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Резюме
През последните години нарастващото неравенство се превърна в
основен проблем на развитието. В същото време страните с нисък
БВП на човек от населението разработват стратегии за ускорен растеж в стремежа си да догонят развитите икономики. Статията си
поставя за цел да изследва връзката между ускорения икономически
растеж и доходното неравенство в дългосрочен период. На основата
на историческия подход и сравнителния анализ се идентифицират
онези европейски страни, които се развиват с най-високи темпове на
растеж. За периода на най-динамичното им развитие се проследява
изменението на доходното неравенство. Установява се, че ускореният икономически растеж е възможен при запазване и дори намаляване на доходното неравенство.
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Въведение
В годините след глобалната криза от 2008-2009 г. вниманието към доходното неравенство нараства. Докладът за човешкото развитие от 2019 г. е изцяло
посветен на неравенството и констатира неблагоприятните тенденции в глобалното разпределение на дохода, като посочва, че най-богатите 1% получават
27%ММ
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27% от растежа на дохода, докато за най-бедните 50% от хората остават само
12% (Human Development Report 2019). Неравенството се увеличава почти навсякъде по света и разликата между бедни и богати продължава да нараства –
това е ясната констатация и на първия Световен доклад за неравенство (Piketty
et al. 2018). Породеният с нова сила научен дебат има за своя основа не само
етичните и социалните проблеми, които неравенството изостря (Уилкинсън
2014), но все повече насочва вниманието и към сериозните икономически проблеми, които нарастващото неравенство поражда.
От една страна, то води до макроикономическа нестабилност и може да
предизвика икономически кризи. Л. Самърс заявява, че сред най-важните фундаментални структурни промени, предшестващи Великата рецесия, е натрупването на значителна част от пазарния резултат в ръцете на една малка група за
сметка на възнаграждението на останалите (Summers 2011). Дж. Стиглиц е убеден, че поляризацията в доходите е основна причина за кризата от 2008 г., защото е в основата на макроикономическите дисбаланси, които водят до срив в
икономиката (Stiglitz 2013). Подобна позиция се защитава и от Т. Пикети
(Piketty 2014).
От друга страна все по-сериозно се поставя въпросът за връзката между
неравенство и икономически растеж. Нови изследвания на организации като
МВФ и ОИСР, защитаващи дълги години идеите на „Вашингтонския консенсус“ привеждат аргументи, че икономическият растеж не само не се забавя при
повече равенство, но обратното – изисква повече равенство (Ostry et al. 2014,
Cingano 2014). Тези идеи противостоят на доминиращото дълги години разбиране, че в началните етапи на развитие повишеното неравенство е наложително
за акумулирането на капитал и осигуряването на растеж (Kaldor 1957, Kuznets
1955).
Разглежданият проблем е особено важен за страни, които все още изостават в своето икономическо развитие и трябва да „догонват“ напредналите икономики. Оттук възниква и важният научно-изследователски въпрос – една стратегия за ускорено икономическо развитие налага ли по силата на обективна
необходимост увеличаване доходното неравенство или е възможен по-бърз
растеж в условия на намаляващо неравенство?
Основната цел на тази статия е да изследва взаимовръзката между ускорения икономически растеж и доходното неравенство. Изследването е базирано
на историческия опит на европейските страни.
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1. Преглед на теоретичните концепции
В макроикономическата литература могат да се откроят няколко основни
виждания за ролята на доходното неравенство върху икономическия растеж.
Първата теоретична концепция произтича от все още доминиращата неокласическа парадигма. Тя защитава тезата, че разпределението на доходите и
породеното от това неравенство е без значение за икономическото развитие.
Неокласическата теория приема, че разпределението на доходите и богатството, а следователно и неравенството, се определя от пределната производителност на факторите на производство, главно труд и капитал. Теорията за пределната производителност осъществява своеобразна равнопоставеност между факторите на производство и при разпределението на доходите между тях (а и
между индивидите). Тази равнопоставеност решава проблема със справедливостта и поради това ролята на разпределението на доходите и възможното доходно неравенство изцяло се пренебрегва. Неокласическата теория разглежда
неравенството като естествен резултат от пазарния процес.Така в неокласическата парадигма теорията за разпределението на доходите не се приема за централен въпрос на макроикономическата теория и е извън обсега на научните изследвания.
Втората теоретична концепция, разглеждаща ролята на неравенството върху растежа, е свързана с името на Н. Калдор (Kaldor 1957). Според тази концепция доходното неравенство може да има положително влияние върху растежа.
Конкретният механизъм се основава на идеята, че богатите имат по-голяма пределна склонност към спестяване в сравнение с бедните. Така по-високото начално доходно неравенство води до увеличаване на спестяванията на богатите,
спестяванията от своя страна се трансформират в инвестиции на капиталовия
пазар. Това води до натрупване на физически капитал. Физическият капитал е в
основата на икономическия растеж.
Третата теоретична концепция обосновава наличието на обратната зависимост между доходно неравенство и икономически растеж. Защитници на тази
теза са Person и Tabellini (1994), както и Castello и Domenech (2002). Те привеждат доказателства, че нарастващото неравенство влияе негативно върху производителността, растежа и стабилността на обществото.
Четвъртата концепция възприема съществуването на нелинейна зависимост между неравенството и растежа (Barro 2000). Основният извод на Робърт
Бароу е, че тази връзка зависи от нивото на икономическо развитие – тя е отрицателна при бедните и положителна за богатите страни.
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Нелинейна зависимост, но с обратна причинност, отстояват и Galor и Moav
(2004). Те приемат, че в ранните етапи от развитието, в периода на начална индустриализация, когато основен фактор на развитието е натрупването на физически капитал, неравенството може да изиграе положителна роля за растежа.
При такива условия е валидна тезата на Калдор за положителна зависимост
между неравенство и растеж. На по-късни етапи на развитието човешкият капитал придобива решаващо значение. В тези условия нарастващото неравенство
може да се окаже пречка за икономическия растеж. Това означава, че едно поравномерно разпределение на доходите позволява инвестиране в човешкия капитал на по-широка основа и така се осигуряват условия за по-динамичен растеж.
Представените тук теоретични концепции разглеждат връзката между неравенство и растеж от гледна точка на възможното влияние на неравенството
като причина върху растежа като следствие. Разбира се, има и друга теоретична
линия, за пионер на която се приема Саймън Кузнец (1955) и неговата крива на
Кузнец. Тази крива показва влиянието на растежа върху неравенството и има
характер на изпъкнала нагоре парабола (обикновено се нарича обърната Uкрива). Основната идея на С. Кузнец е, че в началните етапи на развитие, при
прехода от селскостопанско към промишлено развитие, икономическият растеж
обективно изисква увеличаване на неравенството. След като икономиката достигне дадено ниво на развитие, положителната връзка растеж–неравенство става отрицателна, т.е. последващият икономически растеж води до намаляване на
поляризацията в доходите на населението.
В тази статия няма да се изследва линейност или нелинейност на връзката
неравенство–растеж. Няма да се изследва и положителна или отрицателна е
тази връзка. Тази статия не е насочена и към анализ на връзката тип „Кузнец“ –
дали растежът води след първоначално нарастване на разликата между бедни и
богати до понижаване на неравенството, след като обществото достигне някаква степен на икономическа зрялост. Тази статия си поставя друг научноизследователски въпрос – дали ускореният икономически растеж изисква повишаване
на неравенство. Основната хипотеза е, че е възможен ускорен растеж при запазване и дори намаляване на доходното неравенство.
2. Ефектът на ускорения растеж в дългосрочен период
В теорията на икономическия растеж за основен показател, характеризиращ динамиката на нарастване на крайния резултат от функционирането на
макроикономическата система, се използва темпът на изменение на БВП и на
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БВП на човек от населението. Недостатъците на този показател като измерител
на икономическия растеж са известни и широко дискутирани (Владимиров и др.
2015).
В икономическата теория се използват и понятия като икономическо развитие, благосъстояние, просперитет, за да се покаже, че отъждествяването на
растежа с нарастването на БВП не може да обхване важни аспекти, като качеството на живот, свързано най-вече с промените в околната среда, неравномерното разпределение на доходите, продължителността на живот и др., и да отрази
изцяло измененията в стандарта на живот на жителите на една страна. Вместо
БВП се предлагат алтернативни показатели на основата на индекси: Индекс на
човешкото развитие (Human Development Index, HDI), Истински индикатор за
прогрес (Genuine Progress Indicator (GPI), Планетарен индекс на щастието
(Happy Planet Index, HPI), Индекс на щастието, изчисляван в годишните доклади за щастието (World Happiness Report). Тези индекси са комплексни измерители и по-добре представят достигнатия от една страна стандарт на живот. Но
те също имат своите недостатъци и един от тях е, че са десетки и това прави
сравненията изключително трудни. Освен това се изчисляват сравнително отскоро. Например, провокирани от Глобалната криза от 2008 г., дори отделни
страни като Канада също изчисляват индекси на благосъстоянието (Canadian
Index of Well-Being)1.
Независимо от дискусиите през последните години за недостатъците на
показателя БВП като измерител на икономическото развитие към момента няма
друг показател, който може да се използва както за характеристика на развитието, така и за международни сравнения в исторически план. Поради това последващият емпиричен анализ се базира на БВП на човек от населението като показател за динамиката на развитие на една икономика.
Теорията на растежа показва, че малки изменения в темпа на нарастване на
БВП на човек водят до значими изменения в равнището на този показател в
дългосрочен план. В таблица 1 са показани примерни количествени съотношения.
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Таблица 1
Ефектът на ускорения растеж в дългосрочен период в проценти
Темп на растеж
на реалния БВП
на човек

Процентно изменение на БВП на човек след:
25 години

2%
2,5%
3%

50 години

64%
85%
110%

100 години

169%
244%
340%

624%
1081%
1822%

Източник:Собствени изчисления.

В чисто абстрактно-теоретичен план можем да разгледаме две хипотетични
икономики, които имат БВП на човек съответно 50 и 100 единици. Разликата е
точно 2 пъти. Нека по-богатата страна нараства средногодишно с 2%. БВП на
човек след 25 години ще бъде по-голям с 64% и ще e 164 единици, след 50 години – със 169% и ще е 269 единици, а след 100 години ще е 7,24 пъти повече
от първоначалното равнище и ще стане 724 единици. За бедната страна са възможни различни варианти на ускорение. Нека при първия вариант ускорението
е 0,5 процентни пункта над този на богатата страна – т.е нарастване със средногодишен темп от 2,5%.
Таблица 2
Ефектът на ускорения растеж в дългосрочен период
в абсолютно измерение

Темп на растеж
2%
2,5%
3%

БВП на човек след:
25 години
50 години
100 години
При начален БВП на човек от:
50
100
50
100
50
100
164
269
724
92,5
172
590,5
105
220
961

Източник:Собствени изчисления.

