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СТАТИИ
Econ Lit – I25, C5
THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION
AND ECONOMIC GROWTH. THE CASE OF ROMANIA
Professor Bogdan Oancea, PhD
“Nicolae Titulescu” University of Bucharest,
PhD Candidate Dragoescu Raluca Mariana
The Bucharest University of Economics Studies
1. Introduction
The relationship between education and economic growth is one of the central
areas of research in economics since the works of Adam Smith who investigated the
relationship between investment in education and the wealth of nations. Although
today there is a solid theoretical framework of the economic growth and its
relationship with education (Mankiw, et al, 1992), (Barro and and Sala-i-Martin,
1995), (Romer, 1990) (Aghion and Howit, 1998) the empirical evidences of this
relationship are fragile (Awel, 2013).
Education can influence economic growth in various ways: by facilitating
individuals to accumulate knowledge and skills that are converted in higher
productivity, by creating a flexible labor force, by facilitating the technological
progress and innovation.
In this paper we will investigate the long-run relationship between economic growth
and education for Romania using data series that covers 1980-2012 period of time. The
evolution of the educational system and especially the higher education in Romania is
analyzed in many papers (Andrei, 2010a), (Andrei, 2010b), (Dragoescu, 2013a),
(Dragoescu, 2013b) but we found only few papers that treats the relationship between
economic growth and education considering only the number of students enrolled in
higher education (Danacica, 2008), (Danacica, 2010) and (Danacica, 2011).
The relationship between economic growth and education is analyzed in (Barro,
2002), and (Barro, 2013) and the author found a causality from education to economic
growth using a cross section countries. Ljunberg (2009) used data series from 1870 to
2000 and found that human capital significantly influenced the economic growth in
Sweden. The influence of higher education on economic growth for 1965-2000 period
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for Taiwan is analyzed in (Lin, 2004). The author shows that higher education
provided a positive and significant effect on Taiwan’s economic development.
In this paper we will follow the Mankiw (1992) approach that has included the
human capital in the production function. The Cobb-Douglas production function will
have the following form:
Y = AK H L(1

(1)

where Y is the total output, K is the physical capital, H is the human capital, and L is
the labor force or employment and A is the total factor productivity. Dividing both
sides by L we obtain:
Y
L

= A

K

α

H

L

β

(2)

L

The logarithm of equation (2) gives us the production function in the following form:

In( y)

In( A)

αIn(k )

βIn(h)

(3)

where y is the output per employed person (worker), k is the capital per worker and h is the
average human capital and we will use education as a measure for the human capital.
2. Data
We used annual time series for the following variables: GDP, gross capital
formation, public education expenditure, the number of students enrolled in high
schools (ISCED 3), the number of students enrolled in tertiary education (ISCED 5)
for 1980-2012 in Romania. The data series were compiled from various sources. GDP
(in constant LCU) was obtained from World Bank (2014), and EconStats
(www.econstats.com) and the gross capital formation that we used as a measure of the
physical capital in the production function was retrieved from Federal Reserve Bank
of St. Louis (2014). The expenditure on education (as a % of GDP) was retrieved
from multiple sources because neither of them cover the entire period that we
analyze: Eurostat database (Eurostat, 2014), Eurydice (2013) and (Neagu, 2005). The
number of students enrolled in high schools and universities was obtained from
National Statistics Institute. Finally, the employment data (L) were retrieved from
Federal Reserve Bank of St. Louis (2014) and Tempo database (INS, 2014).
We computed the output per employed person (y) as the ratio between GDP and
the number of employed persons (L) and the capital per worker as the ratio between
the gross capital formation (in constant LCU) and the number of workers (L). We
considered that the expenditures on education, the number of high school students and
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the number of student in tertiary education act as a proxy for the human capital. In
order to obtain the average human capital we divided these values by L (the number
of workers). All the data series are transformed using the natural logarithm.
Throughout the rest of the paper we will use the following notations:
L_GDP_WORKER is ln(GDP / L), DL_GDP_WORKER is the first difference of the
L_GDP_WORKER, L_CAPITAL_WORKER is ln(Gross Capital Formation / L) and
DL_CAPITAL_WORKER is the first difference of L_CAPITAL_WORKER, L_
EDU_EXP_WORKER is ln(Public education expenditure / L) and DL_ EDU_
EXP_WORKER is the first difference of the L_EDU_EXP_WORKER, L_ SEC
_WORKER is ln(Number of students in high schools / L) and DL_SEC_WORKER is
the first difference of the L_SEC_WORKER and L_TERTIARY_WORKER is
ln(Number of students in tertiary education/L) and DL_TERTIARY_WORKER is the
first difference. Figures 1 to 5 shows the evolution of these variables during 1980 to 2012.
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Figure 1. The evolution of the GDP per worker during 1980-2012
in Romania and the same time series in first difference
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Figure 2. The evolution of the gross capital formation per worker
during 1980-2012 in Romania and the same time series in first difference
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Figure 3. The evolution of the public education expenditure during 1980-2012
in Romania and the same time series in first difference
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Figure 4. The evolution of the number of high school students (ISCED 3)
during 1980-2012 in Romania and the same time series in first difference
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Figure 5. The evolution of the number of students in tertiary education
(ISCED 5) during 1980-2012 in Romania and the same time series
in first difference
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As it can be seen from the above figure, all series have an increasing trend over
the analyzed period and don’t seem to be stationary in levels but the same series in
first difference seems to mender around 0. In order to avoid the spurious regression
problem we will check if the data series have unit roots.
3. Methodology
We tested all the data series for unit roots using the ADF and Phillips-Perron
tests to determine the order of integration of each series. The ADF unit root test
estimate the following equation (Enders, 2004):
p

yt

ao

yyt

1

i

yt

i+1

t

t= 2

If the coefficient γ = 0 the equation is entirely in first differences and has a unit
root. The ADF and Phillips-Perron can be applied even if the error term is not a white
noise.
In the next step we performed the Granger causality test between the variables
that is a measure of ability of predicting the future values of a time series using past
values of another time series. After we established the properties of the data series we
can proceed to estimate the possible long-run relationship between them. We
employed a VAR model that has become a standard approach in time series
modeling, mainly because it makes no assumptions of what variables are exogenous,
considering that all variables are endogenous. In order to specify the VAR models we
have to decide how many lags to include in the model. We used information criteria
(SBIC, AIC, HQ and FPE) as well as missspecification tests.
Having the order of integration of the data series, the next step in our work was
to test for cointegration between variables using Johansen-Juselius approach
(Johansen and Juselius, 1990). Since our data series are all I(1) we proceeded with a
VEC model. If the general form of a VAR(p) model is given by:
Yt = B + A1Yt – 1 + A2Yt – 2 ++ ApYt – p + εt

(4)

and all variables from the vector Yt = (Y1t, Y2t, … Ykt) are I(1) the VAR representation
can be put in an equivalent form called VEC:
ΔYt = ПYt – 1 + Г1Yt – 1 +  ГpΔYt + 1– p + εt
(5)
where П is the matrix that contains information regarding the long-run effect and Гi
are matrices that measures the short term impact. Analyzing equation (5) we can
conclude that rank(П) = r < k because Yt – 1, … ΔYt + 1– p are stationary and ПYt – 1
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should be stationary too, i.e. the determinant of matrix П should be zero. A matrix
П(k, k) with rank(П) = r < k can be decomposed as a product of two matrices:
П = αβ

(6)

where the matrix β contains r cointegration vectors while the matrix α contains the
adjustment coefficients. We can write now the VEC model as:
ΔYt = αβ Yt – 1 + Г1ΔYt – 1 +  + Гp– 1ΔYt + 1– p + εt

(7)

where αβ Yt – 1 = μt – 1 is the stationary residual vector.
4. Results
We applied the ADF test for all variables in levels, considering three models:
with intercept (M1), with intercept and trend (M2) and without intercept or trend
(M3) and the results are reported in table 1. It can be easily observed that all variables
have a unit root at 5% signification level regardless of the model used for testing. We
can conclude that all variables are not stationary. The same results have been obtained
using the Phillips-Perron test.
Table 1
The ADF test for the variables in level
Intercept and trend
None (M3)
(M2)
5%
5%
5%
Test
Test
Test
critical prob
critical prob
critical Prob
statistics
statistics
statistics
value
value
value
L_GDP_WORKER
-0.812 -2.960 0.801 -1.826 -3.562 0.667 0.958 -1.952 0.906
L_CAPITAL_WORKER -1.114 -2.960 0.697 -1.380 -3.562 0.846 0.399 -1.952 0.792
L_EDU_EXP_WORKER -0.518 -2.957 0.874 -2.400 -3.557 0.3723 0.885 -1.951 0.895
L_SEC_WORKER
-1.267 -2.960 0.632 -0.423 -3.557 0.982 -0.844 -1.952 0.3421
L_TERITARY_WORKER -2.622 -2.960 0.099 -2.583 -3.562 0.2898 0.0321 -1.952 0.685
Variable

Intercept (M1)

Next, we applied the ADF tests for the data series in first difference and the
results are shown in table 2. We tested models M1, M2 and M3 as for the levels but
the trend and intercept are not significant (this can be also observed visually
inspecting the graphs in figure 1-5), so we choose the only results for M3 model.
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Table 2
The ADF test for the variables in the first difference (Model M3)
Variable
DL_GDP_WORKER
DL_CAPITAL_WORKER
DL_EDU_EXP_WORKER
DL_SEC_WORKER
DL_TERITARY_WORKER

Test statistics
-2.687745
-3.197788
-4.444299
-2.157453
-4.648769

5% critical value
-1.952066
-1.952066
-1.952066
-1.952066
-1.952473

prob
0.0089
0.0023
0.0001
0.0318
0.0000

The results show that all the data series are stationary in first difference and we
can conclude that out variables are I(1). Similar results were obtained using the
Phillips-Perron test.
A possible causal relationship between variables could be foreseen using the Granger
causality test. The results of the Granger tests are presented in table 3. These results show
that the numbers of students enrolled in high schools and in tertiary education are both
helpful in predicting the economic growth. There is also a causal relationship from GDP to
the number of students in tertiary education but at 10% significance level. The physical
capital is also an important factor that explains the economic growth.
Table 3
Granger causality between variables
Null Hypothesis:
L_CAPITAL_WORKER does not Granger Cause
L_GDP_WORKER
L_GDP_WORKER does not Granger Cause
L_CAPITAL_WORKER
L_EDU_EXP_WORKER does not Granger Cause
L_GDP_WORKER
L_GDP_WORKER does not Granger Cause
L_EDU_EXP_WORKER
L_TERTIARY_WORKER does not Granger Cause
L_GDP_WORKER
L_GDP_WORKER does not Granger Cause
L_TERTIARY_WORKER
L_SEC_WORKER does not Granger Cause L_GDP_WORKER
L_GDP_WORKER does not Granger Cause L_SEC_WORKER

Obs
Prob.
31
0.0191

F-Statistic
4.62702
2.73255
0.0837

31
0.1346

2.16812
0.99407
0.3837

31
0.0099

5.53839
2.92812
0.0713

31
0.0178

4.72443
0.95214
0.3990
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L_EDU_EXP_WORKER does not Granger Cause
L_CAPITAL_WORKER
L_CAPITAL_WORKER does not Granger Cause
L_EDU_EXP_WORKER
L_TERTIARY_WORKER does not Granger Cause
L_CAPITAL_WORKER
L_CAPITAL_WORKER does not Granger Cause
L_TERTIARY_WORKER
L_SEC_WORKER does not Granger Cause L_CAPITAL_WORKER

31
0.1107

1.40069
0.2644
31
0.1610

1.96056
3.22569
0.0561

31
0.5093

0.69263
3.14251
0.0599

L_CAPITAL_WORKER does not Granger Cause L_SEC_WORKER
L_TERTIARY_WORKER does not Granger Cause
L_EDU_EXP_WORKER
L_EDU_EXP_WORKER does not Granger Cause
L_TERTIARY_WORKER
L_SEC_WORKER does not Granger Cause
L_EDU_EXP_WORKER
L_EDU_EXP_WORKER does not Granger Cause
L_SEC_WORKER
L_SEC_WORKER does not Granger Cause
L_TERTIARY_WORKER
L_TERTIARY_WORKER does not Granger Cause
L_SEC_WORKER

2.39785

31
0.0109

5.40596
3.00341
0.0671

31
0.9328

0.06974
1.19221
0.3196

31
0.2209

1.60120
1.43935
0.2554

Since we’ve established that our series are I(1) we will proceed to estimate the
VAR model. The first step is to decide how many lags to include in the model. We
used the sequential modified LR test statistic, final prediction error (FPE), Akaike
information criterion (AIC), Schwarz information criterion (SC) and Hannan-Quinn
information criterion (HQ). Although all these criteria indicate 4 lags we rejected this
number of lags based on the missspecification of the model (the LM and Portmanteau
tests for residuals autocorrelation rejected the models). We decreased the number of
lags to 3 and found similar results. Finally we chose 2 lags and we tested the
existence of a cointegration relationship between variables using the JohansenJuselius method. The results of the test are shown in table 4. Both the trace and max
eigenvalue tests are presented in table 4.
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Table 4
Johansen test for cointegration
Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Data Trend:
None
None
Linear
Linear
Quadratic
No Intercept
Intercept
Intercept
Intercept
Intercept
Test Type
No Trend
No Trend
No Trend
Trend
Trend
Trace
2
1
1
2
2
Max-Eig
2
1
1
2
2
*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

We have to choose a model from the five types of models shown in table 4.
Since our data series in first differences have no trend (remember figures 1 to 5) we
restrict our possibilities to model 1 or 2. Using Schwartz Criteria (SC) we chose
model 2 that indicates that there is a single cointegrating equation between our
variables. The values for SC are given in table 5. The existence of a cointegrating
equation indicates that there is a long-run relationship between the variables and we
can estimate a VEC model that will capture the long-run and short run relationship
between our variables. The cointegration between variables is very important in
validating the Granger causality tests presented earlier because if the variables are
non-stationary and not cointegrated the Granger causality tests are not valid.
Table 5
The Schwartz criteria

Data Trend:
Test Type
Rank or No. of
Cointegrating
equations
0
1
2

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
None
None
Linear
Linear
No Intercept
Intercept
Intercept
Intercept
No Trend
No Trend
No Trend
Trend

-9.494848
-9.500581
-9.193627

-9.494848
-9.554930*
-9.141466

-9.081254
-9.247205
-8.906387

-9.081254
-9.518122
-9.365146

Model 5
Quadratic
Intercept
Trend

-8.592166
-9.139513
-9.084675

We estimated the VEC model and the long run and obtained the cointegration
vector β which is presented in table 6.
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Table 6
The cointegration parameters (t-statistics are in [ ])
Cointegrating Equation
L_GDP_WORKER(-1)
L_CAPITAL_WORKER(-1)
L_EDU_EXP_WORKER(-1)
L_TERTIARY_WORKER(-1)
L_SEC_WORKER(-1)
C

Coefficients
1.000000
-0.769921
[-8.06690]
0.960190
[ 5.94387]
-0.697189
[-9.08009]
0.490077
[ 3.45738]
-9.857592
[-12.0101]

Inspecting t-statistics we can note that all coefficients are highly significant. The
cointegrating equation can be written as follows:
L_GDP_WORKERt = 9.86 + 0.77L_CAPITAL_WORKERt – 0.96L_EDU_EXP_WORKERt +
0.69L_TERTIARY_WORKERt – 0.49L_SEC_WORKERt

(8)

The cointegrating equation shows that a 1% increase in the number of students
enrolled in tertiary education leads to a 0.69% increase in GDP meaning that tertiary
education has a significant positive effect on economic growth. This is in accordance
with other results (Danacica, 2008, 2010, 2011). An interesting result is that an
increase in the public education expenditure leads to a decrease of the GDP. This
result can be explained by the fact that increased education expenditure leads to an
increased number of students who are potential workers thus the number of employed
population decreases contributing to the decreasing of GDP.
Figure 6 shows the residual from the estimated cointegrating relationship.
Visually inspecting the graph, one can note that the residual is stationary.
μt = L_GDP_WORKERt – (9.86 + 0.77L_CAPITAL_WORKERt – 0.96L_EDU_EXP_WORKERt +
0.69L_TERTIARY_WORKERt – 0.49L_SEC_WORKERt)

(9)
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Figure 6. The residual from the cointegrating relationship
The error correction equations are:
ΔL_GDP_WORKER t

0.36μ t

0.17 L_GDP_WORKER t

1

0.2 L_GDP_EDU_EXP_WORKER t
ΔL_CAPITAL_WORKER t

1

1

0.05 L_GDP_CAPITAL_WORKER

0.09 L_TERTIARY_WORKER t

0.07μ t

1

0.12 L_GDP_WORKER t

0.39 L_GDP_EDU_EXP_WORKER t

1

0.13 L_TERTIARY_WORKER t

ΔL_EDU_EXP_WORKER t

1

0.63μ t

1

0.26 L_GDP_WORKER t

1

0.11 L_TERTIARY_WORKER t

ΔL_TERTIARY_WORKER t

0.27μ t

0.10 L_GDP_EDU_EXP_WORKER t

ΔL_SEC_WOR KER t

0.38μ t

1

1

0.38 L_GDP_WORKER t

0.21 L_GDP_WORKER t
1

1

1

1

0.40 L_SEC_WORK ER t

1

0.20 L_GDP_CAPITAL_WORKER
1

0.18 L_SEC_WORK ER t

1

0.16 L_GDP_CAPITAL_WORKER

0.58 L_TERTIARY_WORKER t

1

0.37 L_GDP_EDU_EXP_WORKER t

1

0.46 L_SEC_WORK ER t

0.30 L_GDP_CAPITAL_WORKER

0.19 L_GDP_EDU_EXP_WORKER t

1

1

1

0.12 L_SEC_WORK ER t

1

0.25 L_GDP_CAPITAL_WORKER

0.29 L_TERTIARY_WORKER t

1

0.76 L_SEC_WORK ER t

1

These equations show the short term dynamics of the system.
The matrix α
–0.36 –0.07 –0.63 –0.27 –0.38) contains the adjustment
coefficients in response to disequilibria in the cointegration equation. The speed of
adjustment of the GDP to imbalances in the long-run is highly significant (t-stat=5.56). The negative sign of α indicates that the GDP per worker is an endogenous
variable which corresponds to the theoretical framework and it also shows that the
model is dynamically stable.
The impulse-response function of the L_GDP_WORKER to L_EDU_EXP
_WORKER, L_TERTIARY_WORKER and L_SEC_WORKER (the variables that
are used as proxies for the human capital) are shown in figure 7. An impulse in
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education expenditure causes a drop in GDP in the first three years then follows an
increase in the long-run. An impulse in the number of students enrolled in tertiary
education cause an increase in GDP in the long run. Also, a shock in the number of
high school students contributes to a sharp increase of the GPD in short term in the
long run the value stabilizes around equilibrium.
Response of L_GDP_WORKER to Cholesky
One S.D. L_TERTIARY_WORKER Innovation
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Figure 7. The impulse-response function of the GDP
5. Conclusions
At this moment there are few studies that treats the long-run relationship
between economic growth and education in Romania (Andrei, 2010c), (Danacica,
2011). In this paper we examined the long run relationship between economic growth
and education in Romania during 1980-2012. We started with the Cobb-Douglas
production function augmented with the human capital. As a measure for the
economic growth we considered the evolution of the GDP and as a proxy for the
human capital we considered the public education expenditures, the number of
students in high schools and the number of students enrolled in higher education. We
tested the data series for unit roots in levels and in first differences and found that
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they are I(1). Using the Johansen-Juselius method we tested if there is a cointegration
relationship between the variables and the test showed us that we have one
cointegration equation. This means that on the long run there is a link between
economic growth and education. We estimated the VEC model and from the analysis
of the adjustment parameters we concluded that the tertiary education has a positive
influence on the economic growth. Our results are in line with other studies (Barro,
2002), (Danacica, 2011), (Ljundberg, 2009).
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THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION
AND ECONOMIC GROWTH. THE CASE OF ROMANIA
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Abstracts
The relationship between education and economic growth is one of the central areas of
research in economics but the empirical evidences of this relationship, especially the long-run
relationship are scarce. In this paper we use a VECM approach to analyze the long-run
relationship between education and economic growth in Romania during 1980-2012. We used
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data for GDP, gross capital formation, public education expenditure, the number of students
enrolled in high-schools (ISCED level 3) and number of students enrolled in tertiary
education (ISCED level 5). The data series were checked for stationarity using ADF and
Philips-Peron tests. We showed that the data series are I(1) and using a vector error correction
model we find that the variables are cointegrated. We estimated the cointegration equation
using Johansen-Juselius procedure and show that education has a significant impact on
economic growth. Data processing was done using Eviews.
Keywords: education, economic growth, cointegration, unit roots, causality
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Econ Lit – К300
ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И СРОДНИ ИНСТИТУТИ
ПРИ ПРИЗНАВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Доц. д-р Галина Йолова
Въвеждането и установяването на института на осигурителния стаж и дефинирането му като базисен правноосигурителен факт е законова хипотеза със
значимост в теорията и законодателството в няколко основни насоки, а именно:
1) Самостоятелното му юридическо конструиране за разлика от използваното в старото осигурително законодателство понятие трудов стаж е базисно при установяване и на други осигурително-правни институти.
Както е имало случай да се отбележи1, понятието трудов стаж, като отчита единствено и само работата по трудово правоотношение и в този
смисъл, касае единствено и само работници и служители, е крайно неприемливо за използване в осигурителното право. Трудовият стаж не отчита спецификата на осигурителното правоотношение и свързаните с
него и затова – релевантни осигурителноправни периоди по внасяне на
дължимите по линия на осигуряването вноски2.
2) Отразява периодите на съществуване на осигурително правоотношение,
в смисъл, че придава статут на осигуреност на определени категории
лица.
3) Безусловна предпоставка е за получаване на краткосрочни осигурителни
плащания, изискващи наличие на минимален осигурителен стаж.
4) Определя размера на контрибутивните пенсии кумулативно с критерия
осигурителен доход и не на последно място.
5) Има значение по повод предоставяне на някои неконтрибутивни плащания на нива на изискуем минимален осигурителен стаж.
В посочения смисъл и това изследване има за предмет да анализира някои
специфични хипотези на отстъпление от прилагане на общия осигурително правен институт, в аспекта на тълкуването му по линия на дължимост и изискуемост на определени осигурителни обезпечения.
1

2

Средкова, Кр. Осигурително право. Четвърто преработено и допълнено издание. С., 2012,
с. 233.
За съпоставката между трудов и осигурителен стаж е имал случай да се произнесе и ВАСР.№5875-04-IV/2004 г.
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В рамките на изясненото понятие и целта на тази статия, предвид характерни законови несъвършенства, налагащи стеснени хипотези на прилагане института на осигурителния стаж, следващи от особености в техниката на законовата хипотеза, е да се доразвият характерни предложения за усъвършенстване
на осигурителните норми.
1. Характеристика, белези и елементи на осигурителния стаж
В най-общ смисъл, а и предвид опита за легална дефиниция (чл. 37, ал. 1
НПОС) терминът осигурителен стаж се определя като период от време, през
кое-то осигуряваното лице е престирало работна сила по трудово или приравнено към него правоотношение, като едновременно с това е внасяло или дължало осигурителни вноски. Досежно самоосигуряващите се това е периодът на
внесените осигурителни вноски по периоди и категории рискове.
Независимо дали е в един от двата си основни вида3 - осигурителен стаж на
работници и служители (максимално широк като обем и предоставящ всички
видове осигурителни плащания и престации) и осигурителен стаж на самоосигуряващите се (предостяващ съответно ограничен обем на получаваните пенсии, съответен и на ограничения обем рискове за които тези лица са осигурени)
е важно да уточним, че същият предполага кумулативна взаимна обвързаност
на два елемента, а именно - работа по служебно или трудово правоотношение и внесени, респ. дължими осигурителни вноски.
В този смисъл за осигурителен стаж се зачитат следните периоди от време:
1. Времето, през което лицата са работили при пълното законоустановено за
тях работно време. Когато лицето е работило при непълно работно време,
осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното за
него работно време, ако са внесени или са дължими осигурителни вноски
върху съответната пропорционална част от минималната работна заплата.
2. Времето, през което са внесени или дължими осигурителните вноски
върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото
възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за
съответната професия, както и времето, за което са внесени дължимите
осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица. За лицата, за които
не е определен минимален осигурителен доход и са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или са дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но върху

