application.Workbooks.Item(“rabotni.xls”).Sheets.Count - 1
Dim v As Variant
i = 1
For Each v In Workbooks.Item(“rabotni.xls”).Sheets
v.Activate
Range(“H4,M4,P4”).Select
Range(“P4”).Activate
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Windows(“zar.xls”).Activate
Sheets(“Sheet1”).Select
Cells(i + 1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
i = i + 1
Next v

Windows(“rabotni.xls”).Activate
ActiveWindow.Close

Windows(“zar.xls”).Activate
ActiveWorkbook.Save
Range(“A1”).Select
Range(“A1:C100”).Sort Key1:=Range(“B2”), Order1:=xlAscending,Header:

=_xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False,Orientation:=xlTop
ToBottom,_DataOption1:=xlSortNormal

Selection.Subtotal GroupBy:=2, Function:=xlSum, TotalList:=Array(3), _
Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True

ActiveWorkbook.Save
End Sub
С помощта на макроса sum_stojnost въз основа на файла rabotni.xls се създа-

ва файла stoj.xls и таблица за разходите, отразяваща обобщено информацията
за стойността на отделните операции. Макросът e аналогичен на макроса
new_table от файла zar.xls. Извършва се сортиране по номера на операцията и
Subtotal (таблица 6).
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Таблица 6

Разходи за труд

По същия начин с помощта на макроси могат да се извличат данни от
rabotni.xls и iskania.xls и да се записват в определени файлове, а именно: зара-
ботката по отделние работници, изразходван труд по обекти, по цехове, по бри-
гади и пр. От своя страна тези информации по-нататък могат да се разнасят в
други файлове, които да се използват в управлението на различните процеси.
Например, с помощта на функцията VLOOKUP могат да се прехвърлят данни
за заработката на отделните работници от файла zar.xls във файл personal.xls
(таблица 7) и (таблица 8), а именно:

= VLOOKUP( A4& “Total”;C :\Lishev\(zar.hls) Sheet 1’ $ B$3: $C$5;2FALSE)

Таблица 7

Заработка

Таблица 8

Персонал

5. Изготвяне на отчети и справки, свързани с планирането и отчи-
тането на монтажните процеси

Информацията, записана в различни файлове, може да се използва за из-
веждане на различни отчети и справки, необходими за управлението на отдел-
ните процеси. Например въз основа на данните от файла Personal.xls могат да
се изготвят ведомостите за работните заплати. С помощта на файла за разходи
по операции могат да се въведат данни в главната книга и изготвят оборотните

Операция Разходи за труд

72,13 15,48

Операция Номер на работника Стойност

72.13 25 15,48
72.13 26 15,48

Общо: 30,96

Номер на
работника Име, презиме Професия Квалификация Стаж Стойност

25 Иван Георгиев 2 5 10 15,48
26 Петър Атанасов 1 6 5 15,48
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ведомости. Информацията за изпълнените работи и данните от седмичните
оперативни планове може да служи за изготвяне на отчетите за изпълнението
на плановите задачи по цехове, участъци и бригади, като се взема предвид
обемът на продукцията по план и по отчет, както и отклоненията, ежедневно
сведение за произведената от всяка машина продукция, извършената допълни-
телна работа и др. Данните за изпълнените работи по операции могат също
така да се използват при икономико-математическото моделиране.

Предлаганите технологични решения създават условия за повишаване
ефективността на управлението в следните насоки:

- Въвеждането на тази технология дава възможност за подобряване на
оперативното контролиране и регулиране на производствения процес (дис-
печеризацията), тъй като става възможно ежедневното отчитане из-
пълнението на всяка операция, а оттам вземането на рационални управ-
ленски решения, което при традиционния начин е невъзможно.

- Прилагането на тази технология позволява осъществяването на интег-
рираната обработка на данните. Това означава, че от архивните файло-
ве могат да се записват данни в таблици, които се използват за управле-
ние на редица процеси.

Изложеното дотук ни дава основание да отбележим, че разглежданата
технология за планиране и отчитане на монтажните процеси може да съдей-
ства за значително рационализиране на планирането и отчитането на отделните
работи и на тази база за повишаване ефективността на корабостроителната
индустрия.