При такъв темп дори и след 100 години БВП на човек в бедната страна ще
е 81,5% от този на богатата страна.
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Ако темпът на растеж на бедната икономика е с 1 процентен пункт повисок, т.е. е 3%, то след 50 г. БВП на човек ще бъде 220 единици, което е 81,8%
от нивото на богатата икономика. След 100 години позициите се сменят – БВП
на първоначално по-бедната икономика ще е 961, което ще е 1,32 пъти по-голям
БВП от този на първоначално по-богатата икономика.
Могат да се направят два извода. Първият е, че малки изменения в темпа
на растеж водят до значителни изменения в дългосрочен план. Вторият извод е,
че за съкращаване на периода, в рамките на който една страна може да догони
друга, е необходимо нейният темп на растеж да надвишава този на по-богатите
с поне 2% средногодишно.
В исторически план разгледаните количествени съотношения на растежа
намират ярко потвърждение в икономическото развитие на някои страни –
Република Корея, Тайван, Сингапур, Хонг Конг и Япония. Ще дадем пример с
Япония. В таблица 2 е представен БВП на човек през далечната 1870 г. и през
съвременната 2016 г. Най-богатите през 1870 г. седем страни (без Япония) са
сред най-богатите и днес и шест от тях влизат в групата на Г-7. Това са Великобритания, САЩ, Германия, Италия, Франция и Канада. Техният средногодишен темп на растеж на БВП на човек за този период от 146 години е 1,65% като
минималната стойност от 1,29% е за Великобритания, а максималната от 1,88%
е за Канада. През 1870 г. Япония е имала БВП на човек почти 5 пъти по-малък
от този на Великобритания – водещата страна през 19 век. Япония е заемала 44
място в света по БВП на човек и преди нея са страни като Филипините, Малайзия, Шри Ланка, Йордания, Иран и България, която е 36-та2
Таблица 3
Реален БВП на човек и темп на изменение
за най-развитите страни през периода 1870-2016
Страни
Период
Австралия
Великобритания

1

БВП на човек1
1870
5947
5716

2016
48845
37334

Средногодишен темп
на нарастване на БВП
на човек
1870-2016
1950-1980
1,45
2,24
1,29
2,10

Стойностите за БВП на глава в статията са в млн. международни долари по цени от
2011 г.

87

Известия
2020 • том 64 • №2

САЩ
Германия
Италия
Франция
Канада
Япония

3736
3715
3143
3086
2866
1160

53015
44689
33419
37124
43745
37465

1,83
1,72
1,63
1,72
1,88
2,41

2,24
4,40
4,51
3,55
2,69
6,70

Източник: Изчисленията са на автора по данни от Maddison Project Database
2018.

В резултат на реализиран средногодишен темп на растеж с 1,12 процентни
пункта над този на Великобритания в края на периода през 2016 г. Япония вече
има БВП на човек от 37 465 долара, еднакъв с този на Великобритания, и също
е член на Г-7 от самото ѝ основаване през 1975 г.3 Онова, което има по-голямо
значение в контекста на изследователската ни задача, е че това догонване се
реализира от Япония за един кратък отрязък от време – периода 1950-1980 година. С БВП на човек повече от 3 пъти по-малък от английския в началото на
периода, но с темпове на растеж с 4,6 процентни пункта по-високи Япония задминава през 1980 година Великобритания по абсолютен размер на този показател (виж табл. 4).
Таблица 4
Сравнение между Великобритания и Япония за периода 1950-1980

Япония
Великобритания

БВП на човек
1950
3023
10846

БВП на човек
1980
21130
20211

Темп 1980/1950
6,7
2,1

Източник: Изчисленията са на автора по данни от Maddison Project Database
2018.

В свое изследване за растежа и конвергенцията Р. Бароу стига до извода, че
икономически растеж в рамките на 3-4% нарастване на БВП на човек в продължение на 2-3 десетилетия е достатъчен, за да се извърши преход от слабо развити към средно развити страни и от средно развити към високо развити страни
(Barro 2016). Япония постига своя невероятен резултат, като за същия период от
3 десетилетия извършва преход от слабо развита към високо развита страна
поради темп на растеж, който е не просто 3-4% годишно, а с 4 процентни пункта над средния за развитите страни.
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Научноизследователският въпрос, който ни вълнува, е дали подобно ускоряване на растежа е съпроводено с увеличаване на неравенството. И ако за Япония отговорът е, че за най-динамичния ѝ период 1960-1980 г. неравенството,
измерено чрез индекса Джини за пазарния доход, намалява с 4,12, въпросът е
има ли такива примери в европейската икономическа история. Подобна ориентация на изследването е необходима, защото феноменът Япония е изследван в
много публикации и съществена част от нейния успех се отдава на специфични
национални особености, които са различни от европейските. А поставеният погоре въпрос не е абстрактен –той има отношение към състоянието на българската икономика, необходимостта от ускоряване на растежа и намаляване на неравенството, което е сред най-високите в ЕС4. Поради това последващият емпиричен анализ се насочва към идентифициране на динамично развиващи се европейски страни в исторически план и проследяване на изменението на доходното
неравенство.
3. Неравенството при ускорен растеж – европейските страни
в дълъг период
В по-нататъшното изложение чрез данни за периода 1990-2016 г. се проверява хипотезата, че ускорен икономически растеж в дългосрочен период е възможен, без цената за това да е нарастващо доходно неравенство.
Методология и данни
Проведеният емпиричен анализ следва следната логика: първо, откриват се
страни в икономическата история и преди всичко в съвременната, които са
осъществили икономически скок и от сравнително изостанали са се превърнали
в развити страни; второ, анализира се динамиката на доходното неравенство в
тези страни; и трето, проследява се връзката между високите темпове на растеж
и изменението на неравенството.
За измерител на икономическия растеж се приема темпът на нарастване на
реалния БВП на човек от населението, измерен в долари от 2011 г. Използват се
исторически данни за БВП от базата данни на А. Мадисън (Maddison Project
Database, 2018). Като мярка за доходното неравенство се използва коефициентът на Джини, като данните са от Евростат. За страни, за които са налични данни, се проследява динамиката на БВП за относително голям исторически период – от 1870 г. до 2016 г. От този период по-специално внимание се отделя на
2

Изчисления на автора по данни от Solt, 2018.
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периода след 1990 г., когато бившите социалистически страни от Източна Европа започват своя преход към пазарна икономика.
Първата стъпка в анализа е открояването на страните с най-високи темпове
за периода 1870-2016 г. Резултатите са представени в таблица 45. Всички тези
страни имат темп на растеж на БВП на човек с повече от 0,5 процентни пункта
над този на Великобритания, най-богатата страна през 19 век. В резултат на
това през 2016 г. някои от тях (Норвегия, Швеция, Ирландия и Австрия) я задминават, други се изравняват (Финландия), а останалите я доближават по равнище на този показател. В края на периода Великобритания е с най-висок коефициент Джини. Освен това за последните 20 години тенденцията е към нарастване. От останалите страни единствено Испания и Португалия имат подобен
коефициент Джини, но тези две страни отбелязват тенденция на понижение за
последните 20 години, като то е по-изразено в Португалия. Останалите страни
имат коефициент Джини под 29 и с изключение на Финландия и Швеция реализираната тенденция е към понижаване на неравенството. Необходимо е да се
подчертае, че за периода 1995-2018 г. тези страни поддържат сравнително нисък
коефициент Джини – в диапазона 21-27 (виж. табл. 5).
Таблица 5
Темп на растеж на БВП на човек и коефициент Джини
Ранк
в ЕС
2
3
4
5
6
8
10
11
12

Страна
Финландия
Норвегия
Швеция
Ирландия
Португалия
Испания
Полша
Австрия
Чехословакия
Чехия
Словакия
Средно ЕС

Средногодишен
темп на растеж
на БВП на
човек 1870-2016
2,08
2,07
2,06
1,90
1,87
1,83
1,76
1,76
1,75
-

90

БВП на човек
1870
1845
4117
2272
3590
1687
2140
1921
3229
2182

2016
37239
82814
44659
56597
25346
30110
24838
41445
27738
28823
25364

Коефициент
Джини
изменение
2018
1995-2018
3,9
25,9
-1,8
24,8
6
27
-4,1
28,9
-4,9
32,1
-0,8
33,2
-2,2
27,8
-0,2
26,8
-1
-5,3

24
20,9
30,8
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Великобритания

1,29

5716

37334

+1,5

33,5

Източник: Изчисленията за темповете са по данни от Maddison Project Database
2018, а за неравенството – от Евростат.

Липсата на данни за неравенството за целия период, за който са изчислени
темповете, налага фокусиране върху периода 1990-2018 г. с оглед осигуряване
на съпоставимост. И темповете и коефициентът Джини са представени както за
целия период, така и до кризата от 2008 година (виж табл. 6).
Таблица 6
Темп на растеж на БВП на глава за най-динамичните
европейски страни и коефициент Джини 1990-2018

Страни
Ирландия
Полша
Естония
Словакия
Малта
Словения
Великобритания

Ранк
в ЕС
1990-2008
1
2
3
4
5
6
22

Темп БВП
на човек
1990- 19902008 2016
4,33
3,37
3,83
3,58
3,61
2,7
3,53
2,98
3,23
3,13
2,99
1,89
1,92
1,45

Коефициент Джини
изменение
1995-2008
-0,1
2
-5,1
-3,1
-1,9
1,4
+1,9

изменение
1995-2018
-4,1
-2,2
-5,4
-5,3
-1,3
1,4
+1,5

2018
28,9
27,8
30,6
20,9
28,7
23,4
33,5

Източник: Изчисленията за темповете са по данни от Maddison Project Database
2018, а за коефициента Джини – по данни на Евростат.

Шестте най-динамични страни в ЕС за периода 1990-2008 г. са Ирландия,
Полша, Естония, Словакия, Малта и Словения. С известни размествания тези
страни остават като най-динамични и след кризата от 2008 г. Единствено Словения е по-силно засегната и това влияе върху темповете за целия период 19902016 г., но превишението над динамиката на Великобритания от 0,5 процентни
пункта се запазва. За другите страни това превишение е повече от 1 процентен
пункт, като за Ирландия е почти 2,5 процентни пункта. Както се вижда, Ирландия, Полша и Словакия (като част от Чехословакия) запазват своето присъствие
като най-бързо растящи икономики и в този съвременен период. Всъщност и за
трите страни високият темп за периода 1870-2016 се дължи именно на значителната динамика в най-новата им история – след 1990 г.
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За всички страни доходното неравенство, измерено чрез коефициента
Джини намалява както до кризата от 2008-2009 г., така и след нея. Единствено
при Словения се забелязва нарастване от 1,4, но пък трябва да се подчертае, че
това е страната с едно от най-ниските доходни неравенства в целия ЕС (втора
след Словакия с коефициент Джини, равен на 23,4 в края на 2018 г. и средна
стойност за периода 23,7). За Великобритания, която използваме като отправна
точка за сравнение, темповете на нарастване са сравнително ниски, тя заема 22
позиция в ЕС, коефициентът Джини нараства и в двата периода и през 2018 г. те
е с едно от най-високите неравенства в целия ЕС. Преди нея са 4 страни - Румъния, Латвия, Литва и България, която е с най-висок коефициент Джини. По подробно динамиката на доходното неравенство за шестте страни е представена на
фигура 1.
40
35
Джини индекс

30
25
20
15
10
5
0
1990

1995

Ирландия

2000
Полша

2005

2010

Словения

2015
Словакия

2020

2025

Естония

Фиг. 1.Коефициентът Джини за най-бързо нарастващите
европейски страни за периода 1995-2018 г.
Източник: Евростат.
В сравнение с началната година, за която са налични данни в Евростат, доходното неравенство намалява. Изключение прави Словения поради факта, че в
началната 2000 г. коефициентът Джини има изключително ниски стойности от
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22%. През целия следващ период обаче не се надминава горната граница от 25.
В сравнителен план двете страни-Словения и Словакия, независимо че се сред
най-динамичните в икономическо отношение европейски страни, остават и с
едни от най-ниските равнища на доходно неравенство. От 2015 до 2019 г. включително те са сред трите страни с най-ниска поляризация на доходите в Европа.
Заключение
Извършеният анализ на темповете на нарастване на реалният БВП на човек
за най-динамичните европейски страни в историческа перспектива и сравнението
на тази динамика с най-богатите страни има за цел да покаже, че за дълги периоди от порядъка на 100 години темп на растеж с над 0,5 процентни пункта може да
постигне конвергенция. От друга страна, както твърди и Р. Бароу, за период от
25-30 години темп на нарастване с 2 процентни пункта над този на развитите
страни може да превърне страната от средно развита във високо развита страна. В
същото време ускоряването на растежа не е задължително да бъде съпроводено с
нарастване на доходното неравенство. Напротив, възможно е дори то да намалява. Важно е да се подчертае, че относителното равенство в разпределението на
доходите не е антагонистично на растежа. Напротив, може би го предполага. Намирането на правилната комбинация от инструменти и политики, които да съдействат за ускоряване на растежа и в същото време да осигурят относително
равенство, т.е. да се гарантира споделен растеж, ще бъде ключово за развитието
през следващите години. Това се отнася с особена сила за България.
Бележки
1