3

Мръчков, В., Ат. Василев, Ил. Шотлеков, Ем. Мингов. Коментар на Кодекса на задължителното обществено осигуряване. Труд и право, С., 2000, с. 64-74.
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не по-малко от минималната работна заплата за страната. Ако лицето е
работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита
пропорционално на законоустановеното за него работно време, ако са
внесени или дължими осигурителни вноски върху съответната пропорционална част от минималната работна заплата.
По повод този втори елемент на понятието, обаче, са допуснати две законови изключения:
1) Когато са се дължали осигурителни вноски, но те не са внасяни редовно
от осигурителя, въпреки, че осигуреният е платил припадащата му се
част. В този случай времето се признава за осигурителен стаж, въпреки
нередовността на осигурителя.
2) Когато дължимите осигурителни вноски се внасят в един по-късен момент. В този случай периодът, за който са внесени, се признава за осигурителен стаж, но към момента на отпускане на пенсията.
При това законодателят изрично и лимитативно чрез техниката на законовата фикция посочва периоди, които се признават за осигурителен стаж, независимо от отсъствието на един от двата елемента на института и касаещи или отсъствие на реално положен от осигурения труд или невнасяне, респ. дължимост
на осигурителни вноски. Тези периоди съответно са:
1. Времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете.
2. Времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете
от 2 до 5-годишна възраст, на неплатения отпуск до 30 работни дни през
една календарна година.
3. Времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица.
4. Времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за
инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна
неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете
и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст и периодите на
временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане
на малко дете и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, през
които не са имали право на парично обезщетение.
5. Времето, през което лицето не е работило поради незаконно недопускане или отстраняване от работа, или когато е отстранено и впоследствие
възстановено на работа по реда, определен в специални закони или е било без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването на
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работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се
признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган; времето, през което уволненият поради задържане от органите на
властта е останал без работа, но не е бил привлечен като обвиняем, или е
бил оправдан, или наказателното производство е било прекратено, или
наложеното наказание лишаване от свобода е признато по съответния
ред за неоснователно наложено поради това, че не е извършил деянието
или че извършеното деяние не съставлява престъпление.
6. Времето, през което трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е
предоставена подходяща работа от осигурителя съобразно предписанието на здравните органи; за този период се внасят осигурителни вноски за
сметка на осигурителя върху полагащото се обезщетение.
7. Времето, през което лицето е получавало обезщетение е по Кодекса на
труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование.
2. Сродни осигурителноправни институти при някои хипотези
на осигурителни плащания
Дифинирано като специална спрямо общата хипотеза, от една страна, е въвеждане изискването за наличие на т. нар. действителен стаж, изискуем при
дължимост и съответно - получаването на определни контрибутивни или неконтрибутивни пенсии, по-специално:
1) пенсията за осигурителен стаж и възраст в по повод получаването й в
т.нар намален размер, дължима при наличие на 15 г. действителен стаж
(чл. 68, ал. 3 КСО) и
2) категорията персонални пенсии във вида пенсия за многодетни майки и
пенсия за гледане на инвалид.
Видно е, че това сравнително ново понятие се поставя като изискване по
отношение на персоналните пенсии, докато за контрибутивните, с изключение
на пенсията в намален размер е в сила изискването за осигурителен стаж въобще, включително и с признати осигурителни периоди без действително реализиране на труд.
Понятието действителен стаж е легално дифинирано в НПОС (§ 2, изм. ДВ, бр. 84 от 2009 г.) като „действително изслуженото време по трудово или
служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето, през което лицето изцяло се е осигурявало за своя сметка“.
Законово установените въз основа класификацията на нормата хипотези са
три и касаят:
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1) Действително отработено по трудово, служебно или приравнено на тях
правоотношение време, без фикциите по признаване на допълнителни
периоди. Видно е, че хипотезата отчита единствено и само реално отработеното време, респ. количеството труд и не касае на практика състоянието на осигуреност или релевантен осигурителноправен статут на субекта към момента на получаване на осигурителното плащане.
2) Периодите на работа без трудово правоотношение, където наетият следва да е получавал възнаграждение в размер на или над минималната месечна работна заплата, установена за съответния календарен период, но
не повече от срока на договора. Досежно посочената категория лица е и
въведената законова техника за изчисляване на стаж (чл. 38, ал. 5 и 6
НПОС), предвиждаща времето, през което лицата полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или
по-голямо от една минимална месечна работна заплата за страната, след
намаляване с разходите за дейността, за което са внесени или са дължими осигурителни вноски, се зачита за един месец осигурителен стаж, но
за не повече от срока на договора. Тук се въвежда и уточнението, предвиждащо, че на лице, работещо без трудово правоотношение и подлежащо на осигуряване, осигурителният стаж за работа без трудово правоотношение се определя, като полученото възнаграждение след намаляването с разходите за дейността се раздели на среднодневната минимална работна заплата за страната.
3) Периодът на самоосигуряване досежно месеците и годините на внасяне
на осигурителни вноски по периоди и категории рискове.
Въвеждането на понятието и признаването му по линия на тълкуването в посочените аспекти поражда няколко конкретни проблема, касаещи фактическите
състави по получаване на контрибутивни, респ. неконтрибутивни плащания. Това е
особено подчертано при пенсията за осигурителен стаж и възраст. Въведена
като класическа хипотеза на контрибутивна пенсия, същата възниква в качеството
си на потестативно право при точно определен фактически състав, касаещ приоритетно и основно кръга задължително осигурени лица и представялващо тяхна базисна и емблематична форма на осигурителна обезпеченост. Уредена в текстове
чл.чл. 68 – 70а и § 5-8 от КСО, както и чл. 15 – 21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, тя се типизира със следните основни моменти:
• основание за пораждането й е трайно установена неработоспособност,
по отношение на която съществуват две основни презумпции – отсъствие на очаквано възстановяване и законова презумпция за възраст, функционална на нейното настъпване, респ. причиняване;
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• изплащането й касае продължителен, неопределен период от време, съществуващ в границите от настъпването на осигурителния случай до
смъртта на осигуреното лице;
• използва специфични диференциращи критерии, отсъстващи като предикат при дифинирането на останалите пенсии, а именно - възраст и пол
на осигурените лица.
Предпоставките за пораждане право на пенсия за стаж и възраст са три:
1) състояние на осигуреност на съответното лице – в посочения смисъл субекти на правото на пенсия са всички задължително осигурени лица, респ. кадрови военнослужещи, офицери, сержанти и граждански лица по Закона за МВР
и Закона за изпълнение на наказанията; 2) навършване на определена възраст съгласно този критерий право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 63 години за мъжете и 60 години за жените;
принципно е възприето, посочената възраст да се увеличава от 31 декември
2011 г. с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за
жените и 65-годишна възраст за мъжете; 3) минимално установен като изискване осигурителен стаж, който съответно е 34 години за жените и 37 години за
мъжете. От 31 декември 2011 г. е предвидено този стаж да се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до
достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
Отсъствието на посочените условия е предпоставка за получаване на пенсия в т. нар. минимален размер. Последната се определя като сума в случай, че
сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък от
изискуемия, но осигуреното лице има 15 години действителен стаж и навършване на 65-годишна възраст за мъжете и жените. От 31 декември 2011 г. изискуемата възраст следва да се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години.
В отклонение от общите правила кадровите военнослужещи, държавните
служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за
изпълнение на наказанията, държавните служители по Закона за пощенските
услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по Закона за съдебната власт, следователите и младши следователи
придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им, при 27
години осигурителен стаж, от които две трети да са действително изслужени на
кадрова военна служба, респ. като държавни служители по посочените закони.
В посочения смисъл въвеждане изискването на за действителен стаж, при
отсъствие на предпоставките за получаване на пенсия в пълен размер, и поконкретно – отсъствието на адекватен осигурителноправен статут, ни се струва
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сериозно отстъпление от самостоятелността на институтите на осигурителното
право. Отчитането на практика единствено и само трудовоправната хипотеза на
престиране на работна сила, съставлява механизъм за получаване на контрибутивно плащане при отсъствие на предикатните за последното и изтъквани като
приоритетни при получаване на осигурителни обезпечения елементи – поконкретно контрибутивност и предварително участие на лицето в набирането на
осигурителни вноски.
От друга страна, изискването за действителен стаж се предполага като
изискуем при неконтрибутивните пенсии (за многодетни майки и гледане на
инвалид), при условие, че същите са с оглед на същността си неконтрибутивни
плащания, за които е важно да подчертаем следните моменти, а именно: принципно не предполагат предварително наличие на трудово, служебно и съответно осигурително правоотношение, респ. статут на осигуреност на правоимащите субекти, предвид отсъствието на типични за пенсиите, свързани с трудова
дейност показатели /осигурителен стаж, възраст, категории труд/, техният размер се определя във фиксиран спрямо социалната пенсия за старост процент и
средствата за предоставянето им са за сметка на републиканския бюджет и се
изплащат от фонд “ Пенсии, несвързани с трудова дейност”.
Пенсия за многодетни майки се предоставя, ако по отношение на лицето са
изпълнени следните условия:
1) навършени 65 години;
2) годишен доход на член от семейство по-малък от сбора на гарантирания
минимален доход, установен за страната за последните 12 месеца;
3) най-малко 3 - години действителен осигурителен стаж.
От друга страна, персонална пенсия за гледане на инвалид се отпуска при
предпоставките:
1) гледаният от лицето болен член на семейството за целия 10-годишен период е бил инвалид с намалена работоспособност над 90 на сто, който
постоянно се е нуждаел от чужда помощ – последното се установява с
решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност,
вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел
от чужда помощ;
2) правоимащият има годишен доход на член от семейство по-малък от
сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната за последните 12 месеца, както и
3) 3-годишен действителен осигурителен стаж.
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Видно е, че и при двата вида персонални пенсии въвеждането на изискването за действителен стаж е порочно поне в две аспекта:
1) отстъпление е от принципа за неконтрибутивност и дискриминира по
линия на утежняващите условия получаването им за разлика да речем от
социалната пенсия за старост;
2) от друга страна, предвид социалната значимост на функциите на получаващите ги лица е неоправдано изискването за действителен, а не за
осигурителен стаж, приспаднат в рамките на законовата фикция със съответните периоди, вкл. и напр. периодите за отглеждане на малко дете,
за бременност и раждане.
Понятие, на което се придава релевантност при отпускане на пенсия и използвано от законодателя, е и понятието „учителски стаж“. Въведено в текста
на чл.19 НПОС понятието е дефинирано като осигурителният стаж, положен на
учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения, като
се приема, че за учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите
и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.
Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по
списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител
или възпитател, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа. При това за учителски стаж законодателят зачита и осигурителния стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността „възпитател“ в
домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността „възпитател“ в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други
места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният
стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността „педагог“ или „възпитател“
в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.
Понятието е специална хипотеза досежно пенсията за осигурителен стаж и
възраст, като въвежда специфицирани, допълнителни критерии, а именно – заемана
длъжност, контрибутивност и гранична нормативна заетост в границите на нормата
за задължителна преподавателска натовареност. Корелативно същата влияее и на
механизма на изчисляване на стажа, като е предвидено осигурителният стаж за
времето до 31 декември 2008 г. на лекторите-преподаватели, които работят по трудово правоотношение в едно или повече учебни заведения, в читалища или други
организации, да се определя, като за един месец осигурителен стаж се зачита ка-
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лендарният месец, през който са изработени най-малко 75 часа, а във висшите училища - 50 часа, и са внесени или дължими осигурителните вноски върху не помалко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната
икономическа дейност на осигурителя. Когато са изработени по-малко от 75, съответно 50, часа, общият брой на изработените часове се разделя на 3, съответно на 2,
и осигурителният стаж се зачита в дни, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната
професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съобразно зачетеното за осигурителен стаж време. За времето след 1 януари 2009 г. осигурителният
стаж се зачита по чл. 9 КСО, съобразно сключеният договор.
Считаме хипотезата за сравнително оправдана и модифицираща общите предпоставки на осигурителния стаж, съобразно спецификата на осъществяваната дейност, а и допълваща обезпеченията, предоставяни по линия на допълнителното осигуряване. В посочения смисъл е изрично предвидено на лицата, придобили право на
пенсия при посочените условия да се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране
в намален размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл.
68, ал. 1 КСО, като след навършване на тази възраст пенсията им за осигурителен
стаж и възраст се изплаща в пълен размер от фонд „Пенсии“. Видно е, че посочената
хипотеза се явява допълнително кумулиращо понятие, касаещо предоставяне на
обезпечения по допълнителното пенсионно осигуряване и – съответно разширяващо
комплекса на осигурителната обезпеченост на пенсионираното лице.
3. Заключение
Анализът на механизма по прилагане на осигурителния стаж в рамките на
това изследване ни дава основание да посочим средните по-характерни изводи:
1) налице е сериозно отстъпление от института на специализирания стаж и то
по отношение на класическа контрибутивна пенсия, която очевидно се предоставя единствено при реално изпълнение на трудова функция без осигуреност на субекта и предварителното участие в системата за обезпеченост;
2) наблюдава се неоснователно изискване за контрибутивност при дължимост
на иначе неконтрибутивни плащания и то при ситуации, при които е очевидно в чисто практически смисъл невъзможност за престиране на труд;
3) констатира се специфициране на стажа досежно особена категория заети
лица на ниво разширяване обема на осигурителните престации в особени хипотези на признаване и дължимост.
Посочените констатации в противоречивата като цяло , а видно е и като
приложение уредба ни дават основание за следните предложения де леге ференда, а именно:
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1) относно пенсия за стаж и възраст да бъде възстановен стария текст на
нормата, изискващ наличие на действителен, но в рамките на общия
осигурителен стаж,
2) по отношение на посочените неконтрибутивни пенсии да се постави условието за минимален тригодишен осигурителен стаж, ползващ законовата фикция по придаване релевантност и на приравнените периоди.
Така би се постигнала в максимална степен законовото изискване за равенство в категориите на получаващите плащанията лица, а и като цяло – отстояване прокламираните и стоящи в основата на осигурителното законодателство
принципи на солидарност, взаимопомощ и обществена закрила.
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SOCIAL SECURITY LENGTH OF SERVICE AND RELATED INSTITUTES
IN RECOGNIZING CERTAIN KINDS OF SECURITY
Assoc. Prof. Dr Galina Yolova
Abstract
The article analyzes the specifics of determining and recognizing social security length
of service in accordance with the principles of the general and the special legal system. In the
aspect of its difference from the length of employment there are drawn basic aspects of definition and its specific features with regard to its nature, recognition by period and significance in
view of principal security considerations. Specifically, there is an emphasis on the recognition
of the length of service with regard to certain special hypotheses on the provision of the longterm pension payments, and also in view of specific categories of non-contributory pension
schemes. With regard to the latest changes in the legal framework there is made a parallel between the general institute of social security length of service and the introduction of the requirement for the so-called real length of service, concerning particular kinds of noncontributory consideration, and the concept of teacher's length of service, connected with the
pension for length of service and age, in view of which there are drawn specific conclusions
and recommendations on improving the texts and principles connected with it.
Keywords: social security length of service, real length of service, teacher's length of
service, pensions.
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ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКА НА РИСКА, СВЪРЗАН
С ПРЕДПОЛОЖЕНИЕТО ЗА ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ
Гл. ас. д-р Руслана Димитрова
Въведение
Принципът за действащо преприятие е фундаментален за счетоводството
и е неразделна част от теорията и практиката на одита. В съвременната икономика неговото прилагане е не само изискване за изготвяне и оценка на финансовите отчети, а и концепция за устойчиво развитие на бизнеса в бъдеще.
През последното десетилетие се промениха ролята и значението на вътрешния одит при управлението на риска. От една страна, вътрешният одит използва риск-базирания подход в своята дейност, а, от друга страна, той оценява
управлението на риска. Вътрешните одитори осъществяват консултантска дейност, проследяват изпълнението на препоръките и изпълнението на предприетите от ръководството мерки за минимизиране на риска и постигане на стабилност на предприятието.
Следва да се отбележи, че в научната литература се срещат малко на брой
публикации, отнасящи се до ролята на вътрешния одит при оценката на риска,
отнасящ се до предположението за действащо предприятие.
Посочените по-горе обстоятелства определят мотивите за избор на темата
на статията.
Основната изследователска теза е: усъвършенстването на технологията
за оценката на риска свързан с предположението за действащо предприятие е предпоставка за утвърждаване ролята на вътрешния одит в управлението на риска.
Постигането Ј е свързано с решаването на следните конкретни задачи:
1. Изследване ролята на одита при оценката на предположението за действащо предприятие.
2. Представяне на възможности за усъвършенстване технологията за оценка на риска свързан с предположението за действащо предприятие в
условия на вътрешен одит.
1

1

За целите на статията понятието принцип и предположение се използват като равнозначни, независимо, че в научната литература се разграничават.
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1. Роля на одита при оценката на риска свързан
с предположението за действащо предприятие
За да се изследва ролята на одита при оценката на риска свързан с предположението за действащо предприятие е целесъобразно исторически де се проследи кога и защо то става обект на оценка от страна на вътрешните и външните
одитори.
За целта е направен преглед на научната литература свързана с историята,
целите и технологията на одита и е потърсена връзка и зависимост с предположението за действащо предприятие.(Соколов, Я. В.,1996; Бычков, С. М., Соколов, Я. В., 2006; Димитренко, И. Н., Белоусова, И. Н., 2007; Булыга, 2009 ).
Таблица 1
Практика, теория и стандарти за оценката на предположението
за действащо предприятие за целите на одита
Практика, теория,
стандарти за оценка
Технология
Цел на одита
предположението
на одита
за действащо
предприятие
Потвърждаване на Изчерпателна провер- Първоначално няма
извършените опера- ка на документи.
теория или практика.
ции.
Проверка по същество. В немската, френската
Проверка за грешки
и руската счетоводна
и злоупотреби.
школа се заражда
Фаза на формиране
теорията за предпоРазкриване на слу– потвърждаващ
ложението за дейстодит – края на ХІХ чайни и умишлени
ващо предприяти.
в. до 30-те година грешки в счетоводството.
на 20 век.
Определяне на фактическото финансово състояние и рентабилността на
предприятието.
Разкриване и док- Проверки по същество Развива се теорията за
принципите на счетоФаза на развитие – ладване на измами. и за съответствие на
счетоводните докуводството и неговите
системно-ориенПотвърждаване на
менти.
концептуални основи.
тиран одит 40-те –
достоверността на
80-те година на ХХ
ГФО и преценката Анкета и тестване.
Принципът за предвек.
на ръководството за
положение за дейстОдиторска извадка.
Етапи
на развитие
на одита
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предположението за Тестване на системите
действащо предп- за вътрешен контрол.
риятие.
Стандартизация на
одита.

ващо предприятие е
регламентиран първоначално в счетоводен
стандарт.

Принципът за предТестване на счетоводсположение за дейсттвото.
ващо предприятие е
Тестване на системите регламентиран, както
за вътрешен контрол. счетоводните, така
също и в одиторските
Оценка на преценката стандарти.
на ръководството за
предположение за
действащо предприятие.
Оценка на риска,
Прилагане на техники, Принципът за предсвързан с дейността способи и методи за
положение за дейсти средата на одити- оценка на риска, в т.ч. ващо предприятие е
Завършваща фаза –
раното предприяи на риска, свързан с регламентиран в межодит, базиран на
тие.
предположението за
дународните счеториска 90-те години
действащо предприя- водни и одиторски
на ХХ в. – началотие.
стандарти за вътрето на ХХІ век
шен и външен одит
като разбиранията за
него се унифицират.

Изложените и систематизирани факти в таблица 1 и одиторски стандарт
(МОК 570, 2015) отнасящи се за външния одит показват, че:
 исторически предположението за действащо предприятие се развива
като теория и практика за целите на счетоводството и се утвърждава
като негов фундаментален принцип;
 предположението за действащо предприятие става обект първоначално
на външния одит, когато възниква потребност от професионална защита
на инвеститорите в условия на икономическа нестабилност;
 външните одитори потвърждават достоверността на годишния финансов
отчет (ГФО) и приложимостта на „предположението за действащо предприятие“;
 последователността на приложението и оценката на действието на този
принцип е регламентирана в счетоводните и одиторските стандарти;
 действащите одиторски стандарти (МОК 570, 2015) се фокусират на
предположението за действащо предприятие, защото то е в основата на
изготвянето на ГФО и ръководството има задължение да направи пре-
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ценка относно способността на предприятието да продължи да функционира за период не по-малко от 12 месеца.
 предположението за действащо предприятие за целите на външния одит
е валидно за определен период от време – не по-малко от 12 месеца от
датата на отчета и следва да се оценя за всеки отчетен период.
Проучена е и научна литература, отнасяща се до историята, теорията и
практиката на вътрешния одит. (Милър, 2007; Sridhar Ramamoorti, 2003)
Резултатите показват, че на определен етап от неговото развитие, риск мениджмънтът му оказва до такава степен влияние, че се променя парадигмата на неговото
развитие, за да се адаптира към предизвикателствата на ХХІ век. За целта се
преосмислят и обновяват професионалните стандарти и определението за
вътрешен одит (ІІА, 2013). Вътрешният одит излиза от пределите на
традиционните области и подходи и навлиза в управлението на риска и
корпоративното управление (Глейм, 2001). Променя се характерът на одиторските
ангажименти и вътрешните одитори започват да осъществяват консултантска
дейност и да обвързват своите планове и програми със стратегиите за развитие на
бизнеса. Потребностите на заинтересованите страни в лицето на мениджмънта,
Одитните комитети, външните одитори и трети лица за ефективно управление на
риска поставят задачи и определят и тяхната роля при идентифицирането, оценката
и анализа на рисковете, свързани с предположението за действащо предприятие.
Независимо, че външният и вътрешният одит имат допирни точки при
оценката на предположението за действащо предприятие, проучената научна
литература и практика (Wei Jiang; Kathleen Hertz Rupley; Jia Wu, 2009; Грощенок Н. Н., 2005) позволи в този процес да се разграничи ролята на вътрешните и
външните одитори по следните критерии (табл. 1).
Таблица 2
Критерии за разграничаване ролята на одита в процеса оценка на риска,
свързан с предположението за действащо предприятие
Критерии
за разграничаване
ролята на одита
Цел на оценката на
риска свързан с предположението за действащо предприятие

Вътрешен одит
идентифициране и оценка на
рисковете, свързани с предположението за действащо
предприятие, за да се даде
увереност, че същите са оценени и правят препоръки до
ръководството и заинтересо-

Външен одит
оценява рисковете с цел да
предостави разумна увереност
на потребителите на ГФО, че
същият е изготвен в съответствиес предположението за действащо предприятие
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ваните страни за тяхното минимизиране и ефективно управление
може да бъде по-малък или
Период на оценката
по-голям от 12 месеца
оценява влиянието на рискоОбект на оценка
вите фактори, които определят предприятието като действащо или не;
анализират причините, довели
до отрицателни или положителни последици за цялостната дейност
Източници на инфор- вътрешни и външни източници на информация
мация за оценката
вътрешните одитори изготвят
Професионално становище, базирано на професионално становище въз
резултатите от оцен- основа на набраните доказателства и оценка на рисковите
ката
фактори съобразно задачите и
периода, посочен в одиторския
ангажимент или консултация
Докладване за резул- докладът е адресиран до заинтересованите страни
татите от оценката
Публичност на докла- определя се от характера на
одиторския ангажимент;
да за оценката
публикува се, тогава, когато
дава гаранция за достоверността на ГФО
Методика за оценката няма специално разработена
Отговорност на оди- предоставя разумна уверетора за резултатите от ност, без да поема управленска отговорност
оценката
Вид на одиторски ан- ангажимент за предоставяне на
гажимент във връзка с увереност, че рисковете са правилно оценени и процесите,
оценката
свързани с тях, се управляват;
ангажимент за оценяване и
докладване на ключови рискове и свързаните с тях контроли;
преглед на управлението на
ключови рискове;
консултации за подходящи
мерки при реакция на риска.

за период от не по-малко от 12
месеца от датата на ГФО
оценява достоверността на
ГФО, оповестяванията и преценката на ръководството дали
са изготвени при последователното прилагане и действие
на предположението за действащо предприятие
вътрешни и външни източници
на информация
външните одитори квалифицират своето професионално
мнение в зависимост от набраните доказателства и резултати
от оценката за период не помалко от 12 месеца от датата на
ГФО
докладът се определя от характера на одиторския ангажимент
и набраните доказателства
ползва се от заинтересованите
страни, не се изисква публикуване
няма специално разработена
предоставя разумна увереност
без да поема управленска отговорност
ангажимент за извършване на
договорени процедури;
ангажимент за извършване на
преглед;
ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност;
ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност;
ангажимент за компилиране на
информация;
одитиране на финансов отчет
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Даване на гаранция и разумна увереност;
професионална в рамките на
увереност
ангажимента.