2

3

Първият канадски индекс на благосъстоянието е съставен през 2011 г. в резултат на осъзнаването, че значителният икономически растеж в периода 19942008 г., измерен на основата на БВП, няма адекватно отражение върху качеството на живот на канадските граждани.
За анализи на реалния БВП и международни сравнения в историческа ретроспектива днес най-много се използва базата от данни на А.Медисън. За методологическите особености на неговото изследване виж по подробно Рангелова,
Р. (2006 ) България в Европа: Икономически растеж през XX век. Акад. издателство „Проф. Марин Дринов“. В класацията влизат общо 66 страни, за които
има данни през 1870 г. в базата на Ангъс Медисън, използвана в тази статия.
Изчисленията са на автора.
Трябва да се отбележи, че всъщност Япония настига Великобритания още в
края на 70-те години и по-точно през 1979, когато и двете страни имат БВП на
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4

5

човек около 20 500 долара. След 1990 г. темповете на Япония се забавят значително, страната изпада в стагнация (т.нар. изгубени две десетилетия).
През 2015 г. България е на трето място сред европейските страни с коефициент на Джини по изравнения разполагаем доход, равен на 37. Преди нея с повисоко неравенство са само Румъния и Литва. През всички следващи години,
от 2016 до 2019 г. включително, България може да се счита за страната с найвисоко неравенство в Европа. При това коефициентът Джини показва нарастваща тенденция и през 2019 г. вече е 40,8.
От тези страни извън изследването остават Румъния (1), Албания (7) и Югославия (9), защото в края на периода техният БВП на човек остава сравнително
нисък (под 18 000 долара на човек), не могат да бъдат отнесени към развитите
страни и не може да се твърди, че са извършили скок в икономическото си
развитие. Освен това Югославия се разпада след 1991 г.
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INCOME INEQUALITY AND ACCELERATED ECONOMIC GROWTH
(THE EUROPEAN COUNTRIES IN THE LONG RUN)
Hristo MAVROV
Abstract
In recent years, growing income inequality has become a major problem of economic
development. At the same time, countries with low GDP per capita are trying to accelerate
growth in an effort to catch up with developed economies. The article aims to explore the
relationship between accelerated economic growth and income inequality in the long run.
Based on the historical approach and on the comparative analysis, the European countries with
the highest growth rates are identified. For the period of their highest economic growth, the
evolution of income inequality is analyzed. The conclusion is made that accelerated economic
growth is possible while maintaining and even reducing income inequality.
Key words: income inequality,accelerated economic growth, Gini coefficient, real GDP
per capita growth rate, European countries.
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Резюме
Разработката анализира разпоредбите на Директива на Съвета на
Европейския съюз от 12 юни 1989г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работниците
на работното място /89/391/ЕИО/, в която са формулирани основните
принципи за осигуряването на безопасните и здравословни условия
на труд на работещите на територията на държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Изследвани са предвидените от Директивата
механизми за гарантиране на приложението на въведените с разпоредбите ѝ основни принципи. На база на извършеният анализ се
извеждат изводи и предложения.
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Въведение
В процеса на полагане на труд и престиране на работна сила съществуват
възможности за настъпването на трудови злополуки или професионални заболявания. (Андреева, Йолова, 2018, с. 65-79). На работодателите са възложени
множество конкретни задължения за намаляване на трудовия травматизъм и
професионалните заболявания. Системата на здравословни и безопасни условия
на труд, като нормативна уредба, мониторинг, прилагане в практиката и на ниво
мм 27%ММ
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ангажименти на страните e безусловна предпоставка за надлежно развитие на
трудовите взаимоотношения (Blagoycheva, Andreeva, Yolova, 2019; Blagoycheva,
Andreeva, Yolova, 2018; Средкова, Гевренова, Янев, 2003; Средкова, 1994;
Средкова, 2003). Тази система се развива и обогатява с нормативно въведени
изисквания към работните места и начина на изпълнение на трудовите функции. Въпреки това в бизнеса все още съществуват фундаментални проблеми по
отношение на осигуряването на безопасна и здравословна работна среда (Благойчева, 2019; Петрова, 2019; Петрова, 2019; Димитров, 2002; Мръчков, 2020;
Ангушева, 1987).
Изложеното е определящо, множество международни (Конвенции на
МОТ), европейски (Хартата на основните социални права в ЕС, Хартата на основните права на ЕС, Европейската социална харта) и национални (КТ, ЗЗБУТ,
множество наредби) правни инструменти признават здравето и безопасността
при работа като основно социално право, нуждаещо се от адекватна и навременна правна закрила.
Както основателно се посочва, „системата на основните права, разбирана
като публичноправна система, се подчинява на особени правила, дефинирани
като принципи“. (Петров, 1997, с. 25). Така и „Принципите, на които се подчинява системата на основните права, в някаква степен са универсални и тясно
свързани с организацията и устройството на публичната власт в държавата. Те
имат твърде съществено значение за тълкуването и приложението на юридическите актове, а оттук влияят и върху поведението на основните държавни институции.“ (Петров, 1997; Петров, 1997, с. 156).
Разглежданата в настоящото изследване Директива 89/391/ЕИО има важно
значение за регламентирането на принципите, осигуряващи здравето и безопасността при работа в правото на ЕС и доразвитието им в конкретно приложими
разпоредби в националните законодателства на държавите – членки на ЕС.
Актуалността на изследването се свързва с необходимост от анализ и правилно разбиране на същността на основните принципи за здравословни и безопасни условия на труд, уредени от разпоредбите на Рамковата директива, предвид нуждата от адекватно транспониране на предвидените в тях правила във
вътрешните нормативни актове (Апостолов, 2003).
Предмет на изследването са разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО, като
целта на разработката е извеждане и формулиране на принципите, осигуряващи
запазването на живота и здравето на работещите на териториите на държавите
членки на ЕС в контекста на ангажиментите на двете страни по трудовоправната връзка.
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За осъществяване на целта авторът си поставя следните задачи:
1. Анализ на разпоредбите на Директива /89/391/ЕИО в контекста на първичното законодателство на ЕС;
2. Анализиране задълженията и ангажиментите и на двете страни в трудовото правоотношение предвид осигуряване на превенция на злополуките и безопасна работна среда;
3. Извеждане на конкретни обобщения, изводи и предложения.
Използваните при изследването методи са сравнително-правен и аналитичен анализ.
Статията е съобразена със законодателството на ЕС към октомври 2020 г.
1. Обща нормативна рамка на законодателството на ЕС
към момента на приемане на Директива на Съвета от 12 юни 1989 г.
за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването
на безопасността и здравето на работниците на работното място
/89/391/ЕИО/
При създаването си Европейската общност (сега Европейски съюз (ЕС) си
поставя за цел да бъде пространство на свободно движение на стоки, капитал и
хора, в това число и свободно придвижване през териториите на отделните
държави – членки, с цел полагане на труд. На следващ етап от развитието на ЕС
е поставена цел за осигуряване подобряването на живота и условията на труд на
територията на държавите – членки, формулирана в разпоредбата на член 117 от
Договора от Рим.
На 1 юли 1987 г. с влизането в сила на Единния европейски акт (ЕЕА) е
създадена основа за развитието на социалното право на Европейската общност.
Актът цели установяването на по-добър баланс между икономическите и социалните разпоредби на Договорите от Рим (Договорите за създаване на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия).
В изпълнение на поставената цел и при съобразяване на динамичното развитие на единния пазар по своеобразен начин в ЕЕА е въведен член 118а, с което е институционализирано изискването за защита здравето на работниците. С
текста на разпоредбата е предвидено, че законодателната хармонизация на условията на труд ще се провежда чрез Директиви, които ще се приемат от Съвета. Подобряването на условията на труд е регламентирано като споделена компетентност на Европейската общност и държавите членки. Директивите, включително и рамковите, имат за цел минимална хармонизация, като те не са ди99
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ректно приложими на териториите на държавите членки, а дават възможност на
националния законодател да уреди целеният от тях правен ефект чрез приемане
на съответните вътрешни актове (или чрез отмяната на вътрешните актове, поради несъвместимостта им с директивата). Хармонизацията може да се постигне чрез приемане на нормативни актове на национално ниво от държавите
членки, на които е предоставена компетентност да регламентират по-високо
ниво на защита от предвиденото в Директивите.
Директива на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (89/391/ЕИО) е приета в съответствие с член 118а от Единния европейски акт. Тя урежда основните принципи за превенция на здравето на трудещите се в различните държави – членки на ЕС. В този смисъл, по съдържанието
си представлява не само акт, в който са формулирани основните правни принципи за защита на здравето и безопасността при работа, но е и стратегически
документ и служи за разработването на директиви, свързани със запазването на
здравето на работещите при специфични условия (специални директиви – напр.
Директива 89/654/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и
здраве на работното място – Първа специална Директива по смисъла на Директива 89/391/ЕИО; Директива 2009/104/ЕО на ЕП и на Съвета от 16 септември
2009 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на
работниците при използването на работно оборудване по време на работа – Втора
специална директива по смисъла на чл.16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО и
др.). Предвиденото приложно поле на Рамковата директива обхваща всички сфери на дейност както в обществения, така и в частния сектор. В разпоредбата на
чл.2, §1 от Директивата е дадено примерно и неизчерпателно изброяване на секторите, в които следва да се прилага – промишленост, селско стопанство, търговия, администрация, услуги, обучение, култура, развлечения и др.
В инструментариума си от понятия Директивата въвежда определенията
„работник“, „работодател“, „представител на работниците със специфична отговорност по безопасността и здравето на работниците“ и „превенция“. Съгласно дадените в Рамковата директива определения работник е всяко лице, наето
от работодател, включително обучаващите се чираци с изключение на домашните помощници, работодател е всяко физическо или юридическо лице, което е
в трудови отношения с работник и носи отговорност за предприятието и/или
ведомството, представител на работниците със специфична отговорност по
безопасността и здравето на работниците е всяко лице, което е избрано или
определено в съответствие с националното законодателство и/или практика и
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представлява работниците при възникване на проблеми, свързани с безопасността и опазването на здравето на работниците при работа и превенция са
всички стъпки или мерки, които се предприемат или планират на всички етапи
на работа в предприятието за предотвратяване или намаляване на професионалните рискове.
Изискванията за хармонизация при уредбата на условията на безопасни и
здравословни условия на труд са доразвити и при приемането на следващите
първични актове на Съюза.
Заложените в Преамбюла на ДФЕС цели намират развитието си в разпоредбите на Дял Х Социална политика от ДФЕС. За реализирането им Съюзът и
държавите членки съобразяват основните социални права, между които регламентираните в Европейската социална харта и в Хартата на Общността за основните социални права на работещите от 1989 г.
Предвидено е Съюзът да подкрепя и да допълва дейностите на държавите
членки в областите, изчерпателно изброени в разпоредбата на чл.153 (предишен
чл.137 ДЕО), параграф 1, между които подобряване на работната среда с цел
закрила на здравето и безопасността на работниците и условията на труд. В
параграф 2 на същия член е регламентирана компетентност на Европейския
парламент и на Съвета да приемат директиви, в които са въведени минимални
изисквания за безопасност и здраве при работа. Съгласно концепцията за въвеждане на минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на
труд намесата на държавните органи следва да е ограничена само до найнеобходимото (минималните изисквания, правила и норми) и да предостави на
работодателите свободна преценка как да изпълнят задължението си за защита
на работещите. Тази концепция доразвива поставеното изискване в член 4, параграф 2, б.б от ДФЕС за споделяне на компетентността между Съюза и държавите членки в областта на социалната политика в аспектите, определени в договора. Поставено е условие към директивите, съгласно което в тях не следва да
се въвеждат административни, финансови и правни ограничения по начин препятстващ или затрудняващ създаването и развитието на малки и средни предприятия.
Разпоредбите на Рамковата директива са в съответствие на заложеното в
Хартата за основните социални права в ЕС изискване за предприемането на
непрекъснати и последователни действия за хармонизиране на националните
законодателства в областта на безопасните и здравословни условия на труд чрез
поставяне на акцент върху необходимостта от обучение, информиране, консултиране и балансирано участие на работниците относно професионалните риско101
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ве и мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване или за намаляване на тези рискове.
Рамковата директива е в съответствие и със закрепеното в приетата в Ница
през 2000 г. от Европейския съвет Харта на основните права на ЕС основно
право на всеки работник – правото на подходящи условия на труд, които опазват неговото здраве, безопасност и достойнство. Договорът за Европейския съюз, приет в Лисабон, придава на Хартата на основните права на ЕС „същата
правна стойност както договорите за създаването и функционирането на ЕС“.
2. Анализ на разпоредбите на Директива на Съвета от 12 юни 1989 г.
за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването
на безопасността и здравето на работниците
на работното място (89/391/ЕИО)
При приемането на Директивата е определен предметният ѝ обхват чрез
посочване на целта ѝ, а именно – да бъдат въведени мерки за насърчаване на
подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците. При дефиниране на целта на приемане на Директивата, в преамбюла
ѝ, са отчетени както отговорността на държавите членки за насърчаване на подобренията в областта на безопасността и здравето на работниците на тяхната
територия, така и обстоятелството, че законодателните системи на държавите
членки в областта на здравословните и безопасни условия на труд се различават
в значителна степен и често включват технически изисквания и/или стандарти
за саморегулиране, които могат да доведат до различна степен на опазване на
безопасността и здравето и като последица да позволят конкуренция за сметка
на безопасността и здравето. За изпълнение на поставената цел Директивата
въвежда общите принципи на информиране, консултиране и балансирано
участие в съответствие с националното законодателство и/или практика на
работниците, обучението на работниците и техните представители за предотвратяване на професионалните рискове, опазването на безопасността и здравето,
отстраняването на рисковите фактори и факторите за злополуки, както и общите насоки за прилагането им.
При приемането на Директивата е посочено, че честотата на трудовите
злополуки и на професионалните заболявания все още е прекалено висока, което налага превантивните мерки да бъдат въведени или подобрени незабавно, за
да бъде гарантирана безопасността и здравето на работниците и да се осигури
по-високата им степен на закрила. Предвид последното работниците и/или техните представители трябва да бъдат информирани относно рисковете за безо102
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пасността и здравето им, както и по отношение на необходимите мерки за намаляване или отстраняване на тези рискове и с цел балансирано участие в съответствие с националното законодателство и/или практика при вземането на необходимите предпазни мерки. В този смисъл е поставено и изискването за развиване на обмен на информация, диалог и балансирано участие в областта на
безопасните и здравословни условия на труд между работодателите и работниците и/или техните представители чрез подходящи процедури и инструменти в
съответствие с националното законодателство и/или практика. Посочено е, че
подобряването на безопасността, хигиената и здравословните условия на труд
на работниците е задача, която не трябва да бъде подчинена на чисто икономически съображения. В тази връзка на работодателите са вменени задължения да
се информират за последните постижения в технологиите и научните познания
при проектирането на работните места, като се отчитат присъщите за техните
предприятия опасности и да информират съответно представителите на работниците, които упражняват правата си за участие по тази директива, така че да
могат да гарантират по-добра степен на опазване на здравето и безопасността на
работниците.
С Директивата са въведени и задължения на държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че работодателите, работниците и
представителите на работниците са обект на правни разпоредби, необходими за
прилагането ѝ, както и да осигурят контрол и надзор за спазването на тези разпоредби. В обхвата на задължените за участие в обученията и консултациите
лица не са включени синдикалните организации.
Рамковата директива въвежда множество както общи, така и конкретни
задължения и за двете страни на трудовоправната връзка. В посочения смисъл бихме могли да ги разгледаме на две основни нива, а именно:
 Задължения и ангажименти на работодателя
 Задължения и ангажименти на работника или служителя.
Задълженията и ангажиментите на работодателя са на няколко различни равнища. Така за работодателите е въведено изискването да предприемат необходимите мерки за опазване на безопасността и здравето на работниците, включително предотвратяването на професионалните рискове, предоставяне
на информация и обучение, както и осигуряването на необходимата организация и средства.
Принципите на превенция, от които следва да се ръководят работодателите
при прилагане на посочените по-горе мерки, са: избягване на рисковете; оценка
на рисковете, които могат да бъдат избегнати; борба с рисковете при източника
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им; адаптиране на работата към индивида, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работно оборудване, избора на работни и
производствени методи, с оглед, в частност премахването на монотонната работа и работа с наложен ритъм и за намаляване на въздействието им върху здравето; привеждане в съответствие с техническия прогрес; замяна на опасното с безопасно или с по-малко опасно; разработване на последователна политика за превенция, която да обхваща технологията, организацията на работа, условията на
труд, социалните взаимоотношения и въздействието на факторите, свързани с
работната среда; отдаване на предимство на колективните защитни мерки пред
личните защитни мерки и даване на съответни инструкции на работниците.
На работодателите е вменено задължение при възлагане задачи на работника да отчитат неговите възможности по отношение на здравето и безопасността. При това поставено е изискване към работодателите да гарантират, че при планирането и въвеждането на нови технологии ще провеждат консултации с работниците и/или техните представители по отношение на последиците от избора на оборудването, условията на труд и работната среда с оглед
безопасността и здравето на работниците и да предприемат съответните действия, за да могат само работници, които са получили съответни инструкции, да
имат достъп до зоните, където съществува сериозна или специфична опасност.
На работодателите е възложено задължение да определят един или повече работници, които да извършват дейностите, свързани със защитата и
предотвратяването на професионални рискове в предприятието или ведомството, и е поставена забрана за поставянето на тези работници в понеблагоприятно положение поради възложените им дейности по защита и предотвратяване на професионалните рискове.
Когато такива защитни и превантивни мерки не могат да се организират
поради липса на компетентни лица в предприятието и/или ведомството, на работодателя са възложени задължения да привлече външни компетентни служби
или лица, да информира привлечените външни служби или лица за факторите,
за които е известно или се подозира, че засягат безопасността и здравето на
работниците и да осигури достъп на привлечените външни служби или лица до
цялата и необходима информация относно рисковете за безопасността и здравето и защитните и превантивни мерки и дейности по отношение както на цялото
предприятие и/или ведомство, така и за всяко индивидуално работно място
и/или длъжност.
Важна част от разпоредбите е условието за изграждане организация на защитните и превантивни мерки, като се отчитат големината на предприятието
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и/или ведомството и/или опасностите, на които са изложени работниците, както
и тяхното разпространение в цялото предприятие и/или ведомство. Въведено е
изискване определените работници по безопасни и здравословни условия на
труд да имат необходимите възможности и нужните средства за осъществяване
на възложените им дейности.
Дадена е възможност на държавите членки да определят съобразно естеството на дейностите и големината на предприятията, категорията на предприятията, в които работодателят, в случай че е компетентен, може сам да поеме отговорността за защитата и предотвратяването на професионалните рискове в
предприятието и/или ведомството.
На работодателя с изрична разпоредба е въведено задължение да предприеме необходимите мерки за първа помощ, борба с пожарите и евакуация
на работниците в съответствие с естеството на дейностите и големината на
предприятието и/или ведомството, като взима предвид присъствието на други
лица на територията на предприятието/ ведомството и да организира необходимите връзки с външните служби, осъществяващи дейност по оказване на първа
помощ, спешна медицинска помощ, спасителни операции и борба с пожарите.
На работодателите е възложено да информират във възможно найкратък срок всички работници, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от съществуващи рискове, както и по отношение на мерките, които са предприети или следва да бъдат
предприети във връзка със защитата, да предприемат действия и да дават инструкции, за да дадат възможност на работниците, в случай на сериозна, непосредствена и непредотвратима опасност да прекратят работа и/или да напуснат
незабавно работното място и да отидат на местата за защита.
Работодателят има за базисно задължение задължението да информира
работниците. Разписаното в Директива 89/391/ЕИО задължение за информиране допълва задълженията за информиране на работниците предвидени в други
международни и национални актове. (Александров, 2008; Александров, 2014, с.
366-368; Александров, 2017). Задължението се проявява по отношение на следните групи лица: 1. работещите в предприятието и/или ведомството и/или техните представители, 2. работодателите на работници в други предприятия и/или
ведомства, които са ангажирани с дейности в неговото предприятие и/или ведомство и 3. работниците, които имат специфични функции по опазване на безопасността и здравето на работниците или представителите на работниците с
конкретна отговорност по отношение на безопасността и здравето, като в съответствие с националното законодателство следва да им предостави информация
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за рисковете за безопасността и здравето и защитните и превантивни мерки и
дейности по отношение на цялото предприятие и/или ведомство, така и за всяко
индивидуално работно място. По отношение на третата група лица работодателят следва допълнително да предостави информация относно оценката на риска,
списъците и отчетите за трудовите злополуки и информацията получена от контролните органи и компетентните органи по безопасността и здравето.
Други задължения на работодателя, формулирани в разпоредбите на Директивата, са: изискването да притежава оценки на рисковете за безопасността и
здравето при работа, включително и на тези от тях, които касаят групи работници, изложени на особени рискове, да взема решения относно защитните мерки, които трябва да предприемат и ако е необходимо относно защитното оборудване, което следва да се използва, да води списък на трудовите злополуки, в
резултат на които работникът е бил нетрудоспособен в продължение на повече
от три дни и да изготвя отчети за трудовите злополуки, при които са пострадали
негови работници и служители и които са предназначени за отговорните органи
в съответствие с националното законодателство и/или практика.
Въведено е задължение на работодателите да осигурят на всеки работник
адекватно за извършваната работа обучение по безопасност и здраве, като посочената форма е на информация и инструкции, отнасящи се до индивидуалното
му работно място и/или длъжност. Предвидено е обучението да не е еднократно, да се провежда в работно време и да се осъществява при настъпването на
конкретни факти – при постъпване на работа, в случай на преместване или промяна на длъжността, в случай на въвеждане на ново оборудване или промяна на
оборудването, в случай на въвеждане на нова технология. Изискванията към
съдържанието на обучението е да е адаптирано и да отчита новите или променени рискове и да се повтаря периодично при необходимост.
Дадена е възможност на държавите да предвидят мерки в националните си
законодателства за периодично наблюдение на здравето на работниците.
Директива 89/391/ЕИО въвежда и определени задължения и ангажименти и за работещите лица. На задълженията на работодателите кореспондират
правото, но и ангажимента на работниците и/или техните представители да
правят предложения и да имат балансирано участие в съответствие с националното законодателство или практики. Регламентирано е изискване работниците или представителите на работниците, които имат конкретна отговорност за
безопасността и здравето на работещите, да участват по балансиран начин в
консултациите в съответствие с националното законодателство и/или практика
или работодателят да проведе с тях своевременно и предварително консултации
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по посочените в Директивата въпроси, между които всички мерки, които могат
да засегнат в значителна степен безопасността и здравето.
Задължение на работниците да се грижат за безопасността и здравето
си и да се грижат за безопасността и здравето на другите хора, засегнати от
действията им или бездействията им при работа в съответствие с обучението им
и инструкциите на работодателите им. За изпълнение на това задължение са
предвидени следните по-важни изисквания към работниците: да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества, транспортното
оборудване и другите средства за производство; да използват правилно личните
предпазни средства, които са им предоставени и след употреба да ги връщат на
съответното място; да не прекъсват, променят или отстраняват произволно
предпазните устройства, с които са снабдени, незабавно да информират работодателя и/или работниците, които имат конкретна отговорност за здравето и безопасността на работниците за всяка ситуация, за която имат основателни причини да смятат, че представлява сериозна и непосредствена опасност за безопасността и здравето, както и за всеки недостатък на системите за защита.
Както е видно с разпоредбите на Рамковата директива са въведени в правото на ЕС принципи, гарантиращи минимум от изисквания за подобряване средата на полагане на труд и осигуряване на безопасността и здравето. При това,
част от принципите, регламентирани от Директивата, са изрично формулирани
(напр. в член 6, параграф 2 от Рамковата директива са посочени конкретно чрез
изброяване общите задължения на работодателите, за които е подчертано, че
представляват принципи на здравословните и безопасни условия на труд), друга
част от принципите се извличат чрез тълкуване от съдържанието на разпоредбите ѝ – член 8 и член 9 от Директива 89/391/ЕИО/.
Анализът на разпоредбите на Директивата обосновава обобщаването на
въведените от нея принципи на здравословни и безопасни условия на труд по
следния начин, а именно:
 Широко приложно поле – дотолкова, доколкото разпоредбите на Директивата са относими и въвеждат задължения не само към работодателите, наемащи работници по трудови договори, но и към всички, които се явяват лица,
възлагащи работа на други лица, включително и на лицата, които полагат труд
за собствена сметка.
 Ограничаване на властта на работодателите върху вземането на решения
за методите за организация на работа чрез създаване на механизми за консултации с работниците или с техните представители.
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 Регламентиране на конкретни задължения и отговорности на работещите за осигуряване на безопасността и здравословните условия на труд.
 Многопластова и йерархична система от превантивни мерки за безопасни и здравословни условия на труд като част от икономическата дейност на
работодателя чрез:
1) поставяне на изискване към работодателите здравословните и безопасни
условия на труд да бъдат съобразени в началния етап на взимане на решението
за започване на производствена дейност при изграждане и/или оборудване на
предприятието;
2) въвеждане на задължение за дефиниране на рисковете пред безопасността и здравето за всяко конкретно работно място, като оценката на риска се обективира в нарочен документ;
3) установяване на процедури за проследяване и наблюдения – писмена
оценка на рисковете, водене на регистри за инцидентите при работа;
4) регламентиране на задължителност на обученията за безопасни и здравословни условия на труд като част от работния процес;
5) въвеждането на задължение на работодателите да информират работещите, представителите на работещите и работниците, които имат договори с
други работодатели, но осъществяват трудова дейност на територията на конкретния работодател за рисковете, мерките, предприети от работодателя за ограничаване на рисковете при полагане на труд.
Заключение
Принципите на Рамковата директива тепърва следва да намират своето
адекватно на новите реалности доразвитие. Същевременно нейните принципи
са в унисон и намират проявление и доразвитие и в Европейския стълб за социални права, който се основава на съществуващото законодателство на ниво ЕС
и в него е заимствано по-специално от Хартата на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г., Европейската социална харта от 1961
г., ревизираната Европейска социална харта от 1996 г. и Европейския кодекс за
социално осигуряване на Съвета на Европа (Андреева, Йолова, 2020). В този
смисъл, като последица ЕССП „Базиран на достиженията на общностното и
международното право, доразвива и установява по траен начин различни категории индивидуални права в перспективите на новите социални реалности, в
това число и право на здравословна, безопасна и добре приспособена работна
среда, гарантирани чрез право на високо ниво на защита на здравето и безопасността на работното място и право на работна среда, приспособена към профе108
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сионални нужди, която им дава възможност да удължат участието си на пазара
на труда“. (Андреева, Йолова, Благойчева, Александров, Банов, Йорданов,
2020).
Нормативният анализ на разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО налага
извеждането на следните по-важни изводи:
Първо, Директивата доразвива като стратегически документ концепциите за
подобряване на социалното положение и жизнения стандарт на гражданите на
държавите – членки на ЕС, прокламирани в първичните актове на ЕС, чрез уреждане на правила, гарантиращи им и здравословни и безопасни условия на труд.
Второ, в разпоредбите на Директивата са формулирани принципи, от които
следва да се ръководят държавите членки при регламентацията на здравословните и безопасни условия на труд в националните законодателства, като е препоръчително в националните законодателства да се въведат правила, осигуряващи по-висока степен на защита от въведената с разпоредбите на директивата.
Трето, принципите са формулирани и въведени от Директивата чрез ясни и
конкретни правила за поведение на държавите членки, на работодателите и на
работниците.
Четвърто, работниците не се разглеждат от разпоредбите на директивата
като обект на правните норми, а като субект имащ възможност да въздейства
при вземане на решения относно мерките за безопасни и здравословни условия
на труд чрез участие в консултации и чрез даване на мнение или сигнализиране
за проблеми, влечащи риск за здравето и безопасността на работещите.
Пето, повишаването на компетентността и информираността на работниците и/или на определени техни представители чрез провеждане на обучения и
предоставяне на инструкции и информация от работодателя е поставено като
основно изискване към работодателя, гарантиращо превенция на рисковете и
осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа.
Шесто, поставени са изисквания за овластяване чрез избор на работодателя на конкретни работници и/или представители на работниците за осъществяване на дейности по осигуряване на безопасността и здравословните условия на
работа и по реализиране на първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работниците при сериозна и непосредствена опасност.
Седмо, в Директива 89/391/ЕИО не е предвидено участието на синдикалните организации в процесите на консултации и обучения за повишаване на
нивото на здравословните и безопасни условия на труд. В този смисъл de lege
ferenda предлагам да бъде преценена необходимостта от включването и на синдикалните организации чрез регламентирането на конкретни техни правомощия
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по отношение на осигуряването на повишаване на компетентността относно
здравословните и безопасни условия на труд в Рамковата директива.
От направения анализ се прави обоснованият извод, че повишаването на
безопасността и създаването на здравословни условия на труд може да се реализира само чрез съвместните усилия на компетентните в областта на законодателството на съответната държава членка органи, които следва да въведат адекватна правната рамка за безопасни и здравословни условия на труд и на работодателите и работещите, които ще изпълняват въведените задължения и ще спазват националните разпоредби и практики.
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PRINCIPLES FOR ENSURING SAFETY AND HEALTH AT WORK
IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS
OF DIRECTIVE /89/391/EEC
Mariyana SHIRVANYAN
Abstract
The development analyses the provisions of the Council Directive of the European
Union of 12 June 1989. introducing measures to encourage improvements in the safety and
health of workers at work (89/391/EEC), which lay down the basic principles for ensuring the
safety and health at work of workers in the territory of the Member States of the European
Union (EU). The mechanisms provided for by the Directive to ensure the application of the
basic principles introduced by its provisions have been examined. On the basis of the analysis
carried out, conclusions and suggestions are drawn.
Key words: health and safety at work, employer, worker, occupational health services,
accidents at work.
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Резюме
Банковата система в България е изправена пред най-сериозното си
предизвикателство за последните десет години – световната пандемия от Covid-19. Поради неразривната свързаност между реален и
финансов сектор трусовете в първия се трансферират в заплахи за
кредитните институции. Настоящата разработка е посветена на анализирането на негативните последици от макроикономическия шок
(пандемията) върху целия банков сектор. То се осъществява с помощта на матричния инструментариум, представящ банковата система като мрежа, състояща се от възли (институциите) и връзки
(междубанковите експозиции). Чрез прилагането на стрес тестове на
фалити на банки се оценява релацията „мрежова структура – банкова
устойчивост“ в условията на кризисна икономическа ситуация.
© 2020 Икономически университет – Варна
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Въведение
През последните няколко месеца светът е изправен пред най-голямото предизвикателство на настоящия век – световната пандемия, породена от вируса
Covid-19. За разлика от останалите негативни събития, като терористичния акт
от 11 септември 2001 г., войната в Ирак, ураганът Катрина, финансовата криза
от 2008 г., последиците днес са в пъти по-големи и засягат всяка една сфера на
мм 27%ММ
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дейност. Пряко потърпевши са туризмът, търговията, транспортът, производството, но в не по-малка степен са засегнати и други структуроопределящи отрасли в глобален мащаб. Към тях спада и банковата система – гръбнакът на всяка
една икономика. Все по-наложително става оценяване влиянието на подобен
вид събития върху банковия сектор и все по-често се търси отговор на въпроса
дали той е стабилен и достатъчно устойчив.
Поради тези причини нараства необходимостта от прилагане на подход,
изследващ системата като неразривно цяло. Всяка една банка има своята самостоятелност при извършване на дейността си, начини за набиране на средства,
инструментариум за поддържане на капиталовата си база и т.н. Погледнато от
макроикономическа гледна точка обаче самостоятелната кредитна институция е
една от многото, функциониращи на пазара. Връзките, които изгражда с други
банки, се превръщат от съществена важност за нейното оцеляване. В този контекст, проблематиката за изследване отражението на Covid-19 върху цялата
банкова система, е с безспорна актуалност. В допълнение действията и мерките,
които ще се предприемат от банковите мениджъри и регулаторните органи в
близките месеци, ще са олицетворение на готовността ни да изпълняваме изискванията на новия банков съюз в Европа.
Настоящата разработка има за цел да анализира ефектите от световната
пандемия върху устойчивостта на банковия сектор в страната, представяйки го
като мрежа, съставена от възли (банки) и връзки (отпуснати кредити и привлечени депозити) помежду им. Изследването на последиците от тази кризисна
ситуация се базира на холистичен подход, разкриващ взаимоотношенията между банките в системата. Чрез него се проследява как фалитът на една кредитна
институция, породен от макроикономическия шок Covid-19, оказва влияние
върху останалите.
1. Мрежова структура на банковата система в България
С помощта на матричния инструментариум, банковият сектор може да се
моделира като мрежа, в която възлите са банките, а връзките са отпуснатите
кредити и привлечените депозити помежду им. Водени от това разбиране, редица изследователи в последните години насочват своите усилия към изучаване
спецификите на банковите мрежи и влиянието им върху устойчивостта на банковите системи на страни, като: Германия (Upper and Worms, 2002), Великобритания (Wells, 2004), Нидерландия (Van Lelyveld and Liedorp, 2006), Финландия (Toivanen, 2009), Португалия (Fernandes and Borges, 2013), Унгария (Boros,
2015), Китай (Xiao, Tang and Zhou, 2017; Cao et al., 2017). Информацията за
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междубанковите активи и пасиви обаче е конфиденциална и не е публично достъпна. За преодоляването на този информационен проблем, авторите използват
принципа на максималната ентропия, познат от теорията на информацията. В
контекста на междубанковите връзки той може да се интерпретира по следния
начин. Ако са известни само съвкупните задължения и вземания на отделните
банки в дадена банкова система, прилагането на максимална ентропия означава,
че се приема максимално диверсифициране на експозициите на всяка банка
спрямо всички контрагенти на междубанковия пазар. Освен това, тази процедура позволява разнородната допълнителна частична информация да бъде включена в основната матрица (под формата на ограничения в оптимизационната
процедура) и по този начин да се достигне до по-реалистична картина за разпределението на междубанковите експозиции (Ненова, 2013: 23). Предимствата
на принципа на максималната ентропия са следните: първо, преодолява липсата
на информация за двустранните експозиции между банките; второ, широкото
му използване в науката и практиката олицетворява неговата универсалност и
позволява извеждането на мрежова структура, близка до оптималната; трето,
прилагането му в изследването на много банкови системи води до съпоставими
резултати.
За съставянето на матрицата и за попълването на нейните елементи е необходимо да се намери минимумът на нелинейна функция, при който елементите
на получената матрица имат най-вероятното възможно разпределение, при което структурата се доближава максимално до „пълна“ структура“. Моделът е
широко застъпен в разработките на: Elsinger et al. (2002), Upper and Worms
(2002), Wells (2004), Xiao, Tang and Zhou (2015), Zhang and Zeng (2016). В крайна сметка резултатът е матрица, в която отделните елементи показват силата и
посоката на връзките между възлите. Редовете представят сумата на предоставените кредити от всяка банка, а колоните – сумата на получените депозити от
всяка банка. Общата стойност по редове и колони трябва да съвпада. Характерна особеност е, че основният диагонал на матрицата е съставен само от нули,
тъй като банките не кредитират сами себе си. Тя позволява да се откроят взаимоотношенията между банките с допускането, че една банка може да взаимодейства с всички останали банки в мрежата.
Принципът на максималната ентропия може да бъде приложен и при мрежовото анализиране на нашата банкова система за 2019 г. Неговото прилагане
се ръководи от следните особености:
• първо, за по-голяма точност се използват относителните дялове на предоставените (вж. табл. 1) и привлечените ресурси (вж. табл. 2) между банките в
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страната. Процентното съотношение дава по-точна представа и опосредства полесното съпоставяне между възлите отколкото абсолютните стойности на тези
величини. В допълнение по този начин се спазва едно от ограниченията на модела за равенство между сумите на всички редове и колони – 100%;
• второ, от анализа са изключени предоставените от Българската банка за
развитие към други банки строго целеви кредити за изпълнението на определени национални и международни програми. Кредитите, които отпуска на пазарен
принцип, попадат в изследването;
• трето, банките, които нямат експозиции от/към други местни банки са
изключени от анализа. В това число се отнасят клоновете на чуждестранни банки в страната;
• четвърто, предвид горното ограничение използваната матрица е с размери 20 на 20 – 20 реда и 20 колони, съответстващи на броя възли към този момент;
• пето, връзки, чиято маса (тегло) е 0,00005 и които са по-малки от 0,01%,
се приемат за недействителни, т.е. счита се, че липсва взаимодействие между
възлите. Трябва да се уточни, че масата (теглото) е сумата на привлечените или
отдадените средства между два възела (COMESA Monetary Institute, 2014,
Bargigli et al., 2015);
• шесто, матрицата позволява да се откроят системно важните банки, това
са тези възли, чиято маса (тегло) на връзката е най-висока.
Позовавайки се на данни от годишните финансови отчети на банките и на
годишното оповестяване, съгласно част осма „Оповестяване на информация от
институциите“ на Регламент (EС) 575/2013 относно пруденциалните изисквания
за кредитните институции и инвестиционните посредници, общата сума на предоставените междубанкови ресурси за 2019 г. възлиза на 1 619 050 хил. лв. Чрез
класифицирането на възлите според дела им се установява, че броят на системно важните банки по отношение на предоставените средства е 6 – Уникредит
Булбанк, Българска банка за развитие, Обединена българска банка, Интернешънъл Асет Банк, Алианц банк България и Българо-американска кредитна банка.
Общият им дял е 74,03% (табл. 1).
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Таблица 1
Класификация на възлите в мрежата в зависимост
от предоставените средства към местни банки (31.12.2019 г.)