разумна увереност;
ограничена увереност;
професионална в рамките на
ангажимента.
Връзка и взаимодейс- координация на дейността по оценката на риска;
твие на вътрешните и унификация на методики и критерии за оценка на риска;
използване на резултатите и доказателствата от одита за оценвъншните одитори
ката на риска;
при оценката
използване на резултатите от оценката за целите на одита.

Въз основа на направения анализ може да се формулира следния извод:
Ролята на вътрешния одит при оценката на риска свързан с предположението за действащо предприятие се определя от потребностите и
интересите на заинтересованите страни в лицето на мениджмънта,
Одитните комитети и трети лица да управляват ефективно рисковете,
свързани с него, като прилагат подходящи механизми за контрол и мерки
за ответна реакция, с цел неговото проследяване и минимизиране в
рамките на рискапетита.
2. Възможности за усъвършестване технологията за оценка
на риска свързан с предположението за действащо предприятие
в условия на вътрешен одит
Последиците от икономическата и финансовата криза и последвалите
фалити са предизвикателство не само за предрприемачите, а и за всички
заинтересовани страни. Всички те приемат, че ключов проблем в условия на
неопределеност е управлението на риска, свързан с външната среда, дейността,
финансовата стабилност и устойчивото развитие на бизнеса.
За да се усъвършенства технологията за оценка на риска от вътрешния
одит, свързан с предположението за действащо предприятие (IAASB, 2009;
Панкратова, 2012) е препоръчително да се :
 Идентифицира риска, отнасящ се до предположението за действащо
предприятие, за целите на вътрешния одит
Процесът на идентификацията на риска, свързан с предположението за
действащо предприятие цели да определи характера на рисковете, които могат
да се реализират при осъществяване дейността и протичането на бизнеспроцесите. За целта се обработва достатъчно по обем информация, която позволява,
както разпознаването на рисковете, така също и тяхното класифициране в
подходяща форма, за да се управляват ефективно. Рисковете в теорията и
практиката се групират по различни критерии (Шапкин, 2003):
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 според мястотото на възникване, на: вътрешни и външни;
 според причината на възникване: обективни и субективни;
 според вида на дейността: финансов, оперативен, правен, организационен, ивестиционен и други;
 според етапа на вземане на управленското решение: на етап приемане на
решението и на етап реализация на решението;
 според степента на проявление: минимален, умерен, висок, критичен,
катастрофален.
Посочените критерии могат да се прилагат и спрямо рисковете свързани с
действието на предположението за действащо предприятие. По този начин те
могат целенасочено и отговорно да се разпознават, да се оценят и управляват.
Вътрешните одитори за идентификация и оценка на риска имат възможност да
използват различни методи (Pickett, K., H. Spenser, 2010), които могат да се
приложат и за рисковете, отнасящи се до предположението за действащо
предприятие, а именно:
 експертни: анкета; интервю; карта на риска;
 статистически: VAR; (CFAR); Stress Testing;
 аналитични: финансов анализ; анализ на документи; анализ на бизнеспроцеси; Benchmarking; факторен анализ.
С оглед взаймодействие на вътрешните и външнише одитори, е целесъобразно рисковете свързани с предположението за действащо предприятие, да
се систематизират като се съобразят с препоръките на международните
одиторски стандарти. (ISA 570, 2015; МОС 570,2015; ІІА, 2013). Същите имат
възможност да се оценяват по десетбална система, за да се ранжират и
прегрупират по бизнеспроцеси, дейности и поделения (вж. табл. 3).
Таблица 3
Основни рискове и фактори, свързани с предположението
за действащо предприятие за целите на вътрешния одит
Категория
на риска

Финансов

Конкретно проявление
на рисковия фактор
Отрицателна величина на чистите активи.
Промяна в схемата на разплащане с клиентите.
Съществени отклонения от основните коефициенти,
характеризиращи неплатежоспособност и финансовото
състояние.
Неспособност да се погасяват в срок или разсрочване на:
плащания по кредити и задължения към
доставчиците.Преминаване към разплащания в брой.

БАЛ

0-10

Статии

Оперативен

37

Неспособност да се осигури финансов ресурс за развитие на
бизнеса.
Значителни загуби от дейност и липса на резерви за тяхното
покриване.
Задължения по дивиденти или не се изплащат дивиденти.
Икономически нерационални дългови инструменти.
Признаци за неплатежоспособност и обявяване в
несъстоятелност по Търговския закон.
Промени в управленския персонал и ръководството без
подходяща замяна.
Загуба на пазари, лиценз, основен доставчик.
Проблеми с квалификацията и състава на персонала и
недостиг на суровини и материали.
Голяма зависимост от изпълнението на конкретна поръчка или
проект.
0-10
Съществено ограничаване (намаляване) обема на
произвежданата продукция, реализирани стоки или услуги
Продажбите на суровини и материали превишават тези на
готова продукция или оказани услуги.
Съдебни искове в процес на развитие и риск да бъдат
загубени.
Промени в: действащото законодателство, регулирането на
отрасъла, макроикономиката и политиката.

 Разработи скала за оценка на риска, свързан с предположението за
действащо предприятие
В практиката и научната литература (Уродовски, В. Н., А. А. Бахаева, 2011;
ІАСОР, 2014; IPPF, 2009; Бутусов, Е., Р. Сафина, 2013) се използват различни
по своя характер скали. За оценката на всеки от рисковите фактори свързани с
предположението за действащо предприятие, е целесъобразно да се разработи и
адаптира скала, която може да се използва и от двата вида одит. При нейното
разработване се допуска, че проявлението на риска, отнасящ до принципа за
действащо предприятие се наблюдава в рамките на 36 месеца, т.е. обхваща
цялостния цикъл на проявлението и протичането на кризите в него. Тя може да
се съобрази с действащи наредби или добри практики в даден отрасъл. Възможно е същата де се разработи от типа на неравномерно разположени пет
степени за оценка на риска при интервал от нула до десет.
Рейтингът на рисковете е препоръчително да се степенува на: минимален;
умерен; висок; критичен; катастрофален. Целта е да се постигне диференциране
на риска, свързан с предположението за действащо предприятие, в зависимост
от силата и честотата на неговото проявление и последици. По този начин има
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възможност, както да се оцени състоянието на контролите и същите да се
актуализират във времето, така също да се разработят от страна на ръководството адекватни мерки за реакция на риска, с цел неговото ефективно
проследяване, управление и минимизиране.
Предимството Ј е, че: може да се ползва при изпълнението на конкретен
одитен ангажимент и от вътрешните и външните одитори; обхваща за целите на
вътрешния одит периоди, по-големи от 12 месеца и има възможност да се
ползва за диагностика и прогнози; позволява направените препоръки от страна
на вътрешните одитори да бъдат по-конкретни и целенасочени, а тяхното
проследяване по-надеждно и резултатно (вж. табл. 4).
Таблица 4
Примерна скала за оценка на риска на предположението
за действащо предприятие

5

4

3

2

1

Последици за заПродължиПоследици от интересованите
Мерки за
телност на
кризата за
страни: клиенти, възстановяване
кризата в
предприяакционери,
на предприяпредприятието
собственици слутието
тието
жители
Пълна загуба на
Катастрофал
над 36 месе- Преустановява- доверие от страна Поглъщане или
10
е
ца
не на дейността на всички заинте- фалит
ресовани групи
Съществени
Временна загуба на промени в
Значително и
доверие от страна ръководството,
продължително
Критичен 8-9 24-36 месеца
на две или повече финансово
спиране на
групи от заинтере- преструктуриране,
дейността
совани страни
значителни промени в стратегиите
Съществени
Промени в
Висока загуба на
последици за
мениджмънта и
доверие в една или
Висок
4-7 12-24 месеца една или повече
значителни промени
повече групи от заосъществявани
в оперативната
интересовани страни
дейности
дейност
Ограничена или
Преразглеждане и
Ограничено въз- незначителна загуба
актуализация на
Умерен 2-3 < 12 месеца действие върху на доверие в една
оперативната
една дейност
група от заинтередейност
сованите страни
Минимален 0-1
Минимални последствия
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Минимален е рискът, който предизвиква незначителни последствия за
финансовото състояние и резултат, и не се отразява на предположението за
действащо предприятие.
Рискът е умерен, тогава, когато неговото проявление е в рамките на
годината, засяга една конкретна дейност и има ограничена или незначителена
загуба на доверие на една група от заинтересованите страни. Изисква
преразглеждане и актуализация на оперативната дейност. Предприятието може
да се определи като действащо.
Висок риск има тогава, когато последиците са възстановими в рамките на
една или две години. Засегнати са повече от една дейност, има промяна в
производствената и стратегическата програма. Има висока загуба на доверие на
една или повече групи заинтересовани старни. Паричните потоци са
ограничени, настъпили са промени в структурата на капитала, ръководството и
оперативния мениджмънт. Предприятието може да се определи като действащо
при условие, че е разработена и финанасово гарантирана стратегия и програма
за преструктуриране, обновяване и стабилизиране на бизнеса.
Риск е критичен тогава, когато последиците могат да се възстановят в рамките
на 24 - 36 месеца. Дейността спира продължително време, има временна загуба на
доверие на две или повече групи заинтересовани страни, има трайна загуба на
пазари, декапитализация, съществени промени в ръководството, преструктуриране
на дейността и значителни промени в стратегията. Предположението за действащо
предприятие може да се прилага при условие, че е приета и се реализара
оздравителна програма. При възникване на ограничения в резултат на процедури,
отнасящи се до обявяване на предприятието в несъстоятелност, то е неприложимо, от
гледна точка на счетоводните и одиторски стандарти.
Рискът се определя като катастрофален тогава, когато последиците са
невъзстановими поради спиране на дейността, загуба на доверие от страна на
всички заинтересовани страни, декапитализация и крах на пазара, поглъщане
или фалит. Предприятието не е действащо.
 Разработи матрица за оценка за чувствителността към всеки един
от рисковите фактори, отнасящи се до предположението за
действащо предприятие. Матрицата се моделира за основните
бизнеспроцеси, като за всеки от тях са идентифицирани и оценени
рисковете, в съответствие с избраната скала. Възможно е същата на база
модела COSO - ERM (COSO, 2004) да се представи по видове
бизнеспроцеси, дейности, отдели и за предприятието като цяло.
 Анализира вероятността, честотата на проявление, значимостта и
последиците от рисковете, свързани с предположението за дейст-
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ващо предприятие. Целта на анализа е да се ранжират рисковете, за да
се направи подбор на аналитичните процедури, според квалификацията
на вътрешните одитори и наличните ресурси и разкрият факторите,
отнасящи се до финансовия, оперативния и други рискове, свързани с
предположението за действащо предприятие. Целесъобразно е аналитичните процедури да се съчетават и осъществяват така, че да се
допълват и да позволяват както разкриване, оценка и анализ на
рисковите фактори, така също и правилен подбор на доказателствата
при изпълнението на одитния ангажимент. Резултатите от аналитичните
процедури се обобощават, за да се докладват и направят препоръки.
Възможни са следните варианти:
 разкритите рискове не оказат влияние на предположението за
действащо предприятие – при тази ситуация е необходимо да се
наблюдава тяхното проявление и развитие във времето, т.е. вътрешният одит осъществява периодичен, а мениджмънтът – текущ мониторинг;
 разкритите рискове влияят несъществено на предположението за
действащо предприятие – в този случай е препоръчително да се
направи оценка на действащите контроли с цел те да се актуализират,
а от страна на ръководството и мениджмънта да се разработят мерки
за реакция на риска, изпълнението и ефективността на които се
проследява и оценява от вътрешните одитори;
 разкритите рискове оказват съществено влияние на предположението за
действащо предприятие – при тези обстоятелства рисковете са критични
или катастрофални за предприятието. Вътрешните одитори ги докладват
и правят препоръки до ръководството и заинте-ресованите страни за да
се предприемат ефективни дейтвия за тяхното управление и минимизиране на отрицателните последици за бизнеса.
 Разработи примерна Програма за вътрешен одит за оценка на риска, отнасящ се до предположението за действащо предприятие.
Целта на програмата е да се систематизират основните стъпки от етапите
на одитния процес с препоръчителни методи и работни документи. Всяка
програма може да се допълва, актуализира и обогатява в зависимост от
характера и целите на одиторския ангажимент, разполагаем ресурс и време. Тя
позволява, както разкриване на рисковете, така също проследяване на тяхното
развитие и управление, в резултат на приетите мерки от ръководството. Именно
в този аспект е и основната разлика в одиторските ангажименти на вътрешните
и външните одитори (вж. табл. 5).
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Таблица 5
Примерна програма за оценка на риска
свързан с предположението за действащо предприятие
от вътрешните одитори

Цели
на вътрешния
одит

Стъпка

Планиране

Фактически
проверки

Разкриване и оценка на факторите, отнасящи се до финансовия риск,
свързан с предположението за действащо предприятие
Разкриване и оценка на факторите, отнасящи се до оперативния риск,
свързан с предположението за действащо предприятие
Разкриване и оценка на факторите, отнасящи се до други рискове,
свързани с предположението за действащо предприятие
Оценка на ефективността на вътрешните контроли, отнасящи се до
рисковите фактори, свързани с предположението за действащо
предприятие
Проследяване на изпълнението на препоръките и мерките за реакция
на риска свързан с предположението за действащо предприятие
Метод
Документ
Референция
Одитор
оценка на вътреш- тест за адекватматрица
ните
ност на контроли- риск - контроли
контроли
те
идентификация на лист на рисковете класификация на
рисковете
рисковете.
Риск регистър
оценка на рисковете ранжиране
скала и матрица за
на рисковете
чувствителност на
риска
анализ на резулта- доклад
препоръки
тите от одита
преглед на страте- стратегии и прог- тест
гии и програми за рами
развитие на бизнеса
преглед и анализ на счетоводната
тест
счетоводна политика политика
преглед на догова- договори за: дос- тест
рянето за материа- тавки, продажби,
ли, суровини, линаеми, и др.
зинг, наеми и др.
преглед на разпла- схемите на разп- тест
щанията с контра- лащанията
гентите
преглед на плаща- видове кредити и тест
нията по кредити тяхното покриване
преглед на съдебни видове съдебни
тест
спорове
дела
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анализ на финансовото състояние
преглед на пазарите
и маркетинговите
стратегии
оценка на квалификацията на персонала и политиките за
управление на човешките ресурси
други

основни коефициенти
пазарни дялове,
маркитингови
стратегии
политики за управление на човешките ресурси

сравнителни таблици и анализи
тест

Според
потребностите
доклад

тест

изготвяне на предварителен и окончателен доклад
преглед, анализ,
Проследяване наблюдение
сравнение
на препоръките
Докладване и
препоръки

тест

предварителен и
окончателен доклад
сравнителни таблици

Предложените възможности за усъвършенстване на технологията на
вътрешния одит за оценка на риска отнасящ се до предположението за
действащо предприятие обобощено може да се представят по следния начин
(вж. схема 1):
Идентификация на риска, отнасящ се до предположението за действащо предприятие
Класификация на риска. Риск регистър

Оценка на риска, отнасящ се до предположението за действащо предприятие
Скала за оценка на риска. Матрица за чуствителността на риска.

Анализ на риска, отнасящ се до предположението за действащо предприятие
Аналитични процедури. Доказателства. Резултати.

Разработване на Програма за вътрешен одит

Схема 1. Обобщено представяне на възможностите за усъвършенстване
на технологията за оценка на риска свързан с предположението
за действащо предприятие
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От направеното изложение може да се направи следният извод: За да се утвърди ролята на вътрешните одитори при оценката на риска, свързан с предположението
за действащо педприятие, е целесъобразно посочените възможности за усъвършенстване технологията на оценката да се използват в практиката за разработване на методика, в която да се отчитат, както препоръките в счетоводните и одиторските стандарти, така също и добрите професионални практики на вътрешните и външните
одитори, отраслевите особености и състоянието на макроикономиката в страната.
Заключение
Усъвършенстването на технологията за оценка на риска отнасящ се до
предположението за действащо предприятие позволява на вътрешните одитори
да използат подходящи методи и процедури в своята практика и да изпълняват
качествено и ефективно поетите одиторски ангажименти. По този начин се утвърждава тяхната роля и значимост в управлението на риска.
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INTERNAL AUDIT AND RISK ASSESSMENT CONNECTED WITH
THE GOING CONCERN ASSUMPTION
Chief Assist. Prof. Dr Ruslana Dimitrova
Abstract
The article presents an overview of the role of internal and external audit in risk assessment, connected with the going concern assumption. There are presented possibilities for
improving the technology of risk assessment under conditions of internal audit as a basis for
developing a methodology in the designated field.
Keywords: risk assessment, going concern assumption, internal audit, technology.
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Econ Lit – L13
ВЛИЯНИЕ НА ПАЗАРНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЪРХУ
РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРИМЕРА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
В БЪЛГАРИЯ
Гл. ас. д-р Александър Тодоров
Въведение
Пазарната концентрация е един от основните показатели за определяне вида на пазарната структура и като такъв заема централно място в теорията на несъвършената конкуренция. От една страна, високата пазарна концентрация е
предпоставка за съгласувано поведение между по-големите фирми на даден пазар, които могат да установят и поддържат цена, по-висока от пределните разходи. От друга страна, високата пазарна концетрация би могла да кореспондира
с по-висока ефективност на по-големите фирми, което би им позволило завладяването на по-голям дял от съответния пазар. Поради тези причини изучаването на ефектите от изменението на нивата на пазарна концентрация е сред приоритетите и на теорията, и на политиката в областта на конкуренцията.
Целта на това изследване е да се анализира връзката между пазарна концентрация и рентабилност в теоретичен и емпиричен план. За емпирична илюстрация и оценка на двете хипотези са използвани данни за търговските банки в
България за периода от 2008 до 2013 година. По този начин се обхваща и проблематиката за конкуренцията в банковия сектор, която е обект на засилен интерес в последните години, породен донякъде от финансовата криза и развитието
на сектора у нас. Постигането на поставената цел е свързано с решаването на
следните задачи: (1) извеждане на теоретичната връзка между пазарна концентрация и рентабилност; (2) формулиране на емпиричен подход за проверка на
установените зависимости; (3) внедряване на подхода и оценка на резултатите.
1. Теоретична рамка на изследването
Връзката между пазарна концентрация и рентабилност на фирмите в даден
пазар е формулирана за първи път в рамките на т. нар. парадигма Структура-По-

46

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

ведение-Резултат (СПР).1 Парадигмата предполага, че високата пазарна концентрация е предпоставка за съгласувано поведение на пазарните участници.
Съгласуването, от своя страна, би могло да доведе до по-високи цени и реализиране на свръхпечалби. Емпиричните доказателства за наличието на такава
връзка, обаче, не са еднозначни. Нещо повече, основният аргумент срещу тази
„традиционна“ хипотеза се състои в това, че не пазарната власт е основният изтоник на свърхпечалби в даден отрасъл, а ефективността на опериращите в него
фирми.
Базовата теоретична постановка за извеждането на връзката между пазарна
концентрация и рентабилност се основава на класическия модел на Курно.2 В пазар с N на брой фирми, търгуващи хомогенен продукт, се допуска, че фирмите
произвеждат и предлагат онези количества, които биха им осигурили максимална
печалба. С оглед на компактното изложение на модела, като същевременно се
запазват основните изводи, може да се използват линейни функции на фирмените
разходи и пазарното търсене. Разходите на всяка от фирмите имат следния вид:
Ci = cqi, където qi е количеството, предлагано от фирма i, като i = 1,2,…,N, а c е
параметър. Функция на пазарното търсене има следния вид: P = a - bQ, където
Q = ∑qi, а пазарната цена, P, зависи от пазарното количество, Q.
При условие, че фирма i приема количествата на конкуренцията за дадени
и всички фирми в отрасъла се стремят към максимална печалба, то оптимизационният проблем за всяка фирма се свежда до:
max  i (qi )  max[ P(Q)qi  cqi ] .
qi

(1)

qi

Условието за максимална печалба от първи ред е:
d i
dP
 P
qi  c  0 .
dqi
dQ

(2)

Полученото равенство може да се пробразува, като (P – c) се обобщят, целият израз се раздели на P, и вторият израз се разшири с (Q / Q). Това води до:

1

2

Моделът „Структура-Поведение-Резултат” е предложен в края на 30-те години на XX
век от харвардския икономист Едуард Мейсън и е доразработен по-късно през 50-те
години на миналия век от Джо Бейн. На български език той е представен подробно от
Ракарова и Еленкова (2012); за емпирично приложение вж. Конджов (2003).
Формален анализ на базовия модел на Курно на български език може да бъде намерен
в Ракарова (1999), с. 293-303. Представеният тук модел следва логиката, предложена
от Кийт Коулинг и Майкъл Уотърсън (Cowling & Waterson, 1976), с. 267-269 и Жан
Тирол (Tirole, 1988), с. 221-223.
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(3)

Първият израз в лявата страна на полученото равенство може да бъде разширен с фирменото количество qi. Вторият израз (dP ⁄ dQ)∙(Q ⁄ P) представлява
реципрочната стойност на ценовата еластичност на търсене. Последният израз
(qi ⁄ Q) представлява пазарният дял на фирма i, si. Вземайки това под внимание,
се получава, че:

 i si ,

Ri  i

(4)

където πi е печалбата на фирма i, Ri са приходите ѝ от продажби, а целият израз
(πi / Ri) е показател за рентабилността на фирмата. Полученото равенство позволява формулирането на хипотезата, че в равновесие, при равни други условия,
рентабилността на фирма i е толкова по-висока, колкоето е по-голям пазарният Ј дял.3
На базата на равенствата (3) и (4) може да се изведе връзката между пазарна концентрация и рентабилност на отраслово ниво. За целта е необходимо да
се образува сумата на съотношението между печалба и приходи на отделната
фирма. Така се получава, че:
N
N
si2
  i 1 ( P  c)qi
H ,
 P  c  qi








N
R
P  Q i 1  D
D
i 1 
 Pqi
N

(5)

i 1

където H е индексът на Херфиндал. Това означава, че при равни други условия,
на отраслово ниво средната рентабилност е в пряка положителна връзка с
нивото на пазарна концентрация.
Получените теоретични взаимовръзки могат да бъдат използвани на практика по следните два начина. Първо, позовавайки се на изведеното фирмено
равновесие, може емпирично да се потърси връзка между пазарен дял и рентабилност. В случай, че такава връзка действително съществува, то евентуалното
обяснение следва да се тръси не толкова в наличието на пазарна власт, а в повисоката ефективност на фирмите, която им е осигурила по-висок пазарен дял.
Второ, позовавайки се на равновесието на отраслово ниво, би следвало да се
3

Следва да се отбележи, че ако фирма с голям пазарен дял посреща силно еластично
търсене, тя няма да може да се възползва напълно от потенциалната си пазарната
власт. В тази ситуация рентабилността би следвало да е ниска.
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очаква положителна връзка между рентабилност и индекс на Херфиндал. В този
случай, по-висока рентабилност се асоциира с по-висока степен на пазарна концентрация, което би могло да се интерпретира като индикатор за съгласуване
или за упражняване на пазарна власт.
Теоретичната обосновка на тази последна хипотеза не е лишена от критика, най-често свързана с направените базови допускания. Например, в рамките
на модела на Бертран, при който фирмите използват цената като стратегически
параметър, дори и при само две фирми може да се достигне напълно ефективен
резултат, като в крайна сметка равновесната цена съвпада с равнището на цената при съвършена конкуренция (Ракарова, 1999). Теорията на състезателните
пазари предполага също, че дори и във високо концетрирани пазари фирмите
могат да имат силно конкурентно поведение, ако бариерите за навлизане и излизане са достатъчно ниски. Заплахата от евентуално навлизане упражнява натсик върху утвърдените фирми и така поддържа отрасъла конкурентен (Младенова и др., 2010). Други теории, от своя страна, поддържат тезата, че съгласувано поведение може да се наблюдава дори и при пазари с ниска степен на концентрация, когато фирмите се конкурират на няколко различни пазара едновременно (Bernheim & Whinston 1990). Тези, т.нар. многопазарни контакти, създават допълнителни стимули за съгласувано поведение.
Друга част от критиките са насочени към посоката на причинно-следствената връзка между пазарна концентрация и рентабилност (Phillips, 1976). Хипотезата за ефективността предполага, че структурните характеристики на пазара отразяват по-скоро различия в ефективността на фирмите, отколкото конкурентните отношения в отрасъла. При тази хипотеза фирми, които реализират
по-висока производствена ефективност, успяват да завоюват по-голям дял от
пазара, което, от своя страна, води до по-висока пазарна концентрация. Поради
това показателите за пазарна концентрация не могат да се разглеждат като екзогенни променливи, а като ендогенни, т.е. те отразяват различия в ефективността
на фирмите. Пазарната концентрация, както и други елементи на пазарната
структура, биха могли да са резултат от редица други характеристики на фирмите и пазара, като например средният размер на фирмите, разнообразието от
предлаганите продукти и услуги или самият размер на пазара.
Въпреки критиките, емпиричните изследвания за връзката между пазарна
концентрация и рентабилност не са лишени от смисъл. Както отбелязва Ричард
Шмалензи, този вид изследвания „могат да покажат общи зависимости, които
да бъдат от полза при разработването на теории и при анализа на конкретни отрасли“ (Schmalensee, 1989, с. 952).
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2. Иконометричен подход и използвани данни
Методологията за проверка на изведените в предходната част хипотези се
основава на иконометрична спецификация, която взема под внимание, както
пазарния дял на фирмите, така и степента на концентрация.4 За разграничаването на двете хипотези една от друга е въведен израз на интеракция между двете
променливи. Конкретно, иконометричният модел има следния вид:
n

PRit  a0  a1MSit  a2 H t  a3 MSH it   Z it ,

(6)

i4

където:
PRit
е показател за рентабилността на фирма i за период t;
MSit
– пазарен дял на фирма i за период t;
Ht
– индекс на Херфиндал за период t;
MSHit – израз за интеракцията между пазарен дял и индекс на Херфиндал;
Z
– вектор от допълнителни контролни променливи.
Подбраната иконометрична спецификация на модела позволява различни
интерпретации за естеството на влияние на ключовите променливи върху рентабилността, в зависимост от възможните хипотези относно техните коефициенти. Например, комбинация от коефициенти, при която a1 > 0 и a2 = 0, предполага, че фирми с по-голям пазарен дял са по-ефективни от техните конкуренти.
В резултат на това, те са по-рентабилни от средното за отрасъла. Същевременно
повишаването на концентрацията не води до по-висока рентабилност.
Обратно, комбинацията от коефициенти, при която a1 = 0 и a2 > 0, предполага,
че пазарният дял няма отношение за рентабилността, а рентабилност над средната
се дължи на повишена пазарна концентрация. По този начин комбинацията a1 > 0 и
a2 = 0 е в подкрепа на хипотезата за ефективността на фирмите, докато комбинацията a1 = 0 и a2 > 0 е в подкрепа на хипотезата за съгласувано поведение.
Тези две ситуации не изчерпват всички възможни комбинации на коефициентите a1 и a2. Например, резултат, при който a1 > 0 и a2 > 0, може да се интерпретира по два начина. Първият би бил в подкрепа на хипотезата, че повисока рентабилност се дължи на по-високата концентрация на отрасъла, като е
налице неравномерно разпределение сред фирмите, при което фирмите с по4

Ранни изследвания, използващи сходна спецификация, са тези на Леонард Вайс
(Weiss, 1974), Дейвид Рейвънскрафт (Ravenscraft, 1983) и Майкъл Смирлок (Smirlock,
1985). В техните изследвания се установява, че след включването на пазарния дял като независима променлива в иконометричния модел, коефициентът пред променливата, измерваща пазарната концентрация, губи значимост.
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голям пазарен дял са по-рентабилни. Втората интерпретация би могла да бъде,
че водещите по пазарен дял фирми са по-ефективни, като по-високата концентрация благоприятства съгласуването между тези фирми.
За еднозначна интерпретация на евентуален такъв резултат в използваната
тук иконометрична спецификация е добавен интерактивният израз MSH. Ако
по-високата пазарна концентрация води до неравномерно разпределение на
рентабилността в полза на фирмите с по-голям пазарен дял чрез съгласувано
поведение, коефициентът пред интерактивния израз би трябвало да приема положителни стойности, т.е. a3 > 0. Ако не е налице съгласуване, то би трябвало
да важи, че a3 ≤ 0.5 таблица 1 обобщава различните възможности.
Таблица 1
Хипотези за основните параметри в иконометричния модел
№
1
2
3
4

Хипотези относно коефициентите
а1
а2
а3
а1 > 0
а2 = 0
а3 = 0
а1 = 0
а2 > 0
а3 = 0
а1 > 0
а2 > 0
а3 > 0
а1 > 0
а2 > 0
а3 ≤ 0

Рентабилността
се определя от
Ефективност
Съгласуване
Съгласуване
Ефективност

За приложението на формулирания иконометричен модел е използван балансиран панел от годишни данни за 21 търговски банки в България за периода
от 2008 до 2013 година.6 Необходимите данни са извлечени от периодичните
публикации на БНБ за състоянието на банковата система в България (БНБ,
2014). В панела от данни са включени всички банкови институции, които не са
клонове на чужди банки и не търпят трансформация на собствеността в разглеждания период.
5

6

Относно тази последна възможност Майкъл Смирлок отбелязва, че коефициентът пред
интерактивния израз би могъл да приема отрицателни стойности в случаи, когато възможността на фирмите да реализират предимства на базата на по-висока ефективност
зависи от отсъствието на едри конкурентни фирми (Smirlock, 1985, с. 74). Това предполага, че a1 > 0, a2 = 0 и а3 < 0, а резултатите следва да се интерпретират в полза на хипотезата за ефективността като детерминанта на рентабилността в отрасъла.
Банковият сектор е обект на анализ в редица актуални изследвания, макар и предимно
с фокус върху ефективността на банковите институции. Например, Александрина
Панчева изследва детерминанти на банковата оперативна ефективност, като една от
детерминантите е именно индексът на Хърфиндал (Панчева, 2013). Изследване на
Гергана Михайлова анализира ефективността на банките, но използва метод на стохастичната граница (Михайлова-Борисова, 2014).
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Като индикатор за рентабилността е подбран показателят „възвръщаемост
на активите“, ROA, изчислен като процентно съотношение между печалбата
преди данъци и общите активи на всяка от банковите институции към края на
съответната година. Пазарният дял, MS, е изчислен като процентно съотношение между активите на всяка от банките и общите активи за всички институции
от съвкупността.
На основата на така изчислените пазарни дялове е образуван индексът на
Хърфиндал, H, като сума от повдигнатите на втора степен индивидуални пазарни дялове. В случая индексът на Хърфиндал може да приема максимална стойност от 100 и минимална стойност от 0. Това е направено с оглед съпоставимостта на получените коефициенти след регресионния анализ.
Като контролни променливи са включени ръстът на кредитното търсене –
G, размерът на всяка от банковите институции – S и ликвидността на всяка от
банките – L. Ръстът на кредитното търсене – G е изчислен като процентно изменение на общите кредити и вземания, коригирани за инфлация с помощта на
дефлатора на БВП, спрямо предходния период. Ръстът на кредитното търсене се
очаква да има положително влияние върху рентабилността, тъй като положителен ръст на търсенето би трябвало да разширява възможностите за реализиране
на печалба от действащите банки.
За да се контролира за влиянието на ефекти от мащаба е конструирана
променлива, отразяваща размера на всяка от банките по следния начин:
S = 1/ln(TA), където TA са общите активи на съответната банка, коригирани за
инфлация. Това е обратен показател за размера, т.е. колкото е по-голяма дадена
банка, толкова е по-ниска стойността на S. Така, ако коефициентът пред тази
променлива е отрицателен, това би означавало, че колкото е по-голяма дадена
банка, толкова по-рентабилна е тя и обратно. Последната контролна променлива е показател за ликвидността, изчислен като процентно съотношение между
кредити и депозити, L. Колкото по-висока е стойността на кредитите, като дял
от депозитите, толкова по-голям е рискът за банката. За да компенсира този
риск, от банката се очаква да получава по-висока норма на възвръщаемост. Коефициентът пред тази променлива се очаква да е положителен.
3. Емпирични резултати
Като първа стъпка в емпиричния анализ на описаните в предходния параграф данни са извлечени основните дескриптивни показатели за средните стойности, минимумите, максимумите и стандартните отклонения на променливите.
Резултатите са представени в таблица 2.
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Таблица 2
Дескриптивни статистики на използваните променливи
Средна
стойност
0,90
4,61
8,55
2,80
0,07
89,98

Показател
ROA
MS
H
G
S
L

Мин.

Макс.

-4,56
0,08
8,00
-2,49
0,06
38,49

7,22
17,17
9,24
14,54
0,09
305,66

Стандартно
отклонение
1,33
4,39
0,50
5,87
0,01
29,67

От получените резултати се вижда, че средната рентабилност в извадката е
0,9%, като стандартното отклонение е 1,33%. Голяма е и вариацията при пазарните дялове на банките, като средната стойност е 4,61% при стандартно отклонение от 4,39%. При индекса на Херфиндал вариацията е далеч по-ниска, което
се дължи на факта, че този показател е измерен за всяка от наличните години, а
не за всяка от банките. Тук средната стойност е 8,55, при стандартно отклонение от 0,5, което показва, че пазрната концентрация в банковия сектор е сравнително ниска.
Като втора стъпка в анализа са извлечени корелационните коефициенти между различните променливи. Получените резултати са представени в таблица 3.
Таблица 3
Коефициенти на корелация мeжду използваните променливи

ROA
MS
H
G
S
L

ROA
1,00
0,29
0,45
0,34
-0,24
0,27

MS

H

G

S

L

1,00
0,00
0,00
-0,79
0,11

1,00
0,45
0,08
0,20

1,00
0,03
0,02

1,00
-0,12

1,00

Забележка: Представените резултати са за коефициента на Пирсън.

От резултатите се вижда, че всички независими променливи са корелирани
с възвръщаемостта на активите. Най-висок коефициент на корелацията се наблюдава при индекса на Хърфиндал, 0,45, докато при пазарния дял тя е също положителна, но само 0,29. Прави впечатление, че пазарният дял е силно корелиран с показателя за размер на фирмите. Тъй като последният е дефиниран като
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обратен показател, т.е. висока стойност кореспондира с по-малък размер, коефициентът на корелация в случая е отрицателен. Силната корелация е обяснима
с това, че по-големите банки се очаква да имат по-голям пазарен дял. Средна е
корелацията между индекс на Хърфиндал и ръст на кредитите, като коефициентът на корелация в случая е 0,45. Отчетените коефициенти на корелация между
зависимите променливи може да се разглежда като индикатор за наличието на
мултиколинеарност, което би наложило евентуално диагностициране и корекция при оценката на иконометричния модел.
Иконометричният модел от предходния параграф е оценен с помощта на
метода на най-малките квадрати (OLS) за съвкупната извадка от всички 126
наблюдения. Получените резултати преди диагностика и корекции са представени в таблица 4.
Таблица 4
Резултати от статичния регресионен анализ
Показател
Коефициент
Const.
-9,4194
MS
0,7527
H
1,3024
MSH
-0,0812
G
0,0420
S
-25,6588
L
0,0065
Adj. R2 = 0,3435
F = 11,3343, p = 0,0000
N = 126

SE
3,0553
0,3797
0,3065
0,0439
0,0186
25,7036
0,0034

t
-3,0829
1,9824
4,2499
-1,8537
2,2591
-0,9983
1,9039

p
0,0025
0,0497
0,0000
0,0663
0,0256
0,3202
0,0593

Резултатите показват, че всички коефициенти имат очакваните знаци. Пазарният дял има положително влияние върху рентаблиността на банките в разглеждания период, като в случая t-статистиката е 1,98, а коефициентът е различен и по-голям от нула при ниво на сигнификантност от 5%. Коефициентът на
индекса на Хърфиндал също е положителен при ниво на сигнификантност от
1%, t = 4,25. Коефициентът на интерактивния израз за пазарния дял и концентрацията е различен и по-голям от нула, при ниво на сигнификантност от 10%,
като t = -1,85. Контролните променливи за ръст на кредитното търсене и ликвидността са положителни и сигнификантни, докато променливата за размера
на банките е несигнификантен.
Последната стъпка в емпиричния анализ включва диагностични тестове на
иконометричния модел. Първо, проверката за наличието на панелни ефекти по-
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казва отсъствието на случайни ефекти, LM = 0,38 при p = 0,70, както и отсъствие на фиксирани ефекти, F = 1,19 при p = 0,28. Второ, на базата на тази констатация е направена проверка за хетероскедастичност на статичния модел с помощта на теста на Брюш-Паган, който показа, че този проблем в случая може да
се разглежда като несигнификантен, BP = 6,63 при p = 0,36. Накрая, с оглед на
евентуална мултиколинеарност между различните независими променливи са
разгледани т. нар. variance inflation factors (VIF) на отделните променливи. С
най-голям фактор се откроява интерактивният израз между пазарен дял и индекс на Херфиндал (VIF = 294,2). За да се намали влиянието му, стандартните
грешки на коефициентите в модела, независимите променливи са центрирани,
т.е. намалени са със средната им стойност, след което е повторен регресионният
анализ при зависима променлива възвръщаемост на активите. Резултатите са
представени в таблица 5.
Таблица 5
Резултати от регресионен анализ с центрирани променливи
Показател
Const.
cMS
cH
cMSH
cG
cS
cL
Adj. R2 = 0,3435
F = 11,3343, p = 0,0000
N = 126

Коефициент
0,8986
0,0576
0,9273
-0,0813
0,0420
-25,6588
0,0065

SE
0,0967
0,0365
0,2231
0,0439
0,0186
25,7036
0,0034

t
9,2876
1,5766
4,1560
-1,8537
2,2591
-0,9983
1,9039

p
0,0000
0,1176
0,0000
0,0663
0,0257
0,3202
0,0593

Резултатите след корекциите показват, че коефициентите пред независмите
променливи запазват знаците си, като стандартните грешки при коефициентите
на пазарния дял и индекса на Херфиндал са редуцирани. Коефициентът на пазарния дял остава сигнификантен при ниво на значимост от 10%, но този път
при едностранен t-тест. Резултатите за коефициентите пред индекса на Херфиндал и интерактивния израз са аналогични на тези от модела преди корекциите.
Резултатите от направения до тук анализ показват, че няма достатъчно доказателства в подкрепа на хипотезата за съгласувано поведение, което би довело да по-висока рентабилност на по-големите банки. Данните показват, че рентабилността в сектора се определя по-скоро от ефективността на опериращите
банки или от други фактори, които не са включени в използвания модел.
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Заключение
Връзката между пазарна концетрация и рентабилност може да бъде изведена в рамките на статичен модел на олигопол, в който фирмите предлагат хомогенен продукт и избират количествата като стратегически параметър (модел
на Курно). Тази връзка важи само на отраслово ниво, т.е. между средно ниво на
концентрация и средна рентабилност. На ниво на отделната фирма рентабилността се определя от пазарния Ј дял. В двата случая, обаче, допълнителен фактор, определящ рентабилността, се явява ценовата еластичност на търсенето.
Колкото по-нееластично е търсенето, което се посреща от фирмите, толкова повисока е рентабилността.
Приложението на теоретичния модел и неговата иконометрична спецификация в банковия сектор в България показва, че за периода от 2008 г. до 2013 г.
по-високата рентабилност не може да бъде отдадена изцяло на по-висока концентрация. Роля за рентабилността играе и пазарният дял на конкретната банка,
като същевременно няма достатъчно доказателства за съгласувано поведение
между по-големите банки в разглеждания период. Нещо повече, рентабилността
изглежда е в положителна връзка с нивото на концентрация, но трябва да се има
предвид ендогенният характер на показателите на концентрация. Те зависят от
пазарния дял на фирмите, а той, от своя страна, се определя до голяма степен от
ефективността на конкретната организация. Естествено, разгледаният тук модел
предлага само един от възможните подходи за оценка на конкуренцията и не
взема под внимание конкурентното поведение на фирмите. Бъдещи изследвания
биха могли да се фокусират именно върху подходи, които акцентират върху пазарното поведение на фирмите или други пазари.
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EFFECTS OF MARKET CONCENTRATION ON PROFITABILITY AMONG
COMMERCIAL BANKS IN BULGARIA
Chief Assist. Prof. Dr Alexander Todorov
Abstract
The paper at hand presents a theoretical and empirical analysis of the relationship between market concentration and profitability using the banking sector in Bulgaria as an example. The two main hypotheses of the study are derived from a theoretical framework based on
a static model of oligopoly. The first hypothesis suggests that companies with a higher market
shares are expected to be more profitable, while the second hypothesis suggests that industry
profitability increases with an increase in market concentration, measured by the Herfindahl
index. To test these two hypotheses an appropriate econometric model is proposed. The model
is estimated using a balanced panel data for commercial banks in Bulgaria for the period 2008
to 2013.
Keywords: competition, market structure, banking industry.
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Econ Lit – C87, C88
ОЦЕНКА НА ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА АНАЛИТИЧНА CRM-СИСТЕМА
Въведение
Аналитичните CRM-системи се явяват пресечната област на две от найбързо развиващите се през последните години информационни технологии системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и бизнесинтелигентни приложения. Въпреки различните разбирания на експертите от теорията и
практиката относно съдържанието на понятието „аналитична CRM система“,
всички единодушно я определят като едно от най-бързоразвиващите се и перспективни направления в ИТ-индустрията.
Редица автори (Payne, 2012; Chan, March, 2005; Payne & Frow, 2011; Peppers & Rogers, 2011; Станимиров, 2010) разглеждат аналитичната CRM-система
като част (компонент) на интегрираната CRM система. Безспорно взаимодействието на аналитичната CRM-система с оперативната, колаборативните и стратегически CRM-системи е задължителен принцип на изграждане на аналитична
CRM система, но в същото време считаме, че аналитичната CRM-система излиза извън рамките на понятията „компонент“, „модул“ или „част“ от интегрирана
система и следва да се разглежда като самостоятелна система.
Аналитичните CRM-системи в широк смисъл обхващат всички аналитични
функции, независимо от техния обхват, и системата, в която са реализирани.
Поради това такъв род системи не могат да се изграждат като монолитни приложения. Те трябва да притежават възможности за интегриране на всички аналитични функции и средства за предоставяне на резултатите от анализа на
всички заинтересовани потребители
Целта на тази публикация е оценка на различните подходи за изграждане на аналитични CRM-системи чрез разработване на собствена система
от критерии. За постигане на тази цел са формулирани следните задачи:
1. Изследване на предимствата и недостатъците на подходите за изграждане на аналитична CRM-система.
2. Разработване на система от критерии за оценка на подходите.
3. Оценяване на подходите чрез системата от критерии.
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1. Подходи за реализиране на аналитични CRM-системи
Изследването на редица обзорни доклади и отчети 1 в областта на аналитичните CRM-системи, бизнес интелигентни и аналитични системи показва, че
аналитичната CRM-система може да се реализира чрез три основни подхода:
като част от оперативна или колаборативна CRM-система, като самостоятелно
бизнесинтелигентно или аналитично приложение или като част от корпоративна бизнесинтелигентна система;
1.1. Аналитичната CRM-система като част
от оперативна или колаборативна CRM-система
Всички съвременни водещи производители на оперативни и колаборативни
CRM-системи поддържат бизнес интелигентни и/или аналитични функции в
различна степен. Тези функции поддържат предимно дескриптивни и диагностични и в по-малка степен прогностични анализи, както и средства за измерване на ключови индикатори на представянето. Най-често се предлагат под формата на табла с резултати (dashboards) за следене на ключови индикатори на
представянето, интерактивни графики и справки, средства за генериране на
потребителски отчети, възможност за експортиране на данни във външни системи за последващ анализ.
Някои от по-важните предимства на този начин на реализация са:
вградените функции са лесно достъпни до широк кръг потребители, без
да се изискват специални умения и опит в изграждане на аналитични
приложения;
включени са най-често използваните аналитични функции, съобразени с
водещите и най-добрите практики;
липсват проблеми с интегриране на данни от различни източници, тъй като
аналитичните функции работят с данни, поддържани в CRM-системата;
обикновено аналитичните функции са интегрирани в поддържаните
бизнеспроцеси.
Наред с предимствата, този начин на реализация има някои недостатъци,
сред които:
ограничен обхват на предлаганите функции, който се свежда до вградените в системата; възможностите за генериране на нови потребителски
1