Банки с предоставени
ресурси на кредитни
институции
Уникредит Булбанк
Българска банка за развитие
Обединена българска банка
Интернешънъл Асет Банк
Алианц банк България
Българо-американска кредитна банка

Предоставени ресурси
на местни кредитни
институции / общо
предоставени ресурси
на местни кредитни
институции
21,69
11,27
11,21
10,44
10,14

Групиране на възлите

Системно важни възли в
мрежата с най-голям дял
на предоставените средства към други банки.
Общ дял: 74,03%

9,28

Търговска банка Д
Централна кооперативна
банка
Общинска банка
Инвестбанк
SG Експресбанк
Юробанк България

6,58

Райфайзенбанк (България)
Токуда банк
Тексим банк
Първа инвестиционна банка
ПроКредит банк (България)
Ти Би Ай Банк
Банка ДСК
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ
– клон София
Общ брой: 20

1,39
1,32
0,89
0,84
0,52
0,49
0,04

3,59
Възли с общ дял на
3,38 привлечени средства от
2,55 други банки: 20,45%
2,25
2,10

Възли с най-нисък дял
на привлечени средства
от други банки. Общ
дял: 5,52%

0,03
100,00

През 2019 г. се наблюдава ясно откроен лидер на привлечени ресурси.
Уникредит Булбанк има дял близо 80% от общата сума за всички банки, която е
в размер на 706 363 хил. лв. 15 банки пък имат общ дял от 6,48%, което говори
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за неравномерно разпределение на ресурсите и висока концентрация в един
възел (табл. 2).
Таблица 2
Класификация на възлите в мрежата в зависимост
от привлечените средства от местни банки (31.12.2019 г.)

Банки с привлечени
ресурси на кредитни
институции

Привлечени ресурси
от местни кредитни
институции / общо
привлечени ресурси
от местни кредитни
институции

Групиране на възлите

Системно важни възли в
мрежата с най-голям дял
78,15 на привлечените средства от други банки. Общ
дял: 78,15%
5,75
4,89 Възли с общ дял на
привлечени средства от
2,71 други банки: 15,37%
2,02
1,50
1,37
1,22
1,05
0,90
0,40
0,02
Възли с най-нисък дял
0,02
на привлечени средства
0,01 от други банки. Общ
дял: 6,48%
0,00
0,00
0,00
0,00

Уникредит Булбанк
Банка ДСК
SG Експресбанк
Централна кооперативна банка
Търговска банка Д
Юробанк България
Обединена българска банка
Ти Би Ай Банк
Алианц банк България
Българска банка за развитие
Райфайзенбанк (България)
Първа инвестиционна банка
Токуда банк
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ
– клон София
Инвестбанк
ПроКредит банк (България)
Общинска банка
Интернешънъл Асет Банк
Българо-американска кредитна банка
Тексим банк
Общ брой: 20

0,00
0,00
100,00
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Стъпвайки на тези данни и прилагането на матричния модел се извършва
разпределението на елементите в матрицата на банковата система на нашата
страна. Центровете на мрежата, която се състои от двадесет на брой банки, се
дефинират при стойности на масата между две банки, по-големи от 4,19%
(0,0419). Това са всички връзки, чието тегло е по-голямо от средната стойност
на максималните стойности за всеки ред. Те са между възлите:
• Българска банка за развитие – Уникредит Булбанк – 11,24% (0,1124);
• Обединена българска банка – Уникредит Булбанк – 11,19% (0,1119);
• Интернешънъл Асет Банк – Уникредит Булбанк – 10,42% (0,1042);
• Алианц банк България – Уникредит Булбанк – 10,12% (0,1012);
• Българо-американска кредитна банка – Уникредит Булбанк – 9,26%
(0,0926);
• Търговска банка Д – Уникредит Булбанк – 6,57% (0,0657);
• Уникредит Булбанк – Банка ДСК – 5,70% (0,0570);
• Уникредит Булбанк – SG Експресбанк – 4,85% (0,0485).
На база направеното изследване се стига до извода, че нашата банкова система
се описва най-точно чрез пълната структура „ядро – периферия“. В сектора доминират няколко системно важни „играчи“ с голям дял на връзките от общите в
мрежата, които са по-здраво свързани помежду си. Наличието на голям брой институции, които слабо си взаимодействат, говори за по-висока концентрация на ресурс в ядрото. На тази база могат да се направят следните констатации:
• Първо, ядрото се състои от девет банки или 45% от всички участници.
Масата на връзките между тях е значително по-висока от на останалите. Центровете се превръщат в гръбнака на банковата система. Няма как да не се отбележи значителната позиция на Уникредит Булбанк, с която всеки един от останалите централни възли се свързва с нея. Това говори за голяма концентрация
на ресурс в един възел.
• Второ, характерно за периферията е, че има голям набор от възли, които
са слабо свързани помежду си, като дори имат и сравнително слабо свързване с
ядрото. Стойността на връзките за повечето периферни връзки е под 0,00005,
което говори за много слабо взаимодействие. Това е типично за структурата
„ядро – периферия“, при която в повечето случаи липсват изградени връзки
между възлите. От друга страна, по-осезаемо е взаимодействието с центровете,
поради тяхната критична важност.
• Трето, основното предимство на този вид структура е по-ниската вероятност за настъпване на масови фалити, поради слабото ниво на свързаност.
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Погледнато от друг ъгъл обаче главен недостатък на структурата се оказва
твърде голямата зависимост на мрежата от определен набор от банки, като найголяма е зависимостта от централния хъб (Георгиев, 2017: 51). При силна зависимост от банка – кредитополучател в мрежата (в случая Уникредит Булбанк
привлича близо 80% от общия ресурс в мрежата), нейният фалит има негативен
ефект върху повече институции, което води до катализиране на финансова зараза. Поради тази причина трябва да се прилагат адекватни мерки за ограничаване
проявлението на системния риск и до запазване целостта на мрежата.
В заключение, мрежовата структура на банковата система в България има
както своите предимства, така и своите недостатъци. Те обаче трябват да бъдат
изследвани от гледна точка на устойчивостта ѝ на разпространението на системния риск и последващата финансова зараза.
2. Макроикономическият шок Covid-19 и устойчивостта
на банковата мрежа в България
Поради своята архитектура банковите мрежи са подвластни на рискове с
най-разнообразен характер. Източникът на тези рискове са макроикономическите шокове – събития, които настъпват извън финансовия сектор: природни
бедствия, политическа нестабилност, военни действия, разпадане на икономически съюзи, глобална пандемия и др. Крайният резултат от тях обаче повлиява
на икономиката, вследствие на което се наблюдава повишена инфлация, рязка
промяна на цените на основните потребителски продукти, колебания във валутните курсове. Тези събития имат отпечатък и върху финансовата (банковата)
система, водейки до разпространение на финансова зараза.
Финансовата зараза може да се определи като: отражение на негативните
последици от финансовите затруднения или фалитът на една системно важна
институция (център или хъб на мрежата) върху цялата банкова система, което
от своя страна води до масови фалити на банки (цялостно разпадане на мрежата) (Wells, 2004; Fernandes and Borges, 2013; Brown, Trautmann and Vlahu, 2014).
Тя има многолика природа и в зависимост от факторите, които я пораждат, може да бъде: фундаментално-разпръскваща се зараза (fundamental-spillover
contagion), зараза породена от обща причина (common-cause contagion) и нефундаментална зараза (non-fundamental contagion). Общото между първите два типа
е, че те са в резултат на смущения във фундаментални макроикономически показатели – брутен вътрешен продукт, инфлация, внос, износ и т.н. Фундаментално-разпръскващата се зараза е налице, когато вътрешните икономически
смущения (в дадена страна) се пренесат бързо към много други страни, които са
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с взаимозависими икономики. При заразата, породена от обща причина, външните смущения се разпространяват бързо към редица страни. Нефундаменталната зараза не е в резултат на макроикономически колебания. Тя възниква дори
докато се прогнозира ръст на икономиката, т.е. има най-изненадващия ефект от
трите вида (Йорданов, 2002: 72).
Феноменът Covid-19 е типичен пример за силен макроикономически шок.
Той засяга множество страни, като опровергава всички прогнози за растеж на
дадена засегната икономика. От тази гледна точка последващата зараза е нефундаментална. Започвайки от Китай, чиято икономика бе една от колосите в
света, спадът се наблюдава и в Европа, САЩ и Латинска Америка. Скоростта на
разпространение е светкавична и последиците са изключително сериозни. Рефлекцията върху банковата система обаче е по-скоро зараза, породена от обща
причина. Спадът на фундаменталните индикатори в много на брой страни се
отразява и негативно на банковия сектор. Отрицателният прираст на брутния
вътрешен продукт, повишаването на безработицата, намаленото търсене и производство, както и спадът в инвестициите водят до свито междубанково кредитиране, отделяне на голям ресурс за реалната икономика и отпускането на безлихвени заеми, гарантирани от държавата. Какви действия се предприемат в
нашата страна за ограничаване на негативните ефекти?
Основните мерки, които предприема Българската народна банка (БНБ), за
гарантиране на ликвидност в сектора, за осигуряване на достъп до финансиране
на малкия и средния бизнес и за предотвратяване на „заразяване“ на финансовия сектор са свързани със: безпрепятствено функциониране на паричния режим и свързаната с това инфраструктура; налагане на временен мораториум
върху плащанията по банкови кредити и неначисляване на лихва за просрочие
на вноските; укрепване на капиталовата и ликвидната база на търговските банки
чрез капитализиране на цялата печалба в сектора, отмяна на предвидените увеличения на антицикличния капиталов буфер и намаляване на чуждестранните
експозиции на банките (Асоциация на банките в България, 2020).
От представените мерки могат да се изведат следните изводи и очаквания:
• БНБ стриктно следва основната си цел за постигане на банкова стабилност в условията на валутен борд. Поради липсата на кризисни ситуации през
последните десет години (с изключение на КТБ), ефективността на дейността
по запазване на стабилността на системата много често е подценявана. Кризата
подлага на изпитание устойчивостта на цялата банкова мрежа и управленските
способности на националния банков регулатор.
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• Устойчивостта на мрежата е функция от стриктно регулиране на възлите,
от навременна намеса на регулаторните органи при необходимост и от управленска политика на банките в унисон с европейските правила и директиви. При
форсмажорни обстоятелства, проявяващи се в реалната икономика и рефлектиращи върху банковата система, мрежата трябва да бъде достатъчно гъвкава, за
да се приспособи към действителността. Отпускането на безлихвени кредити на
граждани и домакинства и навременното реагиране, говорят, че мрежата е наистина в „добра финансова кондиция“.
• капитализирането на печалбата и подсигуряването на капиталовата база
са най-важните действия в условията на макроикономически шок. Неувеличаването на антицикличния буфер също води до освобождаване на капитал, който
да увеличи стабилността на системата.
Макроикономическият шок, породен от глобалната пандемия, променя
настоящата среда на функциониране на мрежата. Свитото кредитиране, отпускането на заеми при по-ниски лихвени проценти, ограничаването на чуждестранни експозиции (носещи немалък доход за институциите), рефлектират върху
печалбата на възлите. Към 31.07.2020 г. печалбата на банковата система е 596
млн. лв., с 43% (449 млн. лв.) по-малко в сравнение с отчетената за седемте месеца на 2019 г. Банките са принудени и да увеличат разходите си за обезценка
на активи (към 31.07.2020 разходите са 443 млн. лв., а година по-рано сумата е
220 млн. лв.), което допълнително свива печалбата (Българска народна банка
2020). Въпреки че тя се капитализира, нейното ниво през 2020 г. се очаква да
бъде по-ниско от това през 2019 г. Очертаващата се политическа криза на фона
на нестихващите протести за оставка на правителството допълнително ще
утежнят икономическата обстановка. На този фон се очаква ерозия на банковия
капитал, който е основният „виновник“ за мрежовата устойчивост. Как обаче се
измерва тази ерозия?
Анализирането на устойчивостта на мрежата се основава на модел, базиран
на тестването на банките в матрицата. Редица автори: Upper and Worms (2002)
за Германия; Wells (2004) за Великобритания, Van Lelyveld and Liedorp (2006) за
Нидерландия; Mistrulli (2007) за Италия; Toivanen (2009) за Финландия;
Fernandes and Borges (2013) за Португалия; Cao et al. (2017) за Китай и др., използват един и същ подход за тестване на устойчивостта на банковата мрежа
срещу финансовото заразяване – симулации на фалити на банки, които се явяват вид стрес тест за банковата система. При него се допуска, че при кризисна
ситуация една банка фалира. Фалитът отключва проявлението на финансовата
зараза. Тъй като банките в мрежата са свързани помежду си чрез връзки (пре122
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доставени кредити и получени депозити), то заразата може да се разпространи
именно чрез тях. Нейното влияние се проявява в няколко степени или кръга.
Първата степен или кръг (first round of contagion) настъпва, когато след
първоначалния фалит на дадена банка, поне една друга банка, свързана с нея,
също фалира. Това означава загубите от първоначалния фалит да са толкова
големи, че да превишават капитала от първи ред на друга банка (банки), свързана с първата. Ако xij представлява връзката между банка j и банка i и банка j
фалира, банка i би последвала същата съдба, ако е изпълнено условието:
LGD (xij) > ci