Изследването е направено върху докладите на компанията Гартнър в секторите „Business
Intelligence Platforms” (Sallam, et al., 2014), “Sales Force Automation” (Desisto, 2014),
“Operational Customer Engagement Center” (Maoz, 2014), “Multichannel Marketing Campaign
Management” (Samer, et al., 2014) и др. от периода 2011-2014 г. , както и (Lamonq 2010).
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отчети, диаграми и табла с резултати също в повечето случаи са предварително зададени;
ограничен обхват на данните, предмет на анализ, обхващащ само поддържаните в базата данни на CRM-системата;
сравнително малки възможности за бизнес интелигентност поради липсата на склад от данни.
Представители на този вариант на изграждане са лидерите в областта на
софтуер за автоматизиране на дейността на търговския персонал (Oracle Siebel
CRM, SAP, Microsoft Dynamics CRM, salesforce.com и SugarCRM), управление
на многоканални маркетингови кампании (IBM, Teradata, SAS, Oracle Siebel
CRM) и управление на клиентски центрове (salesforce.com, Oracle RightNow,
Pegasystem, Lithium Technologies).
1.2. Самостоятелно БИ-приложение
При този вариант на изграждане, аналитичната CRM-система може да се
изгради като отделна бизнесинтелигентна и аналитична система, изпълняваща
функциите на аналитичния CRM. Този подход може да се приложи в следните
две разновидности – като индивидуално решение, разработено от ИТ-специалисти от конкретната организация или като се използват пакети аналитични
приложения (ПАП).
Предимствата на този подход, независимо от неговата разновидност, са
свързани с използваните бизнес интелигентни технологии и аналитични функции. Бизнес интелигентното приложение позволява да се приложат технологии,
които по правило не се използват в оперативните и колаборативни CRMсистеми като складиране на данни, data mining, OLAP, симулационни и оптимизационни анализи и др. Тези технологии дават възможност да се реализират в
по-голяма степен изискванията към аналитичните CRM-системи по отношение
на функционална пълнота, обхват и интегритет на данните.
Между двете разновидности при този подход обаче съществуват и значителни разлики.
На първо място, индивидуалното бизнес интелигентно и аналитично приложение (ИБИАП) позволява в максимална степен да се реализират потребителските изисквания и да се отразят спецификите на бизнеспроцесите в конкретната организация, но идентифицирането и документирането на тези изисквания е труден и дълъг процес, изискващ много добро управление и познание за
спецификата на дейността, механизмите на вземане на решения, аналитичните
модели и др. Много често потребителите не могат да формулират точно своите
изисквания или не знаят какви метрики, ключови индикатори, справки и анали-
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зи са им необходими за вземане на ефективни решения. Чрез използване на пакети аналитични приложения потребителите получават достъп до утвърдени
метрики, най-добри практики, отчети и анализи, без да е необходимо да се дефинират специални изисквания към тях. По този начин бизнеспотребителите
получават не само средствата за реализиране на аналитичните функции, но и
знания относно тяхното прилагане в процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите.
Пакетите аналитични приложения обикновено поддържат средства за извличане и интегриране на данните от определени оперативни CRM системи.
Аналитичните приложения на Oracle (Oracle Analytical Applications), например,
поддържат адаптери за интегриране на данни от оперативните системи на
Oracle – Siebel CRM, People Soft HCM2 и E-Business Suite Financials. В допълнение на това мета-моделът на данните може да се модифицира и по този начин да
се извличат данни и от други източници.
Следва да се отчете и фактът, че процесите по извличане, преобразуване и
интегриране на данни от хетерогенни източници изискват значителни ресурси и
време при изграждане на ИБИАП, в сравнение с ПАП. Според оценки на експерти (Rodwick, 2013; White, 2013), времето за реализиране на процесите по извличане, преобразуване и зареждане на данните при индивидуална БИ-система
е с около 30% повече от това, необходимо при ПАП.
Индивидуалните бизнесинтелигентни и аналитични приложения се изграждат за конкретна организация и след задълбочено изследване на особеностите на бизнес процесите и изискванията на потребителите. Теоретично погледнато тези приложения би трябвало да отразяват по-пълно особеностите на дейността и да удовлетворяват в по-голяма степен изискванията на потребителите.
Изследване на консултантската група Абърдийн (White, 2013) сред организации, използващи индивидуални БИ-приложения и пакети аналитични приложения, показва обаче, че ПАП предоставят по-добра аналитична среда, изразяваща
се в лесен достъп и широко използване на средства за разбиване на данните до
най-ниско ниво на детайлизация, табла с резултати, интерактивни графики, отчети и др.
Според същото изследване, ПАП има съществени предимства и по отношение на показателите за разходи и ефективност. Разходите на един потребител
при ПАП са 35% по-ниски, в сравнение с тези при ИБИАП. Детайлното разбиване на разходите показва, че единствено лицензионните разходи при ПАП са
по-високи от тези при ИБИАП, докато тези за хардуер, професионални услуги и
2
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поддръжка са значително по-ниски. Особено чувствителна е разликата по отношение на разходите, свързани с поддръжка, настройка и управление на системите, които при ПАП са приблизително 50% от тези при ИБИАП. Друг важен
показател, илюстриращ ефективността на ПАП, е броят крайни потребители,
които могат да се поддържат от един ИТ-специалист. При ПАП този показател е
525, докато при ИБИАП 271, т.е. един и същ брой крайни потребители могат да
се поддържат с два пъти по-малко ИТ-специалисти при ПАП, в сравнение с
ИБИАП.
Като цяло реализирането на аналитичната CRM-система като отделно приложение е по-трудоемък и скъп подход, в сравнение с първия (част от оперативна или колаборативна CRM-система), но този недостатък се компенсира от
предимствата му по отношение на осигуряване на по-добра аналитична среда и
обхват на данните.
При ИБИАП значителните усилия за изграждане на приложението и интегрирането на данни от различни източници могат да дублират усилията на ИТспециалистите, ако в организацията вече има изграден корпоративен склад от
данни. Ето защо при наличие на корпоративен склад и бизнес интелигентна
система в една организация е по-целесъобразно аналитичната CRM-система да
се изгради не като самостоятелно приложение, а като част от корпоративната
бизнес интелигентна система.
ИБИАП могат да се разработват чрез платформите, предоставяни от водещите производители на бизнес интелигентни и аналитични платформи – IBM,
Microsoft, Oracle, SAP, MicroStrategy, Tableau Software, QlickTech и др. Лидерите в областта на пакетите аналитични приложения са Oracle Analytical
Applications, SAP Analytics, ZAP Business Analytics for Microsoft Dynamics CRM
и др.
1.3. Аналитична CRM-система като част
от корпоративна бизнес интелигентна система
При този вариант на изграждане, аналитичната CRM-система се реализира
като част от корпоративната БИ-система. Такъв начин на реализация, следователно, може да се избере само в организации, в които вече има изграден или се
планира да се изгради в скоро време корпоративен склад от данни и БИсистема.
В този случай аналитичната CRM-система използва данните, съхранени в
корпоративния склад от данни. Обичайно такива данни постъпват от различните отдели и системи в организацията и обхватът им би следвало да включва
всички необходими за анализите данни. При този подход значителна част от
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инвестициите вече е направена по повод изграждане на корпоративния склад от
данни и внедряване на бизнес интелигентните технологии и би могло да се
очакват по-кратки срокове и по-ниски разходи на ресурси при реализиране на
аналитичната система. В същото време следва да се отбележи, че при интегрирането на данните от нов отдел или информационна система в корпоративния
склад, доста често се налага преобразуване на досегашния модел на данните,
промени в архитектурата на склада от данни и внедряване на нови БИтехнологии и аналитични модели, които досега не са били изисквани от крайните потребители.
Предимствата на този подход са свързани с използваните бизнес интелигентни технологии, както и отразяването на особеностите на бизнес процесите и
изискванията на потребителите. Обхватът на данните при този начин на реализация е най-широк, тъй като в корпоративния склад се съхраняват данни от
всички източници в рамките на или извън организацията.
Представители на производители на софтуер за изграждане на аналитична
CRM при този подход са Oracle Business Intelligence Applications, Microsoft BI
Analytics, IBM BI и др.
2. Система от критерии за оценка на подходите
за изграждане на аналитични CRM-системи
Всеки от изброените три варианта за изграждане има предимства, недостатъци и ограничения по прилагането му. Компаниите, които планират внедряване на аналитична CRM-система трябва внимателно да преценят възможностите,
които предоставят различните варианти, да определят как всеки от тях се вписва в корпоративната стратегия за управление на клиентите и в стратегията за
развитие на организацията.
Безспорно отчитането на специфичните особености на предметните области е водещо при избора на софтуерно решение за аналитична CRM-система, но
същевременно бихме могли да сравним представените предимства и недостатъци на всеки от подходите посредством система от критерии за оценка. Предложената от нас система не отчита особеностите на конкретната организация, тъй
като те са строго индивидуални, динамични и изискват задълбочено проучване
и изследване на предметната област. Целта на системата от критерии е да сравни различните подходи за изграждане на аналитична CRM-система посредством
числови измерения на по-важните им предимства и недостатъци и отчитане на
тежестта на последните при формиране на комплексната оценка на подхода.
Необходимо е също така да се отбележи, че системата от критерии не оценява
конкретно софтуерно решение, а самия подход като цяло. В рамките на даден
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подход съществуват значителни разлики в използваните технологии, функционалност, разходи по придобиване и поддръжка и т.н., които за целите на тази
публикация са систематизирани в една обща оценка на дадения подход.
Изследването на множество източници в областта показва, че липсва система за оценяване на подходите за изграждане и поради това е необходимо да се
разработи такава. Оценката на подходите би могла да се осъществи посредством предлаганата от нас система от критерии, която включва набор от критерии, тежест на всеки критерий и числови оценки на подхода по всеки от критериите. Целта е да се формира комплексна оценка на подходите и да се направят
изводи относно най-подходящия за реализиране на аналитичната CRM-система.
Избрани са осем по-важни критерии, а тежестта на всеки критерий се ранжира в
три степенна скала от 1 до 3 и отразява авторова експертна оценка за приноса
му в общата оценка на подхода. Степен 1 отразява ниска значимост на критерия
в комплексната оценка на подхода, 2 – средна и 3 - висока значимост. Всеки
подход е оценен по 8 критерия с оценка от 1 до 3, съответно 1-ниска, 2-средна и
3-висока. Някои от критериите са дадени с отрицателна тежест, тъй като влияят
негативно върху комплексната оценка. Такива негативни критерии са свързани
с трудностите при изграждане и управление на аналитичните CRM-системи.
Сборът от претеглените оценки по всичките критерии формира крайната оценка
на подхода, а процентът от максималната оценка показва каква част от критериите на „идеалния“ подход са изпълнени.
Предлаганата от нас система включва следните осем критерия:
трудности при изграждане – този критерий влияе негативно върху оценката на подхода, тъй като оценява времето, разходите, ресурсите, уменията, изисквани за изграждане на системата;
обхват на данните – критерият оценява доколко данните, обект на анализа, обхващат всички необходими процеси и събития;
адаптиране към потребителските изисквания – чрез този критерий се
оценяват възможностите на аналитичните системи за модифициране на
модела на данните, бизнес интелигентните и аналитични средства (табла
с резултати, справки, интерактивни графики, метрики, аналитични модели и други), в съответствие с изискванията на потребителите и особеностите на предметната област;
обхват на поддържаните функции – критерият показва разнообразието
от средства за визуализация и анализ на данните, използвани бизнес интелигентни технологии, като OLAP-кубове, складове от данни, data
mining, както и средства за експортиране и споделяне на данни и анализи;
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оптимизиране на разходите по изграждане – чрез този критерий се оценява доколко направените разходи по изграждане на аналитичната система са целесъобразни, с оглед използване на аналитичната система за
цели и от потребители извън тези, пряко свързани с аналитичния CRM;
предефинирани метрики, анализи и най-добри практики – критерият показва доколко даден подход предоставя лесен достъп до предварително
зададени и полезни ключови индикатори за представяне, аналитични
модели, отчети, най-добри практики;
достъпност на аналитичните функции – чрез този критерий се оценява
доколко лесен е достъпът на потребителите до аналитичните функции,
какви усилия са необходими за да се конфигурира и използва дадена аналитична функция, какви са възможностите за споделяне на данните и за
интегриране на аналитичните функции в изпълняваните бизнеспроцеси;
трудности при управлението на системата – критерият оценява ресурсоемкостта и сложността на процесите по администриране настройката и
къстомизиране на аналитичната CRM система.
Оценката на така формулираните критерии се извършва по метода на експертните оценки (вж.табл. 1), тъй като липсват универсални количествени измерители или ако има такива3, то те са доста различни за различните софтуерни решения. Определянето на тежестта на всеки критерий в комплексната оценка е
дискусионен въпрос, доколкото отразява мнението на експертите. Безспорнo всеки критерий е съществен, но въпреки това считаме, че те биха могли да се степенуват по важност. В предлаганата от нас система критериите с най-голямо значение върху крайната оценка са трудностите при изграждане и обхватът на поддържаните функции. Тези два критерия оценяват две от най-важните характеристики на системата – от една страна, ресурсите и проблемите, свързани с изграждането, а от друга – функционалността на системата. Без да пренебрегваме значението на адаптирането към потребителските изисквания и използването на предефинираните метрики, считаме, че в сравнение с функционалната пълнота, тези
два критерия могат да се категоризират като критерии със средна тежест на влияние върху крайната оценка. Идеята е, че широкият набор от функции би могъл да
компенсира в известна степен недостатъчните средства за адаптиране към потребителските изисквания и вградените метрики и бизнеспроцеси.

3

Например: брой ИТ-специалисти, поддържащи едно работно място; време за внедряване/настройка на системата; брой вградени аналитични модели/справки/табла с резултати;
разходи по придобиване и поддръжка на едно работно място и др.
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Таблица 1
Оценка на подходите за изграждане на аналитична CRM-система

Критерий
за оценка

1. Част от
Оперативна 2. Индивиду3. Пакет
4. Част от
Тежест или колабора- ално БИаналитични корпоративна
тивна CRM- приложение приложения БИ-система
система

Трудности при
изграждане
Обхват на данните
Адаптиране към
потребителските
изисквания
Обхват на поддържаните функции
Оптимизиране на
разходите по
изграждане
Предефинирани
метрики, анализи
и най-добри
практики
Достъпност на
аналитичните
функции
Трудности при
управлението на
системата

-3

1

3

2

3

2

1

2

2

3

2

1

3

2

3

3

1

3

2

3

1

3

0

0

2

2

2

0

3

0

1

3

2

3

2

-1

1

3

1

3

Ограничения

Крайна оценка
Процент от максимална
оценка

Изисква внедрена оперативна
или колаборативна CRMсистема, поддържаща аналитични функции

Няма

13

9

45%

31%

ПАП трябва
да поддържат
средства за
Предполага
обвързване с наличие на
модела на
корпоративна
данните на
БИ-система
системитеили склад
източници на
данни
16
13
55%

45%
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Оценките са определени съгласно възможностите, които предоставя всеки
вариант, без значение на конкретните технологии, избрани за неговата реализация. При сравнителния анализ е направен опит да се идентифицират и оценят
предимствата и недостатъците на подхода като цяло, а не да се оценяват отделни негови представители.
В допълнение на оценките на всеки от критериите в таблицата са показани
и най-важните ограничения на всеки вариант, които всяка организация трябва
да оцени индивидуално. Тези ограничения определят дали съответният начин
на реализация е приложим в компанията.
Оценките на подходите по всеки от критериите са следните:
трудности при изграждане – По този критерий готовите решения (подход 1 и
3) имат по-ниска степен на трудност, съответно оценка 1 за подход 1 и оценка 2 за подход 3. Пакетите аналитични приложения са оценени като средно
ниво на трудност, тъй като при тях, за разлика от готовите оперативни и колаборативни системи, са необходими по-сложни настройки, най-вече за обвързване с модела на данните на външните източници. Бизнес интелигентните и аналитични приложения, разработвани само за целите на аналитичната
CRM-система или като част от корпоративната БИ-система, са с най-висока
степен на трудност при изграждане. При тяхното създаване се изискват значителни ресурси по документиране на потребителските изисквания, интегриране на хетерогенни източници от данни, избор и внедряване на аналитични модели, метрики и справки и използване на широк набор от технологии за
управление и анализ на данните;
обхват на данните – Най-малък обхват на данните има при оперативните
и колаборативни системи, тъй като аналитичните функции могат да използват само съхранените в системата данни. ПАП, от своя страна, дават
възможност да се интегрират данни от няколко оперативни източници и
поради това са оценени с по-висока оценка. Подходи 2 и 4 дават възможност да се осигури най-голям обхват на данните, който може да
включва данни от вътрешни и външни системи;
адаптиране към потребителските изисквания – Най-висока оценка по този критерий получават подходи 2 и 4, тъй като се разработват като индивидуални решения за всяка отделна организация. ПАП предлагат подобри възможности за модифициране на модела на данните, на средства
за анализ, метрики и визуализация на данните, в сравнение с подход 1,
поради което оценките им са съответно 2 и 1;
обхват на поддържаните функции – По този критерий подходи 2 и 4 са
оценени най-високо, тъй като теоретично при тях обхватът на аналитични-
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те функции би могъл непрекъснато да се разширява, чрез добавяне на нови
технологии, аналитични модели, средства за визуализация на данни и др.;
оптимизиране на разходите по изграждане – Подход 1 е оценен с найвисока степен на оптимизиране на разходите, тъй като свързаните с него
разходи липсват или са минимални. Те вече са направени във връзка със
закупуването и внедряването на оперативната или колаборативна CRMсистема. Аналитичните функции, вградени в тези CRM-системи, са бонус,
който потребителите получават при закупуване на готовото решение.
При подход 4 голяма част от разходите, свързани с изграждането на корпоративен склад, също вече са направени, тъй като подходът предполага наличието на изградена корпоративна БИ-система или поне корпоративен склад от данни. Чрез използване на подход 4 организациите биха могли да увеличат ефективността на направените вложения чрез повишаване на използваемостта на
корпоративната БИ-система.
Свързаните с подход 2 и 3 разходи са направени само за целите на изграждането на аналитична CRM-система и поради това тези подходи получават найниска оценка по този критерий.
Предефинирани метрики, анализи и най-добри практики. Такива при подход 2 и 4 липсват, докато при подход 1 и 3 те представят едно значително
предимство за организациите. Производителите на оперативни и колаборативни CRM-системи, както и на ПАП, разработват функциите на предлаганите от тях продукти на база на богатия си опит с клиентите. Включените
метрики, анализи и отчети отразяват най-добрите практики в дадения сектор и по този начин дават възможност на потребителите да приложат утвърдени знания и да се концентрират върху използването на тези знания, а
не върху средствата и подходите, необходими за тяхното генериране;
Достъпност на аналитичните функции. При подход 1 аналитичните функции са най-лесно достъпни до крайните потребители, вградени са в
ежедневно използвани и познати приложения. Голяма част от производителите на оперативни и колаборативни CRM-системи предлагат и
вградена аналитичност в поддържаните бизнеспроцеси, което също допринася за достъпността и широкото използване на аналитичните функции. Потребителите биха могли да изпълняват аналитични функции без
да прекъсват текущата си работа със системата. Аналитичните функции
са готови за използване, без да са необходими сложни настройки. ПАП
също предоставят едно добро ниво на достъпност на аналитични функции, но тъй нато това е отделно приложение, за интегриране на анализа
в бизнес процесите са необходими известни усилия и доработки.
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По този критерий подходи 2 и 4 получават най-ниски оценки, тъй като аналитичните функции не са вградени в системата и достъпът до тях изисква значителни средства и усилия. Основание за ниската оценка по този критерий дават и цитираните в т. 2.2.2. резултати от изследването на компанията Абърдийн
(White, 2013), които категорично показват, че достъпът до аналитичните функции е по-лесен при ПАП, в сравнение с индивидуално разработените БИприложения.
Трудности при управлението на системата. По този негативен критерий
подход 1 получава най-ниска оценка, тъй като управлението на оперативните и колаборативните системи се отличава с най-ниска степен на
сложност. То обикновено не изисква специални умения и се изпълнява
от крайните потребители. Управлението и настройката на ПАП също
може да се делегира на бизнеспотребителите, но изисква познание по
вградения мета-модел и умения за конфигуриране и интегриране на
данни от външните системи. Поради това този подход е оценен със
средна степен на трудност. Безспорно подходи 2 и 4 се отличават със
значителна трудност на управление на системата, което може да се реализира само от екип от висококвалифицирани специалисти. Изискват се
задълбочени знания, умения и опит за управление на данните, интегриране на широкия набор от технологии и усъвършенстване на аналитичните модели.
Комплексните оценки, представени в таблица 1 показват, че не може да се
определи един единствен подход, който да бъде оценен с максимална оценка по
всички критерии и поради това не може да се говори за единствено възможен и
подходящ подход за изграждане на аналитичните CRM-системи. Всеки от разгледаните подходи има предимства и недостатъци, които, заедно с ограниченията, следва да се отчетат при избор на начин на изграждане на аналитичната
CRM-система.
Заключение
Резултатите от това сравнение и оценяване ни дават основание да направим извод, че прилагането на комбинация от няколко различни подхода на изграждане на
аналитична CRM би довело до съчетаване на предимствата на избраните подходи и
компенсиране на техните недостатъци и би осигурило по-добра аналитична среда,
по-пълно удовлетворяване на изискванията на потребителите и по-висока степен на
изпълнение на целите и задачите на аналитичния CRM.
Прилагането на комбиниран подход се улеснява и от факта, че най-често в
организациите се използват няколко различни аналитични и бизнес интелигент-
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ни приложения. Причините за това могат да се открият в многообразието от
оперативни системи, внедрени в организациите, и използването на отделни
приложения за анализ на данните от всеки източник. На пазара също така се
предлагат и много приложения с различна функционалност и ценови характеристики и редица компании предпочитат да използват приложения, които решават конкретни задачи и притежават най-добро съотношение функционалност/цена.
При наличието на няколко различни аналитични приложения, за компаниите е най-целесъобразно да приложат стратегия за интегрирането им в единна
система, отколкото да внедрят изцяло нова система. Обикновено това интегриране може да се реализира чрез изграждане на аналитичната CRM-система като
композитно приложение на основата на архитектура, ориентирана към услугите
(Service Oriented Architecture – SOA). Процесът по изграждане на такива системи, обаче, изисква значителни ресурси по планиране, внедряване и управление.
Комбинирането на няколко варианта за изграждане на аналитичната CRM
система се подпомага и от предлаганите от водещите производители средства и
технологии. Всеки от лидерите в областта на оперативни CRM-системи и бизнес интелигентни и аналитични платформи – Microsoft, Oracle и SAP – предоставя възможности за изграждане на интегрирана аналитична система. Тези възможности се изразяват в предоставяне на платформа за разработване на нови
приложения с лесна интеграция с оперативната CRM-система, предоставяне на
платформа за разработка на бизнес интелигентни и аналитични приложения,
предлагане на ПАП с вградени възможности за извличане и анализ на данни от
оперативни системи и развитие и широко използване на архитектура, ориентирана към услугите.
Приложимостта на предлаганата от нас система от критерии би могла да се
развие и в следните две направления:
Оценка на предимствата и недостатъците на разгледаните подходи, в
съответствие с особеностите на предметната област. В този случай тежестта на всеки критерий би могла да се зададе от всеки ескперт, участващ в оценяването и по този начин да се промени влиянието на критериите в комплексната оценка на подхода, според вижданията на експерта. Оценките от всички експерти след това могат да се обобщят и по този начин да се обединят всички гледни точки, което би дало по-добра
основа за избор на подход за изграждане.
Оценка на конкретно софтуерно решение. След избор на подход за изграждане, същата система от критерии би могла да се използва при оценяване на
предимствата и недостатъците на конкретно софтуерно решение, базирано на
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избрания подход. В този случай системата от критерии би могла да се модифицира като отново се променят тежестите на всеки критерий, според мнението на
експертите. Оценяването по всеки критерий ще бъде по-прецизно, тъй като ще
се работи с конкретни стойности за необходимите разходи, лицензи за работни
места, срокове за изграждане и внедряване.
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APPROACHES TO BUILDING AN ANALYTICAL CRM SYSTEM
Assist. Prof. Yanka Aleksandrova
Abstract
The article assesses the advantages and disadvantages of the approaches to building analytical CRM systems using the author's own system of criteria. The results of the comparative
analysis and the assessment indicate that there cannot be identified only one approach which
can be classified as most suitable. Having in mind the advantages, the disadvantages and the
limitations connected with the individual approaches, the author proposes building an analytical CRM system through combining different approaches and substantiates the feasibility of
the combined approach through the use of service-oriented architecture.
Keywords: analytical CRM systems, SOA, business intelligence systems, packages of analytical applications.
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Econ Lit –I290
ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕЗИК (ИКОНОМИЧЕСКИ
НЕМСКИ ЕЗИК) – ИСТИНСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК
Ст. пр. Маргарита Попова
Въведение
Същност на понятието ,,специализиран език“
Специализиран е езикът, използван в определена област или валидният,
характерен за един бранш език. Като такъв се определя и езикът, който се отличава от общия език чрез специализирани изрази и специфична терминология. Специализираните езици, заедно с говоримия език, образуват диалектите и
регионалните разновидности, общовалидния език на една нация.
Специализираните езици са базирани върху общия език и са в постоянно
взаимодействие с него. Специализираният език съдържа характерни понятия и
изрази, както и заемки-чуждици, интернационализми, предимно от специфичната терминология. Този език, извън съответната сфера, е почти неизползваем или отделни думи от него имат съвсем различно значение в разговорния
език. Граматиката и дори интонацията могат също да се различават!
Специализираните езици спадат към стандартизираните езикови варианти. Те изпълняват също функцията на групови езици и разговорни езици на специалистите от съответния бранш, но се отличават с вече споменатия стандарт
или нормиране от останалите нестандартизирани езици на отделни групи от населението в различните региони и от разговорния език. Всеки термин от определен специализиран език се нарича Terminus technicus. Съвкупността от
всички термини съставлява неговата терминология. Много термини се променят непрекъснато в резултат на бързото развитие на науката.
Използваният професионален език в отделните научни области се променя и вследствие на все повече нарастващия брой на проникващите в него чужди
думи, предимно от английски език.
Специализираните понятия могат да се открият в речници, изготвени нарочно за определена сфера (икономическа, медицинска, юридическа и т.н.). В
зависимост от вида на речника, те могат да са само преведени или да е обяснен
и тълкуван и смисълът им.
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Цел на това изследване е да се презентира в многоаспектен план същността и сложността на обучението по специализиран чужд език – немски и да се
посочат очакваните резултати и ползи от него, а негов обект е целият процес
на преподаването му, включващ определени критерии, предпоставки и изисквания спрямо двете страни – участници в него, различните стратегии и методи,
прилагани в тази не лека дейност.
1. Предпоставки за изучаване на специализиран чужд език
Наличие на предварителни теоретични знания в съответната област
На първо място, като условие за изучаването на специализиран чужд език е
доброто познаване на теорията на майчиния език. Безупречното познаване
на специфичната проблематика и лексика/терминология в дадена сфера би било
една стабилна основа за заелите се да ги усвояват и на чуждия език.
Общи езикови познания
На второ място, като задължителна база е владеенето на общ чужд език
поне на езиково ниво А2 (Goethe Zertifikat A2 или ÖSD Grundstufe Deutsch 2). В
този случай обучението по специализиран чужд език би съответствало на тази
степен на владеене на езика. Това би довело обучаващите се с невисоки цели по
отношение на чуждия език до задоволителни резултати.
Доброто овладяване на един специализиран език (независимо в каква област) предполага, обаче ,като непоклатим фундамент стабилни познания по общ
чужд език, за които свидетелстват сертификати или дипломи за езикови нива
В2-С1 (Goethe Zertifikat B2 / ÖSD Mittelstufe Deutsch 2 или Goethe Zertifikat C1 /
ÖSD Oberstufe Deutsch). Колкото е по-високо езиковото ниво, толкова по-добре!
Лична мотивация
Мотивацията на обучаемите от всяка специалност за усвояване на чуждия
език е от съществено значение.
Активността в тази посока е много по-осезаема при мотивираните хора, отколкото при немотивираните. Никога не бива да се забравя и фактът, че нагласата
на човек спрямо задачите, поставяни за изпълнение в процеса на обучение, има определяща роля за крайния резултат. Изучаващият чужд език има шанс за успех само тогава, когато вярва, че може да се справи, а не когато гледа на това си занимание предубедено като твърде тежко за него или дори неизпълнимо.
Наличието на теоретична подготовка на майчин език, владеенето на общия
чужд език и личната мотивация на обучаващите са сигурна гаранция за успешното им справяне с овладяването и на специализирания чужд език.
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2. Предпоставки за преподаване на специализиран чужд език
Отлично владеене на общ чужд език
Отличната езикова подготовка на преподавателите е задължително условие преди да се заемат с такава отговорна задача, каквато е преподаването на
специализиран чужд език. Езиковите им умения трябва да съответстват на найвисоките нива С1-С2 (Goethe Zertifikat C1 / ÖSD Oberstufe Deutsch или Goethe
Zertifikat C2).
Познания по специализиран чужд език
Върху тази висока база на владеене на общия чужд език се надгражда
подготовката по специализиран чужд език. Тя не се постига никак лесно и
продължава доста дълго. Подготвяйки се за това ново поприще, преподавателят
трябва да прочете голям обем специализирана литература, както на майчиния
си, така и на чуждия език, за да се запознае със специализираната терминология
и с нейната същност, както и с проблематика в съответната област. Това отнема
много време и изисква сериозно осмисляне на непозната за него материя. Освен
това е необходима и сериозна амбиция, ако държи да е добре запознат и
компетентен в тази нова материя. Всички усилия си струват, обаче, щом иска да
се наложи и утвърди като специалист на нужното ниво. Предизвикателството е
действително голямо!
Задълбочените му познания в съответната сфера са от изключително значение при подбора и подготовката на учебния материал и в пряката му преподавателска практика. Именно те са неговите най-стабилни опори.
Консултации със специалисти
Преподавателите по специализиран чужд език в никакъв случай не биха
могли да бъдат най-големите специалисти в конкретната област. Затова често е
препоръчително да се допитват до специалисти-професионалисти, които да
им помогнат при разбирането и осъзнаването на всичко прочетено в научната
литература. Те не са експерти (икономисти), а филолози по образование!
Полагат, обаче, големи усилия да овладеят особеностите и всички тънкости на
специализираната терминология преди да влязат в час и да я преподават.
Високият професионализъм на преподавателите, владеещи общ и специализиран чужд език на много високо ниво, както и допитването до специалисти в
съответната област, са сигурна гаранция за успешното преодоляване на всички
трудности, свързани с пряката им работа.
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3. Методика на преподаването на специализиран чужд език
(икономически немски език)
Преди да говорим за каквито и да са методи и стратегии при толкова
специфичното преподаване на специализиран чужд език, трябва да сме наясно,
какви точно цели преследваме и какви би трябвало да са крайните резултати
от нашата професионална дейност. Важно при това, разбира се, е със студенти
от кой курс се работи и каква е тяхната специалност. Непременно трябва да се
съобрази и езиковото им ниво, за да има яснота върху каква основа ще се
надграждат новите знания.
Студентите от 2, 3 и 4-ти курс, например са преминали вече, както през
обща подготовка по основните (икономически) дисциплини на майчин език,
така и през общоезикова подготовка на чуждия език. Когато, обаче, срещнат
трудности при овладяването на специализирания език, те имат усещането, че не
могат да се справят. Специализираният език, както е добре известно, обхваща
голям обем термини и овладяването му е много трудоемка задача. Сега вече
наистина се изискват много старание и усърдие, при което водеща е личната
мотивация. Ето защо е толкова важно преподавателят да обмисли много
внимателно стратегиите си на преподаване и да подбере умело методите, които
ще използва при това.
По принцип в специализираното чуждоезиково обучение е добре да се
включват ориентирани към речеви активности упражнения и задачи. Тук се
касае за учебни методи, които да стимулират обучаващите се и да ги научат да
се справят и самостоятелно с някои възложени задачи. Централно място сред
тях заемат обикновените повторения, вариациите и най-сетне собствената
езикова продукция в импровизирани ролеви игри. Много подходящи за постигането на тази цел са диалоговите упражнения. Слушането, разбирането,
адекватните езикови реакции в дадена ситуация би трябвало да се превърнат в
рутинни дейности. При автоматизирането им могат да се включат стратегии,
съдържащи пантомима или игрови елементи. И така изграждането на умения за
водене на разговор и създаването на собствена езикова продукция (устна и
писмена) са две от основните цели, които трябва да са водещи в преподавателската дейност.
Необходимо е също да се разработят упражнения за работа в екип като
например изработка на учебни плакати, организиране на дискусии, излизащи
даже извън рамките на дадена сфера, предложения за работа по проекти и
разработка на реферати, предполагащи подбор на необходимите материали от
интернет или от други източници.
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Обвързване с практиката
В началото на всяка тема / глава от учебника би трябвало да се предложи
една свързана с практиката ситуация, чрез която насоченият към постигане
на активна речева дейност учебен процес значително би се улеснил. С нейна
помощ обучаващите се биха навлезли неусетно в новата материя, която им
предстои да усвояват. Само тяхното убеждение, че изучаваният материал ще им
е полезен и че се отнася към реалната практика, би довело до желания от нас
краен резултат.
Постепенно въведение в специализираната проблематика
В преподавателската си дейност в един икономически университет, например, всеки трябва непрекъснато да се запознава с последните и най-нови идеи,
теории и тенденции в теорията и практиката в областта на фирмения мениджмънт, маркетинга, туризма, банковото дело, счетоводството и т.н., а след това
поетапно да запознава и студентите си с тях. Водещ принцип е да се тръгне от
по-лекия езиков материал и постепенно познанията да се разширяват и
задълбочават. При това би трябвало да се вземе пред вид повлияното от
процесите на разширяване и унифициране, прилагани от европейското право.
Това се отнася предимно до фирмения мениджмънт и до избора на юридическа
форма на предприятието.
В занятията по специализиран чужд език би трябвало да се вземат пред вид
още влиянието на вътрешния Европейския пазар върху националната икономика
на отделните държави-членки на ЕС и актуалните тенденции в тази област. Може, например, да се разгледа въпросът как икономическата дейност се повлиява
от политиката, свързана с опазване на околната среда, а също и от социалните
проблеми. Полагащо се внимание трябва да се обърне и на интеркултурните
аспекти и особености. При това би могло да се изходи от отношения,
съществуващи напр. на европейския и американския пазар. Информацията, касаеща типично немската икономическа действителност, би могла да се поднесе от
преподавателя предимно чрез реални практически примери от германската
икономика, изказвания на водещи германски мениджъри и посредством актуални
текстове, специално подготвени и, ако се налага, адаптирани за целите на
езиковото обучение. Водещ принцип при подбора им трябва бъде постепенното
въвеждане в проблематиката и упражняване на специализираната терминология чрез достъпни като езиково ниво за обучаемите примери, взети непосредствено от икономическата реалност.
Този подход дава добри резултати и е уместен за прилагане в процеса на
обучението.
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Методи за преподаване и упражняване
на специализираната международна лексика
Работата по преподаването на специализираната терминология е винаги
ориентирана към вземането на решения, предприемането на конкретни езикови
действия и е свързана неизменно с определена научна сфера. За постигането на
тези амбициозни цели се разработват специални стратегии, които рефлектират
в определени, специално изготвени упражнения.
Задължителните специализирани термини би трябвало непременно да се
дефинират и, ако се налага, подробно да се разтълкуват. Тук са възможни 2 варианта за действие:
● Вариант 1:
Активирането на ситуативното мислене помага много при тълкуването на
големия брой чуждици и интернационализми, които се срещат във всяка специализирана терминология. Много често обучаващите се вече ги познават от
лекциите и упражненията си по съответната учебна дисциплина на майчин
език. Трябва да им се възложи задачата именно те като бъдещи специалисти да
обяснят всеки термин със свои думи на чуждия език (немски). Така те получават допълнителен стимул да говорят, който е нужен и би могъл да им бъде много полезен. А провокирани по този начин, в повечето случаи те лично постепенно стигат и до (немската) дума / (немските) думи – синоним/-и на чуждицата, както и до превода ѝ.
например: der Rabatt = der/das Skonto / der Preisnachlass / der Zahlungsabzug / der Abzug vom Preis.
Най-важното е обучаващите се да не са само пасивни реципиенти, а да се
превръщат в активни участници в занятието. Ако успеем да ги накараме да
мислят, да говорят, да участват, тогава сме постигнали истински успех!
● Вариант 2:
Често се случва преподавателят да обяснява на немски език непознати за
обучаващите се специализирани понятия - интернационализми, т.е. да изяснява описателно съдържанието им на чуждия език (немски) и едва след това да
дава и адекватен превод на майчиния език, акцентирайки върху тяхната
многозначност в случай, че такава съществува. В някои случаи, както вече беше
споменато, обучаващите се и сами стигат до него.
Този метод може да се онагледи чрез многобройни примери; тук обаче се
цитират само два, които са достатъчно показателни.
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● Чуждици:
- логистика*
Значението на това понятие, което е едно от основните в икономиката, в
повечето случаи се обърква с това на думата ,,логика“. Тогава се обяснява,
първо, че ,,логистика“ в икономиката означава ,,съвкупността от всички
дейности на едно предприятие, като се започне от набавянето на материалите и
се стигне до извозването на готовата продукция“. Понятието, обаче, има и
второ значение: ,,формулиране на логическите закони с помощта на математически символи (математическа логика). То трябва също да бъде споменато.
- диверсификация*
Много често значението на тази дума се обърква с това на думата ,,диверсия“. ,,Диверсификация“ в икономиката означава ,,разширяване на стоковия и продуктов асортимент на едно предприятие“. Другото значение на това
понятие е ,,разнообразие, промяна“. То също се съобщава.
Тук би било уместно да се обясни и какво точно означава ,,диверсия“, а
именно:
1. странично нападение
2. саботаж отстрана на (класовия) враг.
По такъв начин се постига максимална яснота и оттук нататък всички ще
правят разлика между двете понятия – чуждици.
Благодарение на този метод на преподаване чуждоезиковото обучение по
специализиран език играе и важна допълваща роля при следването на икономически специалности на майчин език. Така очевидно чувствително се обогатява речникът със специализирана терминология и на двата езика.
Този факт може само да ни радва, защото допринасяме за разширяването
на познанията на бъдещите специалисти като цяло. Те изпитват истинско
задоволство, че именно в специализираното чуждоезиково обучение са научили
още нещо ново и важно. Удовлетворението засяга и двете страни, участници в
процеса на обучение – студенти и преподаватели.
Стимулиране на логическото мислене
Редовно обучаващите се неизбежно срещат в текстовете нови, непознати
им немски специализирани изрази и понятия. Точно тук сме задачата ни е да
им ги обясним описателно с помощта на познати вече думи и изрази. В случай,
че съществуват съответни синоними - интернационализми за новите за тях
немски понятия, те непременно трябва да се споменат и запишат. Задъл-
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жително правило е да се дават всички синоними и антоними на непознатия
израз или термин, за да могат учещите да ги запомнят по-лесно ,,на блок“,
например: - синоними: der Fremdenverkehr = der Tourismus / die Touristik / das Tourismusgewerbe / das Gastgewerbe
- антоними: harter ↔ sanfter Fremdenverkehr.
Логическото и асоциативното мислене се активира по такъв начин, което е
много по-резултатен подход, в сравнение с поднасянето наготово на директния
превод на майчин език. Вследствие именно на него учещите сами стигат до
значението на непозната лексика.
И така, ние подаваме ръка на обучаващите се водим ги умело по пътя към
разгадаването на смисъла на специализираната терминология и в резултат на
това те лично превеждат непознатите им понятия и изрази. Ефектът от това е
невероятен! Хората насреща ни изпитват истинско удовлетворение, когато това
се случи и стигнат до правилния превод. Те са истински доволни от постигнатото и дори горди със себе си. Така личната им мотивация за усвояването на
тази трудна материя нараства значително и искат да научат още и още нови
неща; те просто са спечелени за каузата ,,специализиран чужд език“. Чувството
за обърканост и безпомощност е напълно изчезнало.
Този метод на преподаване е препоръчителен и се утвърди като успешен
многократно в дългогодишната преподавателска практика.
Онагледяване на учебния материал – допълнителен повод
за говорене и писане
Преподаваният материал би трябвало да се онагледява с помощта на
таблици, схеми, плакати, пана и т.н., за да се постигне чрез тях една по-добра
визуализация и да се предостави общ поглед върху разглежданата тема. Тези
нагледни материали биха могли да се обсъждат, а въз основа на тях да се правят
изводи или прогнози.
Към тях могат да се прибавят и графики и диаграми, които също да се
обсъждат или коментират, да се тълкуват и изясняват. Всички тези дейности
изискват познаването и ползването на специални глаголи, клиширани фрази и
цели изречения. Те се използват за проверка на придобитите знания, наред с
традиционните тестове, или би могло да се включат в тях. Това устно или писмено упражнение би повишило значително езиковите компетенции на хората,
които обучаваме.
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Стимулиране на креативността на обучаващите се
Резултатите от обучението до голяма степен зависят от това, дали обучаващите се вече са в състояние извън учебните часове да работят самостоятелно на
чуждия език, а после по време на занятията да сравняват собствената си езикова
продукция с тази на останалите участници в курса и реално да оценят постигнатите си езикови умения. За тази цел много подходящи са дискусиите, в които те
активно се включват, разисквайки, например, отговорите си на зададените за индивидуална работа упражнения – текстове за четене с разбиране с отговори Да /
Не / Няма данни за това в текста. Те са много по-полезни от обикновената
справка за решението им, посочено в ключа на съответния учебник.
Важни, са обаче, не само резултатите от обучението, а от значение е също
и пътят към финализиране на самия процес на обучение. В неговата финална
фаза е редно да стоят задачи за сравнение на икономическата ситуация в другите държави с тази в собствената държава. Такъв вид задачи са още един
допълнителен импулс за творчество, т.е. за създаване на собствена езикова продукция (устна или писмена). Подобни упражнения имат за цел перфектното откриване на приликите и разликите в родните и международните икономически
реалности, отношения и процеси, а служат отново за използване и упражняване
на усвоените специализирани понятия в един нов контекст, който засяга лично
самите обучаващи се. Умението за прилагане на придобитите знания би им послужило несъмнено в бъдещата им интеркултурна комуникация по икономически въпроси с контрагенти и колеги от чужбина.
Свобода на избора
Един от най-важните методи на преподаване винаги е бил предоставянето
на възможност за личен избор на обучаващите се. Това означава да им се
предложат в края на всяка разглеждана тема / глава поне една двойка свързани
с нея подтеми, казуси, ситуации или няколко въпроса за разискване,
презентация и т.н., от които те сами да си изберат един казус или въпрос, една
подтема или ситуация по собствените си критерии и според личните си
интереси.
Една известна германска поговорка гласи: ,,Wer die Wahl hat, hat die
Qual.“ (,,Който избира, примира.“, т.е. Който има възможност да направи
избора си, се измъчва.) В този случай, обаче, тя не важи! Точно обратното,
обучаващите се с лекота избират по-интересното и по-близкото до тях и веднага
го отсяват от скучното, безинтересното, досадното. Нали към всичко трябва да
се подхожда с желание и любов, за да има положителен резултат от това
занимание! Така постиженията многократно биха се увеличили. Духовната
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нагласа към всяка човешка дейност, както е добре известно, е от решаващо
значение за нейния успех. Друга немска поговорка гласи: ,,Lust und Liebe zum
Ding macht alle Arbeit gering.“ (,,Обичай работата си, та да ти е лека.“, т.е.
Никоя работа не дотежава, когато се върши с желание и любов.) Нито една
задача не бива да се натрапва, защото би се възприела като голяма досада и би
предизвикала единствено отрицателна реакция. Обучаваните би трябвало да
изпитват винаги удоволствие от заниманието си с чуждия език (немски) и едва
с това усещане много по-лесно ще поемат по дългия път на успешното му
усвояване. Така е програмирана нашата психика и ние задължително трябва да
се съобразяваме с този факт.
От психологическа гледна точка точно активната употреба на чуждия
език в една непринудена атмосфера е гаранция за високи резултати. Ако
успеем да елиминираме принудата при упражненията, тогава процесът на
обучение би протичал много леко и би дал много по-добри плодове.
В течение на курса обучаващите се достатъчно са тренирали с помощта на
упражнения граматическите структури и лексиката, съответстващи на дадено
езиково ниво. Всичко изучено е вече автоматизирано и сега курсистите съвсем
непринудено го прилагат активно на практика. На този етап можем да ,,пришпорим“ творческото мислене на хората, с които работим. Те изпитват истинско
предизвикателство да формулират и изразяват собствените си мисли на чуждия
език и по този директен начин да демонстрират вече усвоените знания и
умения, гордеят се с постигнатото от тях, което пък им носи истинско удовлетворение. А преходът към това протича съвсем неусетно, което пък е найценното в този дълъг и съвсем не лек процес!
Но какво се случва междувременно? – Достигането до ниво създаване на
собствена езикова продукция и на проговаряне на изучавания чужд език е
твърде комплициран процес, дори и изучаващите го да не осъзнават напълно
този факт. По време на своите устни или писмени презентации те допускат
някои грешки (както граматически, така и лексикални). По-важен е, обаче,
самият факт, че участниците в курса вече добиват увереност да изразяват
собствено мнение по тема, въпрос или теза, избрани от тях, пред публика. Те
проговарят! Първоначалното притеснение от евентуални грешки, повечето
страхове и задръжки най-сетне са преодолени! Това вече е крачка напред, една
истинска победа за тях. Те са постигнали едно по-високо ниво на езиковите си
умения.
Ние пък, от своя страна, трябва да сме много внимателни в реакциите си
към грешките им – задължително да ги коригираме, за да се поучат от тях и
повече да не ги допускат, което, обаче, да се случва много деликатно. Можем
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също да насочим вниманието им към специфичния начин на изразяване в
дадения бранш, да предложим алтернативни варианти за формулиране на
собствените им мисли и структуриране на създадения от тях текст. Във всеки
случай е нужно да поощряваме инициативата им, че са избрали и работили по
някоя тема или отговорили на някой въпрос.
Осигуряване на успешни резултати от учебния процес
Към края на всяка учебна единица би трябвало да са позиционирани
задачи, които дават възможност да се затвърдят придобитите чрез нея нови
знания и умения и те да се приложат на практика. При тях по правило се
преговарят усвоените вече познания, но те биват и разширявани и обогатявани
чрез предоставяне на допълнителни текстове. Задачите, свързани с тях, съвсем
не са задължителни за изпълнение от всички, но представляват едно задълбочаване в съответната тема. Този тип задачи биха могли да се изпълняват в
самото занятие поединично или групово, устно или писмено, а може и да се
зададат за изпълнение у дома, ако подготовката им изисква повече време, напр.
за набиране и обработка на допълнителна информация, извършване на някакво
проучване или анализ, т.е. ако съдържат някакъв творчески елемент.
По време на занятията може да се дадат предложения / идеи за действие,
които биха улеснили самостоятелната работа, свързана с чуждия език, в една
вече съвсем различна, извънаудиторна среда.
Преподавателят би могъл да предостави информация относно подходящи
източници, напр. учебна литература като специализирани учебници, справочници, речници или специализирани издания на вестници, списания, сайтове,
които биха ги подпомогнали при изготвянето на реферати и презентации и биха
им дали възможност да задълбочат още повече познанията си в интересуващата
ги област.
Обобщение
В заключение искам да поставя акцент върху факта, че специализираните
понятия трябва непременно да се преподават в едно ориентирано към практиката чуждоезиково специализирано обучение. За бъдещите специалисти не
бива да представляват нещо съвсем непознато и далечно. Поне 500 термина
биха били достатъчни, за да могат те да разширят дотолкова езиковата си
компетентност, че да са в състояние да се изразяват адекватно и компетентно
в бъдещата си професионална среда. Специализираните понятия би трябвало да
се подбират според критериите ,,полезност“, ,,честота на употреба“ и ,,задължителност в практиката“.
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Основните и най-важни понятия или изрази в отделните учебници и
учебни помагала е препоръчително да бъдат изписани с различен и получер
шрифт, така че да се открояват ясно в текста. Това тяхно контрастно графично
представяне в техническо отношение има голямо значение за по-бързото им и
лесното усвояване.
Тези основни и ,,неизбежни“ във всяка област понятия биха осигурили на
обучаващите се достъп до специализираната литература в съответния бранш,
която евентуално би ги интересувала. Благодарение на придобитите нови знания и допълнителна актуална информация осезаемо биха се обогатили опита и
професионалните умения. Общуването в устна или писмена форма с техни колеги от чужбина значително би се подобрило, а от това те само биха спечелили.
Езиковото обучение в професионалната сфера има за цел да повишава мотивацията на обучаващите се през целия период на занятията. Самите те трябва да осъзнаят факта, че бъдещите им работодатели ще отдават все по-голямо
значение на общоезиковата им подготвеност и компетентност в съответната
област. А тя е твърде специфична за всяка сфера на професионална дейност!
Солидната подготвеност би помогнала на бъдещите мениджъри и служители в чужди компании у нас да осъществяват и поддържат безпроблемно контакти с фирми от региона на немскоговорящите държави. Стабилната езикова
подготовка би била много полезна и за практикантите във фирми в чужбина, а
също и за студентите от икономическите университети. Тя представлява още
една отворена врата по пътя към професионалната им реализация и кариерно
развитие. Благодарение на нея те биха могли да се включат в международни
проекти, форуми, конференции, конгреси, дискусии. Участието в тях би им позволило изразяване на собствени позиции, представяне на свои разработки и
идеи.
Доброто владеене на специализиран чужд език би било сериозна помощ и
за всички заинтересовани, които желаят да положат успешно изпит за придобиване на сертификат за степен на владеене на съответния специализиран
език, напр. изпита Wirtschaftsdeutsch International или WiDaF.
Тогава и нашата професионална цел би била реализирана!
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TEACHING LANGUAGE FOR SPECIAL PURPOSES (BUSINESS GERMAN) –
A REAL CHALLENGE FOR THE FOREIGN LANGUAGE TEACHER
Senior Lecturer Margarita Popova
Abstract
The article reviews the multi-aspect approach of the peculiarities and specifics of teaching of languages for specific purposes (Business German). The author departs from trying to
define the meaning of the term „language for specific purposes“, which is then followed by
explaining the reasons of the need for studying languages for specific purposes, as well as the
requirements and challenges for the teacher of such subjects. This is followed by a suggested
detailed itemized eight-step methodology for the delivery of this challenging subject matter.
Methods include close relation of teaching material to business practice, perpetual introduction of students into specialized themes and concepts, varieties of teaching, practicing and
learning hints of specific terminology, encouraging of critical thinking, use of graphs and other illustration of teaching materials, etc. encouraging student creativity activities for ensuring
positive learning outcomes.
Keywords: German for business, key competencies, language for specific purposes,
teaching business German at University.
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Econ Lit – L310
ПРОБЛЕМИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС НА ПАЗАРА
НА СТОКИ И УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Докт. Светлана Атанасова
Въведение
През последните години проблемите на инвестиционния процес в икономиката на Република България, и по-конкретно, проблемите на инвестиционния
процес на пазара на стоки и услуги, придобиват все по-голяма актуалност. Причината е, че инвестициите изразяват процеса на създаването и натрупването на
капитал, но също така са свързани с устойчивостта при растежа на дохода. Допълнително, инвестиционният процес на пазара на стоки и услуги пряко се
свързва с характеристиките на предлагането, с инфраструктурата на размяната,
но също така и с благосъстоянието на потребителите, представено чрез величината на реалното потребление. При дефинирането и анализа на инвестиционния
процес в реалния сектор съществуват и някои нерешени проблеми, свързани с
неговото съдържание и критерии за оптималност.
Целта на тази статия е да се дефинират съдържанието и критериите за оптималност на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги в контекста на
основния икономически модел, както и да се представи изследване на някои основни характеристики на инвестиционния процес, пряко свързани с дохода. При
изпълнението на тази цел подходът на анализ се конституира върху кейнсианския
модел на дохода и неговото приложение на мезоикономическо равнище.
1. Теоретични проблеми на съдържанието и критериите за оптималност
на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги
Инвестициите представляват процес на образуването на капитал, т.е. придобиването или създаването на ресурси, които ще се използват в процеса на
производството1. Това определение на Дж. Хикс от „Принос към теорията на
търговския цикъл” представя съдържанието на инвестиционния процес едновременно като натрупване на капитал, но така също и като процес на създаването
на ресурсите в икономиката. В съответствие стова, инвестиционният процес на
пазара на стоки и услуги се конституира от процеса на образуването на капитал
1

Hicks, J. A Contribution to the Theory of Trade Cycle. Oxford Clarendon Press, 1950.
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– придобиването или създаването на ресурсите под формата на дълготрайни и
краткотрайни материални активи, които се използват при размяната на стоки и
услуги. Едновременно с това, инвестиционният процес трябва да е непрекъснат
във времето, с цел постигането на по-оптимални условия на размяната, както от
страната на търсенето, така и от страната на предлагането.
Обект на изследването е общата величина, структурата и цикличността на
инвестициите на пазара на стоки и услуги, тяхната взаимна зависимост с общия
инвестиционен процес в икономиката на България, нивото на ефективност при
създаването на доход, както и нейната зависимост от ефективността на общия
инвестиционен процес в икономиката. Посредством използването на серийни
корелации се изследва до каква степен емпиричните резултати (от изследването
на ефективността на инвестиционния процес – б.а.) могат да бъдат използвани
за прогнозиране на бъдещото състояние (бъдeщата ефективност – б.а.)2.
Но освен от стрaната на фирмите (т.е. от страната на предлагането б.а.),
инвестициите и инвестиционният процес (в макроикономически план б.а.) също
така се конституират от използването на част от ресурса на правителството, домакинствата и обществените организации в процеса на общественото производство. При този процес се разширява формирането и усъвършенстването на човешкия капитал, създават се материални и нематериални активи и всякакви
форми на богатството. Поради тези причини придобиването на активи от правителството или домакинствата, както и създаването на обществени инфраструктури, насочването на ресурсите в образование, използването на капитала за
изследване и развитие са също форми на инвестиции, независимо че се предприемат от различните икономически субекти с различни цели3.
Следователно, в макроикономически план, както придобиването на активи
от страна на домакинствата и правителството, но така също и всяко използване
на техния ресурс за усъвършенстването на обществената производствена
функция и на трудовия фактор, също представляват инвестиционен процес4.
Във връзка с това може да се направи извод, че субектите на инвестиционния
процес са, както от страната на търсенето – домакинствата, но така също и от
2