(1)

където:
LGD (loss-given-default) представляват загубите на активи, причинени от
първоначалния фалит на дадена банка.
LGD е основният параметър за определяне на наличието на зараза. Известен още и като LGD ratio, той се отнася до дела на активите, който не може да
бъде възстановен в случай на фалит. Коефициентът на загуба също зависи от
наличието на обезпечение по междубанкови вземания спрямо други кредитори
(Toivanen, 2009: 18). Данни за обезпеченията по междубанковите кредитни експозиции за нашата система, а и за редица страни, не са налични, което затруднява определянето на дадена стойност на LGD ratio. Тъй като целта на изследването е да се намери максималният отрицателен шок, който може да засегне
банковия пазар, се предполага, че повечето от банковите заеми, отчетени в баланса, наистина са необезпечени. Като се имат предвид трудностите при определянето на подходящия процент загуби, възможността за заразяване се тества,
като се използват широкообхватните стойности за LGD. На практика коефициентът на загуба получава четири различни стойности, а именно: 100%, 75%,
50% и 25%. Коефициентът на загуби остава постоянен за всички банки.
Вторият кръг на заразата (second round of contagion) настъпва, когато поне още една банка фалира вследствие на фалита на предходните две (няколко)
банки. В случая, ако банка z е свързана с банки j и i и при фалит на последните
две банки капиталът на първата не е достатъчен за покриване за загубите, тя
последва същата съдба, което се явява втори етап на заразата.
LGD (xzj + xzi) > cz

(2)

където:
xzj и xzi са връзките на банка z с банки j и i.
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Ако капиталът на банка z е по-голям от загубите, то заразата спира на този
етап. В противен случай се преминава към следващ кръг и фалират още банки,
свързани с първоначалните.
Съществен момент при извършването на стрес тестовете е оценяването на
загубите от проявлението на заразата. Важно за мрежата е не само дали даден
възел ще излезе от нея вследствие на фалита на друг възел. Може да се каже, че
отстраняването на банка от системата е краен вариант, който на практика не се
случва много често.
Прилагането на модела в нашата страна изисква оценяване на настоящата
икономическа ситуация в България. За изследването на текущото състояние на
мрежата (2020 г.) е необходимо да се направят следните допускания:
• Първо, мрежовата структура на банковата система не се очаква да се различава съществено от тази през 2019 г. Единствената промяна е сливането между Банка ДСК и SG Експресбанк. Факт е, че няма друга банка, която да е напуснала мрежата по някаква причина. По този начин броят на възлите в мрежата
намалява само с един. Тази промяна обаче не следва да доведе до структурни
промени.
• Второ, няма особени предпоставки за рязка промяна в дяловото разпределение на предоставените и привлечените средства спрямо 2019 г. Поради
кризисната ситуация е логично една част от банките изобщо да не привличат
средства от други банки (както през 2019 г.), а друга – да не привличат нови.
Потокът от предоставените средства се насочва към реалния сектор за сметка на
възлите в мрежата.
• Трето, в края на годината се допуска капиталът от първи ред на всички
банки да намалее (поради спадът на печалбата, която се капитализира и поради
увеличения размер на разходите за обезценка на активи), макар и с не много
голяма стойност. Абсолютната стойност на капитала за всяка банка е извлечена
от годишния финансов отчет за 2019 г. Тъй като няма как с точност да се предвиди неговото намаление, се представят две хипотетични ситуации. При първата (реалистичен прогнозен сценарий) последиците не са толкова сериозни и
загуба от 10% изглежда напълно реалистична. Втората (песимистичен прогнозен сценарий) представя по-неблагоприятна картина, която донякъде се допълва
и от новата вълна на вируса през есента. При нея спадът се прогнозира да бъде
25% на годишна база. В двата случая се правят стрес тестове как евентуалният
фалит на главен възел от ядрото повлиява на мрежовата устойчивост при същото дялово разпределение на междубанковите активи и пасиви от 2019 г. Тестовете се основават на факта, че предвид резултатите от 2019 г. заплахата може да
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дойде единствено от ядрото и по-конкретно от централния възел Уникредит
Булбанк, който се явява най-големият кредитополучател. Изследвайки преките
връзки, се достига до извода, че масата на връзките между него и останалите
играчи от ядрото е най-голяма. Следователно, загубите при фалит на банката ще
имат най-сериозни последствия върху цялата мрежа. Очаква се ниска степен на
свързаност, тъй като влошената икономическа ситуация предполага отлив на
финансови средства от мрежата.
До каква степен мрежата от банки в страната е устойчива при спад на капитала от първи ред с 10%?
При такова очаквано намаление и фалит на Уникредит Булбанк, мрежата запазва своята цялост, като единствено фалира една банка (вж. данните в табл. 3).
Таблица 3
Загуба на капитал на най-засегнатите банки при първоначален фалит
на системно-важна банка – реалистичен прогнозен сценарий за 2020 г.
Първоначален фалит
на банка

Засегната банка
Интернешънъл Асет Банк

Уникредит Булбанк

Загуба на капитал
от първи ред (%)
155,35

Търговска банка Д

92,14

Българо-американска кредитна
банка

90,86

Алианц банк България

89,98

Източник: Собствени изчисления.
Забележка: Направените изчисления са при ниво на загуба на активи LGD ratio =
100%.

Капиталът на останалите банки, въпреки намалението, е достатъчен да
покрие загубите. Дори и при такава кризисна ситуация мрежата запазва своята
устойчивост въпреки загубата на близо 90% от капитала. Представените данни
доказват твърдението, че прекалено голямата зависимост от даден възел – кредитополучател може да се окаже пагубна за мрежата. Дори при минимално понижение на капитала при това ниво на свързаност между представените четири
банки и Уникредит Булбанк последствията могат да са сериозни. Имайки предвид, че почти целият капитал от първи ред е ангажиран за покриването на загубите от свързаността, това излага банките на реална опасност при фалит на
фирми кредитополучатели от реалния сектор. Изводът е, че трябва да се намалява зависимостта на банките от главния възел в мрежата.
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Достига ли се обаче до повече фалити при песимистичното допускане от
спад на капитала с 25%? Поглеждайки резултатите от табл. 4, отговорът на този
въпрос е положителен. Четири банки последват съдбата на Уникредит Булбанк,
което говори за значително проявление на заразата. Близо 21% от възлите в
мрежата я напускат при фалит на главния възел.
Таблица 4
Загуба на капитал на най-засегнатите банки при първоначален фалит
на системно-важна банка – песимистичен прогнозен сценарий за 2020 г.
Първоначален фалит
на банка

Засегната банка
Интернешънъл Асет Банк

Уникредит Булбанк

Загуба на капитал
от първи ред (%)
186,42

Търговска банка Д

110,57

Българо-американска кредитна
банка

109,04

Алианц банк България

107,97

Източник: Собствени изчисления.
Забележка: Направените изчисления са при ниво на загуба на активи LGD ratio =
100%.

Общото между тях е, че всички се намират в ядрото. По този начин то се
разпада и негативните последици се предават и на останалите възли. Поради
слабата свързаност на останалите участници с ядрото финансовата зараза спира
своето развитие във втория кръг (табл. 5).
Таблица 5
Загуба на капитал от първи ред при втори кръг
на разпространение на заразата
Фалирали банки
при първи кръг на заразата
Уникредит Булбанк, Интернешънъл Асет Банк, Търговска
банка Д, Българо-американска
кредитна банка, Алианц банк
България

Засегната банка
Токуда банк
Общинска банка
Тексим банк
Българска банка за развитие

Загуба на капитал
от първи ред (%)
68,44
68,05
55,16
32,00

Източник: Собствени изчисления.
Забележка: Направените изчисления са при ниво на загуба на активи LGD ratio =
100%.