3
4

Stuart, A., К. Ord. Kendall’s Advanced Theory of Statistics Volume 1: Distribution Theory, Volume 1, 1994; Kendall, M. А. Stuart, К. Ord. The Advanced Theory of Statistics. Volume 3:
Design and Analysis, and Time-Series. Fourth edition (4th Edition), 1983, chapter 35.
Hicks, J. Цит. произв.
Под обществена производствена функция се разбира не само съотношението между трудов и капиталов фактори при създаването на БВП, но също така тяхната вътрешна структура. За трудовия фактор това е съотношението между висококвалифициран и нискоквалифициран труд. За капиталовия фактор това е съотношението между дълготрайни активи
(capital goods) и краткотрайни активи.
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страната на предлагането – фирмите. Съответно, критериите за оптималност
при използването на ресурсите им – капитала и активите на фирмите и разполагаемия доход на домакинствата, са пряко свързани с текущото състояние и
очакваните промени на дохода и потреблението.
На пазара на стоки и услуги от страната на търсенето основният критерий
за оптималност на инвестиционния процес се представя чрез максимизацията на
полезността, т.е. чрез максимизацията на потреблението на домакинствата. В
контекста на основния икономически модел от страната на търсенето и потреблението на стоки и услуги инвестиционният процес не е нищо друго, освен използването на ресурса на потребителите – домакинствата и отделните хора, с
цел максимизиране на пределната полезност на разполагаемия доход5. Тази дефиниция на Дж. Кейнс пряко свързва използването на ресурса на домакинствата
с величината на реалното потребление на всяка единица инвестиции. Едновременно, в „Общата теория” Кейнс определя търсенето и потреблението като основният движещ фактор на производството и предлагането. В този смисъл нивото на оптималност на инвестиционния процес от страна на търсенето, нивото
на полезност на разполагаемия доход предпоставя и е фактор на оптималността
на инвестиционния процес в реалния сектор на икономиката.
От страна на предлагането, инвестиционният процес представлява използването на ресурсите на агентите на предлагането (търговските фирми – б.а.) с
цел максимизирането на стойността. В динамичен план инвестиционният процес е насочен към използването на ресурса – създаването и използването на капитал, постигащо максимизиране на пределната ефективност на фирмите6.
Както се вижда от посочените определения, съдържанието на инвестиционния процес се фокусира върху значението на инвестициите, както за текущото, така и за бъдещото състояние на икономиката и следователно се свързва с
фазите на развитие. Т.е. инвестиционният процес не може да бъде разглеждан
извън контекста на икономическата цикличност7.
Същият извод се отнася и за пазара на стоки и услуги. Инвестиционният
процес на търговските фирми се конституира върху процеса на създаване и натрупване на капитал и създаването на условия на предлагането и размяната, пряко свързани с фазите на икономическия цикъл – растеж, застой, спад. Следователно, ефектите на инвестиционния процес са с отложени във времето очаквани, но неизвестни и несигурни крайни резултати. Поддържането на текущото
5

6
7

Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money, London and New York:
Macmillan for the economic Royal Society, 1973, p. 77-87.
Debreu, G. Theory of Value. New York: John Wiley, 1959, p. 43-47.
Lucas, R. E. Jr. Understanding Business Cycles, University of Chicago, 1977, p. 1.
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равнище на предлагането, потреблението и благосъстоянието или тяхното повишаване изисква съответното поддържане или усъвършенстване на средствата
на инвестиционния процес, усъвършенстване на предлагането на стоки и услуги, както и усъвършенстване на обектите и структурата на благосъстоянието.
Устойчивият икономически растеж... растежът на предлагането и растежът на
благосъстоянието следователно в най-значителна степен зависят от създаването
и усъвършенстването на допълнителните средства на производство, акумулацията на капитал, увеличаването на висококвалифицирания труд. Т.е. инвестиционният процес представлява нарастване и усъвършенстване на елементите на
производствената функция на обществото: труд, капитал и предприемачество
над нивото на амортизация и на физическо износване на съществуващите елементи. Инвестицията също представлява растежът на елементите на обществената производствена функция, въплъщаващ новите технологии8.
Посочените определения на Дж. Хикс, Дж. Кейнс, Ж. Дебрьо и П. Самуелсън еднозначно дефинират съдържанието и заедно с това общите критерии за
оптималност на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги в контекста
на основния икономически модел. Процесите на създаването, натрупването на
капитал, придобиването на активи и на различни форми на богатството от страна на фирмите са оптимални, единствено ако се максимизира пределната ефективност на ресурсите им. Заедно с това инвестиционният процес на пазара на
стоки и услуги може да се дефинира като оптимален, единствено и само ако използването на ресурса на домакинствата е свързан с повишаването на реалното
потребление на всяка единица разполагаем доход. При цялата комплексност и
сложност на процеса, използването на ресурсите, както от страната на предлагането, но така също и от страната на търсенето е оптимална, ако се усъвършенства обществената производствена функция и заедно с това се постига устойчив
растеж на дохода и реалното потребление. Първата част от критерия за оптималност е пряко свързана с взаимната зависимост на ефектите от инвестиционния процес и физическата форма на капитала9. Втората част е свързана с постигането на устойчивост на тези ефекти от гледна точка на икономическата цикличност.

8

9

Samuelson, P. The Pre Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics 36,
1954, p. 387-389; Allais, M. Theories of General Economic Equilibrium and Maximum Economic Efficiency. In Equilibrium and Disequilibrium in Economic Theory, ed. G Schwodiauer, Dordrecht: D. Reidel, 1998, p. 129-201.
Solow, R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function,The Review of
Economics and Statistics Vol. 39, No. 3, Published by the MIT Press (Aug., 1957), p. 312-320.
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2. Изследване на състоянието на инвестиционния процес на пазара
на стоки и услуги в Република България
Поради ограничения обем на изследването ще съсредоточим анализа на
инвестиционния процес на пазара на стоки преди всичко върху неговата величина, структура и ефективност при създаването на дохода в контекста на икономическата цикличност.
2.1. Обща величина и цикличност на инвестиционния процес
в сектор на пазара на стоки и услуги
През периода 2000-2012 г. общият размер на инвестициите в търговията –
брутно капиталообразуване (ДМА), заедно с величината на стоковия запас, е в
размер на 455,990 млрд. лв., което е средно 76,34% от общия размер на инвестициите в икономиката на страната. За същия период инвестициите в ДМА на
търговията са общо 24,850 млрд лв срещу 166,206 млрд. лв. за националната
икономика. Т.е. брутното капиталообразуване в търговията представлява
14,95% от общото брутно капиталообразуване в реалния сектор на икономиката
на България.
В инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги се наблюдават следните закономерности:
Най-високи относителни тегла в общия инвестиционен процес се наблюдават през периода 2000-2004 г. - средно 82,34%. През периода 2005-2009 г. се
наблюдава чувствително понижение на относителното тегло – между 76,62%
през 2005 г. и 70,37% през 2009 г. През този период темповете на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги са по-ниски, в сравнение с темповете на
инвестициите в областта на телекомуникациите и туризма, но остават с найвисоко относително тегло в общия инвестиционен процес. След този период
относителното тегло на инвестициите на пазара на стоки и услуги спрямо общите инвестиции в националната икономика отново постепенно нараства до
76,88% през 2012 г. (таблица 1).
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Таблица 1
Състояние на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги
в Република България за периода 2000-2012 г.10

Години

ИнвестиТемп на
ции в
инвестърговиятициите
та към
в
инвестииконоции в
миката
икономи(%)
ката (%)
* 22668,265
*
84,320

Темп на
Темп на Инвести
Темп Инвести- Темп на
ИнвестиИнвестиИнвестиинвести- ции в
на
ции в
инвестиции в
циите в Стокови
ции в
циите в ДМА в
стоко- ДМА в
циите в
търгоДМА в
запаси
икономитърготърговите икономи- ДМА в
вията
търго- (млн. лв.)
ката
вията
вията
запаси
ката
икономи(млн. лв)
вията
(млн. лв.)
(%)
(млн. лв.)
(%) (млн. лв.) ката (%)
(%)

2000

19113,870

*

778,355

* 18335,515

*

2001

21479,972

12,379

880,388

13,109 20599,584

12,348

4332,750
5558,273

28,285 26157,857

15,394

82,117

2002

23192,165

7,971 1151,134

30,753 22041,031

6,997

6080,871

9,402 28121,902

7,508

82,470

2003

25301,013

9,093 1322,928

14,924 23978,085

8,788

6830,541

12,328 30808,625

9,554

82,123

2004

27866,616

10,140 1485,599

12,296 26381,017

10,021

8119,433

18,870 34500,450

11,983

80,772

2005

32194,144

15,529 1888,363

27,111 30305,781

14,877 11711,510

44,240 42017,291

21,788

76,621

2006

35341,062

9,775 2588,146

37,058 32752,916

8,075 14297,704

22,082 47050,620

11,979

75,113

2007

43253,014

22,387 3774,781

45,849 39478,233

20,533 17264,111

20,747 56742,344

20,599

76,227

2008

46689,215

7,944 3277,613

-13,171 43411,603

9,963 23282,983

34,863 66694,585

17,539

70,005

2009

41802,298

-10,467 2126,917

-35,108 39675,381

-8,607 19724,546

-15,283 59399,926 -10,937

70,374

2010

43272,353

3,517 1865,867

-12,274 41406,486

4,363 16077,509

-18,490 57483,995

-3,225

75,277

2011

46664,866

7,840 1988,485

6,572 44676,381

7,897 16225,370

0,920 60901,751

5,946

76,623

2012

49820,060

6,761 1722,256

-13,389 48097,803

7,658 16701,028

2,932 64798,831

6,399

76,884

Инвестиционният процес на пазара на стоки и услуги е цикличен, с ясно
изразени растеж, застой и спад, в съответствие с фазите на цикличност на българската икономика. Същевременно, той е сравнително по-устойчив от този на
националната икономика. Нивото на нестабилност на инвестиционния процес
на търговските фирми, изчислено на база на стандартното отклонение на темповете е 7,36%, при малко по-високо средно ниво на нестабилност на инвестиционния процес в българската икономика – 9,09%.
Средният темп на промяна на инвестициите на пазара на стоки и услуги е
8,57% срещу 9,54% за икономиката, но във фазите на икономическия цикъл
двата процеса се развиват по различен начин. Така например, през 2005 г. растежът на инвестициите в националната икономика е 21,79% срещу 15,53% на
пазара на стоки и услуги, а през 2008 г. 17,54%, спрямо 7,94%. Същевременно, в
годините на спад намалението на инвестициите на търговските предприятия е
по-слабо от това за националната икономика. Най-ясно е изразен процесът през
2010 г., когато темпът на промяна на инвестициите на пазара на стоки и услуги
10

Изчислено по данни на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/1843 (16.01.2015г.) и Евростат:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tei
na041&tableSelection=2 (16.01.2015 г.)
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е положителен (+3,52%) спрямо отрицателните (-3,26%) общо за икономиката.
В края на периода темповете на двата инвестиционни процеса са приблизително
еднакви: 6,76% за пазара на стоки и услуги срещу 6,39% за националната икономика.
Средно за периода коефициентът на корелация между темповете на инвестициите на търговските предприятия и инвестициите общо в икономиката на
Република България е +0,993, което индикира много високо ниво на съвпадение
между посоките и величината на промяна на двата процеса. Корелацията между
тях е по-висока в годините на растеж на икономиката (2000 - 2008 г.) – средно
+0,996, докато през периода на икономическата криза 2009 - 2012 г. зависимостта между темповете на двата процеса е сравнително по-ниска (+0,895). Резултатите от анализа са представени в таблица 2.
Таблица 2
Коефициенти на корелация и систематична цикличност (β- коефициенти)
между инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги и общия
инвестиционен процес в икономиката на Р България
Години
2000 - 2012 г.

Показатели
ρ[IТ; IЕ]11
12

β [IТ; IЕ]

β[ДМАТ; ДМАЕ]
β[СЗT; IE]

14

Средно за периода

13

2000 - 2008 г.

2009 - 2012 г.

0,993

0,996

0,895

0,804

0,952

0,915

1,035

1,481

1,076

1,964

2,236

1,178

Високото равнище на взаимна зависимост се подкрепя от данните за β коефициентите между темповете на инвестиционния процес на пазара на стоки и
услуги и темповете на инвестиционния процес на икономиката. Чрез този показател се изразява систематичността и неслучайния характер в посоката и вели-

11

12

13

14

Коефициент на корелация между темповете на инвестициите на пазара на стоки и услуги
и инвестициите в икономиката.
Бета коефициент на инвестициите на пазара на стоки и услуги, спрямо инвестициите в
икономиката.
Бета коефициент на инвестициите в ДМА на пазара на стоки и услуги, спрямо инвестициите в ДМА в икономиката.
Бета коефициент на инвестициите в СЗ, спрямо инвестициите в икономиката.
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чината на съвпадение между двата процеса

covij
var j

. Изчисленията показ-

15

ват отново високи нива на неслучайно, систематично съвместно развитие на
двата процеса: средно за периода 2000 - 2012 г. β = +0,804 при +0,952 в годините на растеж и +0,915 за периода 2009 - 2012 г., което индикира, че развитието
и цикличността на инвестициите на пазара на стоки и услуги са структурни
променливи при развитието на инвестициите в националната икономика. В съответствие с този извод изпълнението на основните функции на инвестиционния процес в националната икономика, свързани със създаването и устойчивостта на дохода и на потреблението в много висока степен зависят от аналогичните показатели и от общите характеристики на инвестиционния процес на
пазара на стоки и услуги.
Общо за периода β-чувствителността на инвестициите в ДМА на пазара на
стоки и услуги, спрямо брутното капиталообразуване в икономиката е +1,035,
което е доказателство, че за целия период двата процеса се развиват по идентичен начин. Но през периода на растеж 2000 - 2008 г. β-чувствителността е
+1,481 срещу +1,076 през периода на спад 2009 - 2012 г. Това означава, че при
растеж на икономиката, развитието на ДМА на пазара на стоки и услуги е почувствително, спрямо развитието на ДМА в икономиката. Във фазата на спад и
застой тази чувствителност се понижава и е близка до 1 (β = 1,076).
По-високата β-чувствителност на брутното капиталообразуване на пазара
на стоки и услуги, спрямо аналогичния процес на националната икономика в
годините на растеж, индикира следното: при повишаване на интензивността на
натрупването на капитал в националната икономика под формата на ДМА, на
пазара на стоки и услуги аналогичният процес е с по-висока интензивност. Това
е доказателство за по-висок оптимизъм, свързан с очакванията за дохода и потреблението. Но този процес също е предпоставка за образуването на инвестиционен балон, свързан с по-високите темпове на брутното капиталообразуване
от страна на търговските фирми.
Тенденциите при развитието на инвестициите в запаси на пазара на стоки и
услуги са в същата посока с още по-висока интензивност. Общо за периода систематичната чувствителност на стоковите запаси спрямо общия инвестиционен
процес в икономиката, е приблизително два пъти по-висока: β = 1,964. Т.е. на
всеки 1% промяна на инвестициите в икономиката чувствителността на инвес15

Sharpe, W. F., G. Alexander. Investments 4th Edition, Prentice Hall Englewood Cliffs NJ 1991,
p. 205.
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тициите в запаси на пазара на стоки и услуги е средно 1,964 пъти по-висока. В
годините на растеж 2000 - 2008 г. този процес е по-интензивен β = 2,236, докато
в периода на спад систематичната чувствителност на инвестициите в стокови
запаси се понижава до β = 1,178. По-високият β-коефициент на стоковите запаси през годините на растеж отново е индикация за свръхоптимистичност, свързана с развитието на потреблението и БВП. Но по-високата β-чувствителност на
инвестициите на пазара на стоки и услуги предпоставя по-висока цикличност на
нормативната пределна ефективност, свързана с възвръщаемостта на капитала
на търговските фирми. При ефективност на инвестиционния процес под претеглените средни разходи за капитала (WACC) са на лице всички предпоставки за
образуването на инвестиционен балон в търговията16. Този извод трябва да се
аргументира допълнително посредством изследването на ефективността на инвестиционния процес.
Получените резултати от изследването аргументират следния извод: Инвестиционният процес в търговията е цикличен, с ясно изразени фази на растеж,
застой и спад, които съвпадат с фазите на цикличност на националната икономика. В годините на растеж 2000 - 2008 г. систематичното неслучайно развитие
на инвестициите на пазара на стоки и услуги, спрямо общия инвестиционен
процес в страната е по-ясно изразено за стоковите запаси, в сравнение с ДМА.
Предлагането на стоки и услуги е значително по-чувствително към растежа на
инвестициите в националната икономика от развитието на инфраструктурата на
търговията, поради факта, че β на стоковите запаси е 2,236, спрямо 1,481 на
ДМА. В годините на спад развитието на структурата на инвестиционния процес
на пазара на стоки и услуги и структурата на инвестиционния процес в българската икономика са почти идентични.
2.2. Ефективност на инвестиционния процес на пазара на стоки
и услуги при създаването на брутна добавена стойност
Както вече стана ясно, ефективността на инвестиционния процес на пазара
на стоки и услуги се свързва с промяната на дохода на всяка единица инвестиции. Резултатите от анализа, свързан с растежа на дохода са представени в таблиза 3.

16

Трайков, Хр. Финансов мениджмънт в търговията. Изд. „Наука и икономика”, 2014, с. 258.

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

94

Таблица 3
Ефективност и пределна ефективност на инвестиционния процес
на пазара на стоки и услуги в Р България за периода 2000-2012 год.17
Верижен
темп на Верижен
брутната темп на
добавена брутния
Години
стойност вътрешен
в търго- продукт
вията
(%)
(%)
*
*
2000

Брутна
добавена
стойност
на 1 лв.
инвестиции в
търговията (лв.)
0,295

Верижен
ΔБВП/Δ темп на
Инвес- БДС на 1
тиции в лев нвесиконо- тиции в
миката търго(лв.)
вията
(%)
1,211
*
*

Брутен вътΔБДС/Δ
решен проИнвесдукт на 1
тиции в
лв. инвестърготиции в
вията
икономика(лв.)
та (лв.)
*

2001

15,659

10,810

0,304

0,374

1,163

0,850

2,919

2002

13,365

9,482

0,319

0,510

1,184

1,468

4,996

2003

9,030

7,914

0,319

0,317

1,166

0,981

-0,057

2004

11,470

10,958

0,323

0,361

1,156

1,067

1,207

2005

5,736

14,067

0,295

0,119

1,083

0,746

-8,477

2006

20,861

13,850

0,325

0,630

1,101

1,252

10,099

2007

4,875

16,224

0,279

0,071

1,061

0,867

-14,309

2008

16,846

15,137

0,302

0,591

1,039

0,915

8,246

2009

3,787

-1,405

0,350

-0,109

1,150

0,133

15,920

2010

-2,158

3,205

0,331

-0,215

1,227

-1,143

-5,482

2011

-1,148

6,803

0,303

-0,048

1,237

1,403

-8,335

2012

8,931

3,693

0,309

0,400

1,205

0,714

2,032

През периода 2000 - 2012 г. общият размер на брутната добавена стойност
(БДС), създавана от търговските фирми на пазара на стоки и услуги е 142,244
млрд. лв. Това представлява 20,736% от общия брутен вътрешен продукт (БВП),
създаден за същия период, който е в размер на 685,966 млрд. лв.
Средно на всеки 1 лв. инвестиции на пазара на стоки и услуги са създадени
0,312 лв. брутна добавена стойност, срещу 1,152 лв. общо за икономиката. Т.е. всеки един лев инвестиции на търговските фирми е със значително по-ниска ефективност, в сравнение с агрегирания показател за националната икономика. Причините
за тази по-ниска ефективност се дължат на комбинирания ефект от по-високите
17

Изчислено по данни на Евростат: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=
namq_10_gdp&lang=en, (16.01.2015 г.)
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темпове на растеж на инвестициите на пазара на стоки и услуги, спрямо тези в икономиката, и по-ниските темпове на създаване на добавена стойност.
Същевременно процесът на създаването и растеж на дохода от инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги е с високо ниво на нестабилност и се
колебае между +15,9% през 2009 г. и +10,1% през 2006 г. до -14,,3% през 2007 г.
и -8,3% през 2011 г. и -8,5% през 2005 г. През последната година от изследвания
период (2012 г.) растежът на БДС на 1 лв. инвестиции от търговските предприятия е сравнително нисък +2%.
Изследването на пределната ефективност на инвестициите на пазара на
стоки и услуги се свързва с аналогични резултати. През периода на ускорен
икономически растеж 2000 - 2008 г. пределната ефективност на всяка допълнителна единица инвестиции е високоциклична, като достига най-високи стойности през 2006 и 2008 г. съответно 0,630 и 0,591, но през периода 2009 - 2011 г.
пределната ефективност е с отрицателни стойности, като най-голям е спадът
през 2010 г. -0,215. През последната година от изследвания период пределната
ефективност на инвестициите в търговията отбелязва сериозен растеж от 0,400.
При сравнение на получените резултати от анализа на пределната ефективност на инвестициите на пазара на стоки и услуги с агрегирания показател общо
за икономиката се вижда, че коефициентът на корелация между тях е средно
+0,854 и се колебае от +0,881 през 2003 г. до +0,99 през 2004 и 2011 г., но през
2012 г. взаимната зависимост между посоката и величината на двата инвестиционни процеса рязко се понижава до приблизително +0,5 (табл. 4).
Таблица 4
Корелация и серийна корелация на ефективността на инвестиционния
процес в търговията на Р България за периода 2003 - 2012 г.
Години
Показатели
р (пределна ефективност на инвестициите в
търговията и пределна
ефективност на инвестициите в икономиката)
Серийна корелация на
ефективността на инвестициите в търговията
Серийна корелация на
пределната ефективност
на инвестициите в търговията

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,881 0,999 0,996 0,983 0,953 0,646 0,737 0,857 0,988 0,499

-0,140 0,160 -0,910 -0,964 -0,956 -0,338 -0,397 0,266 -0,354 0,166

-0,437 0,133 -0,949 -0,888 -0,990 -0,951 -0,152 0,033 0,588 -0,174
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Тези величини на коефициента на корелация аргументират извода, че пределната ефективност на инвестициите на пазара на стоки и услуги е много тясно
свързана с пределната ефективност на инвестициите общо в икономиката, както
и че през преобладаващата част от периода процесът на създаването на доход от
инвестициите на пазара на стоки и услуги е много тясно свързан с общия инвестиционен процес и създаването на доход в икономиката.
Същевременно при изследване на серийната корелацията на ефективността
и на пределната ефективност на инвестициите на търговските предприятия за
същия период, ясно се вижда, че процесът на създаването на доход от предходните периоди на инвестиционния цикъл не пренася информация за бъдещите
периоди. Следователно, ниските величини на серийните корелации означават,
че възвръщаемостите и темповете в миналото не са аргумент за прогнозиране на
тенденциите в бъдещето18. Изследването на серийната корелация е един от основните методи за анализ на инвестиционния процес. Т.е. постигнатите нива на
ефективност и на пределна ефективност на инвестициите на пазара на стоки и
услуги от предходни периоди не са фактори на ефективността и пределната
ефективност за бъдещите периоди. Това е сигнал за повишаване на несигурността на инвестиционния процес. В подкрепа на този извод са отрицателните
стойности на серийната корелация на ефективността на инвестиционния процес
на пазара на стоки и услуги, която е средно -0,347, докато величината на серийната корелация на пределната ефективност на пазара на стоки и услуги е -0,379.
Получените величини през целия период са преди всичко отрицателни. В
някои периоди от време коефициентът на отрицателна серийна корелация на
ефективността на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги е с много
високи стойности: от -0,91 през 2005 г., -0,964 през 2006 г. и -0,956 през 2007 г.
Това означава, че в годините на висок устойчив растеж на БВП растежът на инвестициите на пазара на стоки и услуги не е свързан с устойчив растеж на добавената стойност. Т.е. за търговските фирми ефективността от предходните периоди, представена от растежа на добавената стойност на всеки 1 лев инвестиции не е пренасяла информация и не е била фактор за повишаването на ефективността през следващите периоди от време. За същия период серийната корелация на пределната ефективност на инвестициите на пазара на стоки и услуги
се колебае между -0,437 през 2003 г., -0,95 през 2005 г. и -0,99 през 2007 г. Получените отрицателни стойности на ефективността и пределната ефективност в
18

Blume, M. Unbiased Estimators of Long Run Expected Rates of Returns, Journal of the American Statistical Association Vol. 69, No. 347 September 1974, p. 634-638; Merton, R. C. On Estimating the Expected Return on the Market: An Exploratory Investigation, Journal of financial
economics 8, December, 1980, p. 323-361.
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годините на устойчив растеж до 2007 г. еднозначно подкрепят извода, че постигнатата величина на ефективността на инвестиционния процес в търговията
не е фактор за оптимизиране на инвестиционния процес от последващите периоди, както и че търговските фирми не са анализирали задълбочено процеса на
растеж на ефективността и неговите граници. Сигнали за промяна на посоката
на процеса се получават едва през годините на спад – от 2010 г. и сега величината на серийна корелация на ефективността и пределната ефективност е със
сравнително ниски стойности: +0,026 и +0,149, т.е. промените са все още неубедителни.
Заключение
Инвестиционният процес на пазара на стоки и услуги е структурен елемент
на общия инвестиционен процес в националната икономика с много високо относително тегло. Процесът е с висока систематична чувствителност и цикличност спрямо фазите на националната икономика и едновременно с това е с относително ниска ефективност от гледна точка на създаването на доход. През
периода на анализ информацията за ефективността и устойчивостта на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги от предходните периоди не е фактор за търговските фирми при постигането на по-висока ефективност в последващи периоди, както не е фактор и за повишаването на ефективността след периода на анализ. Сравнително ниското ниво на ефективност на инвестиционния
процес на пазара на стоки и услуги предпоставя ниска интензивност на процеса
на създаването и натрупването на капитал.
ISSUES OF THE INVESTMENT PROCESS ON THE GOODS
AND SERVICES MARKET IN REPUBLIC OF BULGARIA
Doctoral student Svetlana Atanasova
Abstract
The investment process on the goods and services market is a structural element of the
overall investment process in the economy, of the biggest specific weight. The process is of a
clearly expressed cyclicity, closely connected with the phases of the economic cycle of the
economy. At the same time the whole investment process on the goods and services market is
of a relatively low efficiency. The low quantities and the negative values of the serial correlation of efficiency and marginal efficiency are proof that the information on the current state of
the investment process on the goods and services market is not a factor for achieving higher
efficiency on the part of trading companies in subsequent periods. The above sets as a prerequisite a low intensity of the creation and augmentation of capital.
Keywords: investments, efficiency, cyclicity, systemic sensitivity.
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Econ Lit – M41
ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА
НА АКТИВИТЕ СЪЗДАВАНИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
Докт. Минчо Минев
Въведение
Първоначалната оценка, на активите, създавани в предприятията, е сред
най-важните, комплексни и сложни за разрешаване въпроси, които стоят пред
счетоводните регулатори, учените в сферата на счетоводството и счетоводните
отдели на дружествата. Това е въпрос, които едва ли някога ще загуби своята
актуалност и подлежи на сериозна динамика, както в теоретико-методологичен,
така и в практико-приложен аспект. Към получаваната в тази област счетоводна
информация се проявяват в изключително голяма степен изискванията за своевременност, пълнота и високо качество.
Първоначалната оценка на активите, произведени в предприятието, найчесто се извършва по тяхната себестойност. В МСС 2 „Материални запаси” се
посочва, че „основен проблем при осчетоводяването на материалните запаси е
тяхната себестойност да бъде призната за актив и пренесена за бъдещи периоди,
докато бъдат признати съответните приходи” (МСС 2 – Материални запаси; Параграф1). Именно на насоките за разрешаване на този проблем е посветена голяма част от цитираният стандарт, както и от аналогичният му Национален
Счетоводен стандарт 2 „Отчитане на стоково-материалните запаси”.
Калкулирането на себестойността е допирна точка и общо приложно поле
за двата основни клона в счетоводството – финансовото и управленското счетоводство. Точната информация за себестойността може да се използва като надеждна база, както за различни мениджърски решения, така и за верното и честно отразяване на информацията във финансовите отчети на предприятията.
Калкулирането на себестойността в производствените организации е един
изключително комплексен и трудоемък процес. Във връзка с това е и целта на
тази статия. Тя е да се представи един интегриран модел за първоначална
оценка на създаваните в предприятията активи. Този модел следва да служи за нуждите и на финансовото и на управленското счетоводство.
Постигането на заложената цел е свързано с решаване на следните изследователски задачи: обзор и анализ на теоретичната база за разработване на модела;
изграждане на модела и даване на насоки за неговото прилагане в практиката.
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1. Техники (подходи) за калкулиране на себестойността
Задължителен елемент от цялостния процес по калкулиране себестойността на произвежданата продукция е прилагането на определен подход (техника)
за калкулиране. Същността на този елемент е прилагането на определена конкретна методика за определяне себестойността на произвежданите активи, чрез
включването в нейния състав на различните разходи, които я формират. В тази
част от разработката техниките за калкулиране ще бъдат разгледани като основа
за изграждане на интегриран модел за първоначална оценка на активите, създавани в предприятията,
В специализираната литература съществуват различни мнения, относно този елемент на калкулационния процес. Йонкова, Орешаров и Рупска (2010) говорят за подходи за калкулиране. Lucey (2009), от своя страна, си служи с термина техники за калкулиране. Според цитираните специалисти, под подход
(техника) за калкулиране следва да се разбира конкретната методика, която се
използва за прилагането на избрания в предприятието метод на калкулиране. С
други думи, това е конкретната методика, по която производствените разходи
се разпределят между произвежданите изделия, за да се определи тяхната себестойност. Тъй като няма съществено разминаване във вижданията на авторите относно съдържателния аспект на тези две понятия, те ще бъдат използвани
като синоними.
Разминавания между отделните автори има в класификацията им на различните подходи за калкулиране, които дефинират. Бойчинка Йонкова (2010)
обособява следните четири подхода: калкулиране по производствени разходи
(Absorption costing); калкулиране по променливи разходи (Variable costing); калкулиране на базата на дейности (Activity Based Costing); калкулиране на базата
на производствения цикъл (Throughput costing) (Йонкова, Орешаров и Рупска,
2010, с. 94). От своя страна, Lucey (2009) посочва следните калкулационни техники: (Total Absorption Costing (еквивалентно на калкулирането по производствени разходи); Marginal Costing (отговарящо по съдържание на калкулирането
по променливи разходи); Activity Based Costing (калкулиране на база дейности)
и Standard Costing (калкулиране чрез използване на стандартна себестойност)
(Lucey, 2009, p. 189).
От анализа на посочените класификации на техниките за калкулиране стана ясно, че те се разминават в два пункта. Йонкова (2010) посочва като една от
техниките калкулирането на база на производственият цикъл, а Lucey (2009) –
калкулирането чрез използване на стандартна себестойност. Калкулирането на
база на производствения цикъл представлява управленско-счетоводна техника,
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която е насочена към оптималното управление на цялата организация, чрез съпоставяне на общите приходи с общите разходи (Йонкова, Орешаров и Рупска,
2010, с. 116). Следователно, тя остава извън обхвата на въпросите, разглеждани
в тази статия. По тази причина ще се изследва класификацията, дадена от Lucey
(2009) и ще се пристъпи към разясняване на основните моменти, свързани с
прилагането на всяка от посочените техники.
Характерно за калкулирането по променливи разходи (Variable/Marginal
Costing) е разделянето на разходите на две основни групи – променливи и постоянни. Според определението, дадено от Експертния институт на управленските счетоводители, променливи са тези разходи за единица продукт, които могат
да бъдат избегнати, ако съответната единица не бъде произведена (CIMA, 2005,
p. 45). Във връзка с това, като променливи разходи следва да се класифицират
преките разходи, за труд, материали и другите преки разходи, свързани с производството на определена продукция, както и променливите общопроизводствени разходи. При калкулирането по променливи разходи, в себестойността на
продукцията се включват само променливите производствени разходи. Калкулирането по променливи разходи е изключително полезно от управленска гледна точка. На база на информацията, постигната чрез тази техника, се правят изчисления и анализи за пределния доход от различните производства и единици
продукция.
Калкулирането по производствени разходи (Absorption costing) може да
се разглежда като продължение, своеобразно надграждане над себестойността,
калкулирана чрез техниката Marginal Costing. При него, освен променливите, в
себестойността на продукцията се включват и постоянните общопроизводствени разходи. Това е техниката, която е залегнала и в разпоредбите на МСС 2
Материални запаси и НСС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси.
Именно тази техника се прилага при калкулирането на себестойността на продукцията и оповестяването на информацията за нея във финансовото счетоводство.
Прилагането на подхода за калкулиране на базата на всички производствени разходи, способства и за прилагане на принципа за съпоставимост на приходите и разходите. Включването на постоянните общопроизводствени разходи в
себестойността на различните активи следва да става чрез използване на подходящи бази, което Е един от сложните за решаване въпроси пред счетоводните
екипи. Това се дължи най-вече на все по-разширяващия се асортимент на произвежданите изделия, от една страна, и на повишения дял на общопроиводствените разходи в структурата на себестойността, от друга. При неправилно подбрана база за разпределяне на общопроизводствените разходи се получава ико-
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номически необосновано повишаване на себестойността на един продукт, за
сметка на занижаване себестойността на друг.
Като решение на посочените в края на предходния абзац проблеми, в края
на 80-те години на миналия век се заражда идеята за калкулиране на базата на
дейности (Activity Based Costing). От възникването на тази техника, до наши
дни има много изследвания от водещи счетоведи (Kaplan and Burns, 1987;
Cooper, 1994; Lucey, 2009; Илиев и др., 2012;) и др., в които се обяснява нейната
същност и се разкриват положителните и отрицателните страни от нейното
прилагане. В следващите редове ще бъде направен обзор на основните моменти,
свързани с ABC-подхода, на база на проучената литература, посветена на тази
техника.
В основата на ABC-подхода за калкулиране стои причинно-следствената
връзка между калкулационните обекти, ресурсите, които са необходими за производството им и дейностите във връзка с трансформацията на ресурсите в продукция. ABC-подходът изисква общите разходи да се разпределят само върху
тези видове продукция, които са довели до възникването им. Това трябва да
става на такава база, която най-добре да отразява разходоопределящия фактор, с
цел общият разход да се разпредели в по-голяма степен върху „по-виновния” за
възникването му продукт. За да се приложи правилно, ABC-техниката изисква
да се определят разходоопределящите фактори, базите за разпределянето на
разходите и дейностите, които водят до възникване на общи разходи.
При правилното прилагане на ABC-подхода, несъмнено се достига до много по-качествена информация, относно себестойността на произвежданата продукция, като се осигурява по-справедливо разпределяне на общопроизводствените разходи между различните калкулационни обекти. При положение, че допълнителните разходи, свързани с прилагането на ABC-одхода, са по-малки от
ползите за мениджмънта на предприятието, посочената техника следва да намери широко приложение в българската практика.
Калкулирането чрез използване на стандартна себестойност или на английски Standart Costing техниката, е изключително полезна и следва да намира
все по-голямо проявление в родната действителност. При прилагането на тази техника се изготвят предварителни предположения относно себестойността на произвежданите продукти. Впоследствие, планираната себестойност се сравнява с реално постигнатата себестойност за периода. Планираната себестойност е прието да се
нарича стандартна себестойност (standard costs) (Drury, 2007, p. 417-419), а разликите между нея и фактическата себестойност се наричат отклонения. Един от найважните аспекти при прилагането на тази техника е извършването на задълбочен
анализ на отклоненията, с цел изясняване на причините, довели до тях.
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Прилагането на техниката изисква утвърждаване на стандартни нива на
различните разходи, необходими за създаването на активите в предприятието.
След залагането на стандартите е необходимо да се изгради система за следене
на фактически извършените разходи и сравняването им със заложените стандарти. Отклоненията следва да бъдат текущо отчитани, за да могат впоследствие да бъдат подложени на анализ. При промяна в средата, в която функционира дружеството, е необходимо да се извършва и адаптация на стандартните нива
на разходите.
Като недостатък на тази техника се посочват първоначалните разходи за
въвеждането й и разходите, свързани с актуализиране на стандартите и отчитане на отклоненията. Освен това, тази техника е трудно приложима в периоди на
резки промени в нивата на цените на основните ресурси. В такива периоди може да се направи препоръка там, където това е възможно, стойностните норми
за отделните видове разходи да се заменят с количествени такива. По този начин ще се неутрализира или сведе до минимум ефектът от промените в цените
на производствените ресурси.
Въпреки посочените недостатъци, тази техника има и редица предимства.
Такива са: възможността за навременен и действен контрол от страна на мениджмънта; по-лесното планиране и прогнозиране на ресурсната осигуреност на
производството; добрата база за предварително определяне на продажните цени
при прилагане на модела за ценообразуване „разходи +” и др.
Тук трябва да се обърне внимание на още един интересен подход към калкулирането на себестойността – Калкулиране на целевата себестойност (Target Costing). В своя труд Lucey (2009) разглежда Target Costing отделно от техниките за калкулиране на себестойността. Има, обаче, и редица основания тя да
бъде включена към тях. Основание за това дава фактът, че има доста допирни
точки със Standard Costing метода. И при двата вида имаме две себестойности –
едната е предварително детерминирана, а другата е фактически постигнатата. И
при двете е важно да се извърши анализ на отклоненията и да се търсят причините, довели до тяхното възникване и др.
Target Costing-метода възниква и се прилага първоначално от големи
Японски корпорации като Komatsu, Sony, Isuzu, Toyota и др. След това подходът набира все по-голяма популярност в САЩ и Европа. Той е обект и на сериозен интерес в публикации на водещи счетоводни специалисти (Robin Cooper,
1992; Peter Horváth, 1993; Cooper and Slagmulder, 1997) и др.
Характерна за Target Costing е ориентацията към пазара и реализацията на
продукцията. В своята същност той представлява определяне на целевата себестойност на базата на предполагаемата пазарна цена на продукта, след като от
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нея бъде приспадната изискуемата норма на доходност. Тя служи като отправна
точка на мениджмънта на компанията при вземане на решение дали да се започва дадено производство. Именно пазарната ориентираност на Target Costingтехниката е сред основните й отлики от останалите подходи за калкулиране.
Съобразяването с пазарните цени е задължително за всяка организация,
оперираща в условията на конкуренция. При Target Costing това съобразяване е
още на етапа на планиране и прогнозиране на съответната дейност и може да
спести много нежелани отрицателни ефекти от производство на продукция, която не е желана от пазара или е желана на цена, която не е рентабилна за съответната организация. Това дава основание за заключението, че използването на
Target Costing-техниката би имало положителен ефект върху производствените
предприятия у нас.
Посочените до тук подходи за калкулиране заемат важно място, както в
счетоводната теория, така и в практиката на счетоводните специалисти. В следващата част на разработката е предложено развитие на описаните постановки и
обединяването им в предложеният от автора интегриран модел за първоначална
оценка на създаваните в предприятията активи.
2. Интегриран модел за калкулиране себестойността
на произвежданата продукция
В унисон с мнението и на Lucey (2009), следва да се отбележи, че така описаните подходи за калкулиране на себестойността на продукцията могат да бъдат използвани в комбинация с различните методи за калкулиране на себестойността. Така например, директният метод за калкулиране може да бъде приложен при използване на подхода за калкулиране на стандартна себестойност. За
да се направи това, следва да се разработят стандарти за разходите, формиращи
себестойността на продукта по статии на калкулацията и впоследствие да се
измерят и анализират отклоненията от тези стандарти. По аналогичен начин
могат да бъдат комбинирани техниката на ABC-Costing-a с пропорционалния
метод за калкулиране на себестойността. Това може да се постигне, като съобразно изискванията на ABC-подхода се приложат различни бази за разпределяне на различните видове общи разходи, които формират себестойността на паралелно произвежданите изделия.
В развитие на посочената п-горе идея би могло да се представи мнението
на автора. Освен комбиниране на различните методи и техники за калкулиране,
би могла да бъде направена и комбинация от различните техники на калкулиране. В следващите редове ще бъде представен разработеният от автора интегриран модел за комбиниране на всички описани по-горе подходи за калкулиране.
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Целта на модела е да се получи синергия и да се извлекат положителните ефекти от използването на всеки от тях.
В основата на модела стои Target Costing. В етапа преди започване на дадено производство, според автора, е удачно да се направи едно маркетингово
проучване на пазара, относно предполагаемото търсене на продукта и да се установи ценовият диапазон, в който той може да бъде реализиран. Следва да се
определи желаната в дългосрочен план норма на печалба от продукта и тя да се
приспадне от нетната пазарна цена. Технолозите, производствените инженери и
служителите от отдел Снабдяване следва да направят разчети, относно предполагаемите нива на себестойността на продукта, които могат да бъдат постигнати
в предприятието, като по този начин формират целевата себестойност (Target
cost). В случай, че целевата себестойност е равна или по-ниска от разликата
между пазарната цена и желаната печалба, може да се пристъпи към разработване на стандартната себестойност. Посочената от автора методика може да бъде илюстрирана посредством фиг. 1.

Маркетингово
проучване
• установява се
предполагаема
та цена на
новия продукт
• от нея се
приспадат
данъците и
желаната
норма на
доходност и се
получава
максимално
допустимата
себестойност

Целева
себестойност
• на база на
разчети се
определя
себестойността,
която може да
бъде
достигната в
предприятието
(Целевата
себестойност)

Вземане
на решение
• Ако целевата
себестойност е
по-ниска от
максимално
допустимата
себестойност
може, да се
започне
производството

Фиг. 1. Определяне на целевата себестойност
Стандартната себестойност следва да се разработи на базата на целевата,
като отрази моментното състояние. Вземат се предвид действащите в момента
цени на необходимите суровини, нивата на заплащане на труда и на общопро-
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изводствените разходи и се разработват стандарти за всеки отделен вид разход.
По време на производствения процес се сравняват нивата на реалните със стандартните разходи и се анализират отклоненията. Калкулирането при прилагане
на техниката на стандартната себестойност може да се илюстрира в следната
формула:

AC

SC

D,

(1)

където:
AC е фактическа себестойност ( Actual Cost);
SC – стандартна себестойност ( Standard Cost);
D - сума на отклоненията (Deviations).
За колкото повече разходи се разработят стандарти, толкова в по-голяма
степен ще се проявят и ползите от използването на техниката. В същото време,
следва да се спазва и правилото ползите да не превишават разходите за тяхното
реализиране, проявяващи се главно в утежняване на отчетническите процедури.
При положение, че в предприятието се произвежда повече от един вид
продукция, както е в повечето производствени предприятия, следва да се приложи и ABC-подхода, за да се разпределят общите разходи между произвежданите изделия. Това следва да стане като се съблюдава и отразява причинноследствената връзка между продукцията, дейностите по производството й и
различните общи разходи, които го съпътстват.
Чрез техниката ABC се постига необходимата информация за прилагане на
Absorption costing подхода. При него, както стана ясно, в себестойността на
продукцията се включват постоянните общопроизвдоствени разходи, като се
съблюдава нивото на достигнатия производствен капацитет. По този начин се
постига информационно осигуряване и на финансово-счетоводния отдел, относно частта от разходи, които следва да се включат в себестойността на произведената продукция и тези, които следва да бъдат отчетени и оповестени като
разходи за периода.
На база на информацията за себестойността преди разпределяне на общите
разходи и прилагайки подхода Marginal costing, може да се определи пределният разход за всяка бройка изделие. Тази информация, сравнена с производствения капацитет на предприятието, би послужила за планиране и избор на найподходящия обем на дейността.
Предложеният от автора модел посочва взаимната връзка и очертава необходимостта от взаимодействие между различните подходи. Същият е представен нагледно чрез фиг. 2.
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Фиг. 2. Взаимна връзка между подходите за калкулиране
Може да се твърди, че в голямата си част предложеният модел е общовалиден за производствените предприятия и може да бъде прилаган в широк спектър от тях, след като се внесат необходимите корекции, свързани със спецификите на отделните организации. В тази насока може да се отбележи, че ако в
дадено предприятие се произвежда само едни вид продукция и съответно се
прилага директният метод за калкулиране на себестойността на тази продукция,
то тогава няма поле за прилагане на ABC-техниката. В такива случаи моделът
следва да се видоизменя, за да отговаря на спецификите на производствения
процес във всяко предприятие.
Като недостатъци на предложения модел могат да се посочат:
Необходимостта от допълнителни разходи за проучване на пазара и
определяне на пазарните цени на планираните за произвеждане продукти.
Необходимостта от съставяне на максимално точни предвиждания за
равнището на цените, както на крайния продукт, така и на ресурсите за
произвеждането му. Колкото по-неточни са плановите разчети, толкова
по-голям е рискът от започване на нерентабилно производство.
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Необходимостта от извършване на допълнителни разходи, свързани с
обучение на персонала, зает с отчетността и следящ за правилното
прилагане на модела.
Необходимостта от адаптиране на модела и технологичното време,
необходимо за неговото внедряване.
Предимствата от прилагането на предложения модел могат да се систематизират по следния начин:
 Интегрирането на различните техники за калкулиране, даващо възможност за комбиниране на положителните ефекти, които всяка от тях
притежава.
 Широко поле на приложимост на модела. След известни адаптационни
процедури, той може да се прилага при първоначалната оценка (по
себестойност) на активите, създавани в различни производствени
предприятия.
 Съобразяване с пазарните условия. Чрез прилагането на модела се
минимизира рискът от започване на нерентабилни производства.
 Възможност за контрол върху разходването на ресурсите за производство на продукцията, позволяващ своевременни действия за предотвратяване на загубите.
 Информацията за себестойността на продукцията, генерирана чрез
прилагане на модела, служи за целите, както на управленското, така и на
финансовото счетоводство.
 По-точна и комплексна информация за себестойността на произвежданите активи. Тази информация може да бъде използвана за преразпределяне на наличните ресурси и използването им за най-рентабилните
производства.
Преди мениджмънта на дадено предприятие да вземе решение за внедряване на модела, следва да се направи преценка за предполагаемите ефекти от неговото прилагане. Биха могли да се направят предварителни изчисления с цел
да се даде паричен израз на допълнителните разходи и евентуалните ползи. При
условие, че ползите превишават разходите и предприятието има необходимият
капацитет, то може да се пристъпи към неговото внедряване.
Заключение
Представеният модел интегрира в себе си положителните страни на различните техники за калкулиране на себестойността. За прилагането му е необходима съвместната и отговорна работа на различни екипи в производственото
предприятие – маркетингов, производствен, счетоводен, логистичен и др.
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За да се максимизират ползите и минимизират разходите от прилагане на
посочения модел, той следва да се внедри в автоматизирана система за отчитане
на разходите и калкулиране на себестойността. Такава система би улеснила отчетническите процедури, свеждайки допълнителните разходи до минимум. В
допълнение, мениджърските екипа биха имали лесен и своевременен достъп до
информацията, необходима им за изготвяне на стратегически и оперативни управленски решения. Тази електронна система може да бъде отделен програмен
продукт или да бъде разработена и внедрена като модул към ERP-системата на
предприятието.
С прилагането на предложения модел ще се постигне значително подобряване на информацията за себестойността на произвежданите продукти. Тази
информация, съобразена и с пазарните условия, би могла да бъде използвана от
мениджърите на производствените предприятия в поне два изключително важни аспекта. На първо място, като база за адекватно ценообразуване и планиране
цялостната дейност на предприятието. И от друга страна, детайлната и точна
информация за себестойността и нейните елементи може да служи като база за
откриване и реализиране на резервите за нейното оптимизиране. Това неминуемо би довело до подобряване на конкурентните позиции на производствените
предприятия, както на родния, така и на международните пазари.
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ASSETS CREATED IN ENTERPRISES
Doctoral student Mincho Minev
Abstract
The initial measurement of assets created in enterprises is among the most important,
complex and difficult to solve issues, facing accounting regulators, scientists in the area of
accounting and the accounting departments of companies. The aim of this article is to present
an integrated model for the initial measurement of assets created in the enterprise. The application of the model put forward by the author will help achieve considerable improvement of
the information on prime cost. This information could be used in at least two aspects. As a
basis for adequate pricing and planning the overall activity of the enterprise. And, on the other
hand, the detailed and accurate information on prime cost and its elements can serve as a basis
for discovering and realizing the reserves for its optimization.
Keywords: prime cost, costing, costing model, costing systems, initial measurement of
production.
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