126

П. Николов. Влияние на Covid-19 върху устойчивостта
на банковата мрежа в България

При последващ фалит на няколко банки от ядрото нито една друга банка не
излиза от мрежата. Загубите са значителни, но капиталът от първи ред е достатъчен да ги абсорбира.
Заключение
Използвайки матричния инструментариум и принципа на максималната
ентропия, банковата система в България се представя като мрежа – изградена от
ядро и периферия. Този мрежови поглед позволява холистичен подход при изследване на сектора, чрез който да се откроят системно важните кредитни институции в страната. Предвид финансовите потоци между възлите, чиито обем не е
за подценяване, за регулаторните органи става от изключителна важност контролирането на най-свързаните банки и недопускане образуването на „прекалено
свързани“ банки. Твърде голямата концентрация на ресурс в малък брой участници излага на опасност мрежата при настъпване на силни макроикономически
шокове.
Влиянието на пандемията от Covid-19 безспорно е негативно за банковата
мрежова структура. Допускайки различни възможни ситуации за нейното развитие и отражение върху мрежата, се достига до извода, че при определи обстоятелства финансовата зараза се разпространява и засяга ключови възли. Въпреки че
песимистичният прогнозен сценарий има сравнително малка вероятност да настъпи, той дава представа какво би се случило при понижение на капитала от първи ред на мрежата с ¼. Мрежовата структура на банковата система със силна
зависимост на почти всички възли от Уникредит Булбанк я прави подвластна на
финансова зараза и намалява нейната устойчивост. За избягване реализирането на
песимистичната прогноза трябва да се намали концентрацията на средства в един
възел и банките да диверсифицират портфолиото си от ресурси, насочвайки ги
към повече кредитни институции. От друга страна, поддържането на високи нива
на капитала възпрепятства цялостен упадък на мрежата и заразата инфектира
само пет банки дори и при най-лошите допускания. Банковата система е стабилна, но трябва внимателно да се оценяват ефектите от концентрацията на ресурси,
окрупняването на сектора и експозициите към определени възли. Поддържането
на мрежова устойчивост в такива кризисна ситуация, е доказателство, че страната
ни без съмнение има място в банковия съюз в Европа.
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IMPACT OF COVID-19 ON THE SUSTAINABILITY
OF THE BANKING NETWORK IN BULGARIA
Petar NIKOLOV
Abstract
The banking system in Bulgaria is facing its most serious challenge in the last ten years –
the global Covid-19 pandemic. Due to the inseparable link between the real and financial
sectors, the downturns in the former are transferred to threats to credit institutions. This study
is dedicated to analyzing the negative effects of macroeconomic shock (pandemic) on the
entire banking sector. It is carried out with the help of matrix tools, presenting the banking
system as a network consisting of nodes (institutions) and connections (interbank exposures).
By applying stress tests to bank failures, the relation "network structure-banking
sustainability" is estimated in crisis economic conditions.
Key words: macroeconomic shock, banking network structure, financial contagion,
stress tests, sustainability.
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Резюме
В статията се предлага интегративна концепция за същността и приложението на социално отговорното хотелиерство, която се апробира
в условията на българската практика. При отчитане недостатъците на
предходните теоретико-методологически подходи в това направление, основните проблеми, на които се търси решение, са насърчаването на универсална перспектива за икономическите и прагматичните измерения на социално отговорното хотелиерство и доминирането
на традиционните съображения за печалба и икономически растеж,
които водят до загуба на връзка с практическите аспекти на изучаваното явление. Разработената интегративна концепция е използвана
от автора при провеждането на емпирично изследване на социално
отговорното хотелиерство в България, резултатите от което разкриват как най-добре да се разширят неговият обхват и въздействие
посредством адаптирани насоки за възприемане на бъдещ устойчив
модел на прилагане.
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Въведение
В отговор на нарастващите критики към съвременния глобален капитализъм и неговите последици върху обществото и околната среда икономическото
виждане за бизнеса се разширява чрез признаване на социалната му роля. Това
н
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води до възникването на нова гледна точка за връзката между икономиката и
обществото, чието развитие се наблюдава чрез концепцията за социална отговорност в бизнеса. На настоящия етап тя е обект на нарастваща институционализация във връзка с интензифицирането на глобалните проблеми и предизвикателства, пред които е изправено съвременното общество, и потребността от
нов координационен механизъм в условия на глобализация и отмяна на задължителните форми на социална солидарност. Тенденцията е особено актуална по
отношение на хотелиерската индустрия, чиито ключови позиции в глобалната
икономика ориентират понятието към разнообразната хотелиерска практика.
Днес хотелиерският сектор е обект на засилен научен и приложен интерес относно възможността му да допринася по позитивен начин към международната
тенденция за отговорен бизнес, въпреки че голяма част от теоретичните и практическите проблеми в тази насока все още са слабо проучени. Публикувана е
обширна литература, но не съществува консенсусно възприет научен апарат и
единна концептуална система за описание на явлението, която да е универсална
и да разкрива в пълна степен неговата същност и приложение. До момента в
специализираната литература най-подробно са изследвани и характеризирани
управленската и стратегическата гледна точка към въпросите на социално отговорното хотелиерство, като голяма част от текущия дебат се вписва тясно в
икономическата теория на фирмата. Въпреки призивите за интердисциплинарни
изследвания (Агилера и др., 2007; Басу и Палазо, 2008; Агуинис и Главаш,
2012), проучванията на обществено равнище, като алтернатива на икономическата гледна точка, са силно ограничени, като в това отношение публикациите и
на световните, и на българските автори са малко. Посочените недостатъци в
теоретичното изграждане изискват различен фокус при провеждане на изследванията на социалната отговорност в хотелиерството, така че идеята да напредне концептуално и в практически план. Поради значението на сектора за икономиката и обществото от научна и практическа гледна точка е необходим поцялостен поглед върху начина, по който възниква и съществува това явление,
което предполага изследователски дизайн, който не се ограничава на организационно равнище. Предизвикателството се състои в преодоляване ограниченията
на доминиращите теории и подходи чрез разширяване на перспективите отвъд
фирмените граници и ориентиране към по-широката социална среда.
Целта на научната статия е въз основа на систематизиране, преосмисляне
и допълване на наличната информация относно социално отговорното хотелиерство да се изведе научно обоснована интегративна концепция за неговата
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същност и приложение, която да се апробира в условията на българската институционална и стопанска действителност.
1. Теоретико-методологически подходи в изследователската
практика на социално отговорното хотелиерство
Концепцията за социално отговорно хотелиерство се появява в специализираната лексика едва преди няколко години без да е ясно дефинирана (Дъбева
и Анева, 2013). Критичното преосмисляне на конвенционалните допускания,
ръководещи теоретичните и емпиричните разработки в тази област, показва, че
то е явление, което трудно може да бъде анализирано цялостно в рамките на
една специфична теория, а също и без да се отчита значението на контекста, в
който се развива. Вместо да се основава на етични ценности и рационални мотиви, социално отговорното хотелиерство е тясно свързано с условията на средата, в която се развива, което означава, че има по-широк социален смисъл и
невинаги се управлява стратегически (Кембъл, 2007; Матън и Муун, 2008; Лий,
2011; Брамър, Джаксън и Матън, 2012). Това налага изследванията в тази област
да отчитат едновременно икономическите и други негови аспекти.
Прилагането на обществения подход в изследванията на социално отговорното хотелиерство е сравнително ново явление, което не намира широко
приложение за изучаване разпространението и приемането на отговорни практики. Към момента по-голямата част от научната литература представя мотивите за социална отговорност в хотелиерството чрез въвеждане на интерпретации
на равнището на бизнес организациите без да отчита техните взаимодействия с
по-широката социо-културна среда, възпрепятствайки развитието на устойчива
и интегративна концепция. За това допринасят редица автори, като Хобсън и
Есекс (2001), Аюсо (2006), Касим (2007), Ченке и др. (2008), Канг и др. (2010),
Гарай и Фонт (2011), чиито търсения са фокусирани върху въпроси на организационната ефективност, поставяйки проблемите на изучаваното явление в
практически план, без да търсят неговата концептуална основа. Свидетелство за
това е акцентът върху взаимовръзката между социалната отговорност и финансовите показатели на хотелиерските фирми, въпреки че резултатите от тези
проучвания не открояват ясна корелация между мероприятията в изследваната
област и положителните финансови резултати (Родригес и Круз, 2007).
Следвайки подобна теоретична линия, интересът на българската специализирана литература е ориентиран към същността, значението и необходимостта
от прилагане на социална отговорност в практиката на хотелиерските фирми
(Асенова, 2011), изпълнението на конкретни мерки по социална ангажираност и
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тяхното отчитане (Анастасова, 2014), както и взаимовръзката на концепцията с
практиките за устойчиво развитие (Иванова, Иванов и Янкова, 2013), устойчив
хотелиерски продукт (Дъбева и Луканова, 2017) и устойчиво хотелиерство като
цяло (Дъбева, 2009), без да е налице комплексно вникване във външните и вътрешните условия на нейното развитие. Това показва липса на достатъчно проучвания за извеждане и систематизиране особеностите на социално отговорното
хотелиерство като комплексно социално-икономическо явление, което има последици за качеството на провежданите изследвания.
Слабата разработеност и множеството недостатъци в обяснителните модели на социално отговорното хотелиерство водят до извода за необходимост от
прецизиране на дискусията в международен и национален мащаб чрез допълнително разглеждане на институционалните динамики в основата на концепцията.
В това отношение възникват предизвикателства за теоретично изграждане чрез
осъществяване на връзка между институционалната литература на отговорния
бизнес и особеностите на хотелиерската индустрия като основна социалноикономическа дейност в системата на туризма.
2. Изграждане на интегративна концепция
на социално отговорното хотелиерство
В контекста на съвременната интернационализация на хотелиерския бизнес, изразяваща се в създаването и разрастването на мощни групи и ТНК, една
от възможностите, които предоставя институционалната теория е свързана с
изследване поведението на международните хотелиерски компании като част от
транснационалните предприятия изобщо. В съответствие с аргументите на новия институционализъм поведението на тези компании е тясно свързано с адаптацията към новите стандарти за поведение на международния бизнес, при което социалната грижа и инвестициите в устойчиво развитие се превръщат във
важен компонент от стратегията на хотелиерските групи, опериращи на международните пазари и подложени на натиск за съответствие с глобалните норми за
водене на бизнес. Моделът на фигура 1 показва по какъв начин социалната отговорност на хотелиерските групи зависи от глобалното институционално развитие на концепцията в границите на световното общество, институционалните
условия в страната на произход, отношенията с бизнес партньори в различни
части на света и характеристиките на приемащите компании, което предполага
както сходства, така и различия в организационния подход.
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ОТГОВОРНОСТ
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• ФОРМАЛНО
ПРИЛАГАНЕ

• ОРГАНИЗАЦИОННА
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И КУЛТУРА
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(ИНТЕГРАЦИЯ)

• РЕСУРСНА
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• ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЛИЯНИЯ
В МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА ОТ
ОПЕРАЦИИ

Фиг. 1. Модел на прилагане на социална отговорност
от международните хотелиерски групи
Източник: Адаптирана въз основа на теоретичните дискусии за социалната отговорност на международния бизнес и особеностите на хотелиерската индустрия.

От позициите на институционалната теория и в съответствие с особеностите в структурата на ТНК хотелите, интегрирани с международни вериги, се влияят от условията на страната, в която функционират, и от контекста на веригата,
към която принадлежат. Моделът на фигура 2 определя поведението им като
резултат от непрекъснато балансиране между различни източници на институционален натиск поради нехомогенните влияния на местната и международната
бизнес среда. Важно значение в това отношение имат институционалната среда
на приемащата страна и натискът на веригата, към която принадлежат, в тясна
връзка с начина на присъединяване и характера на отношенията между субектите по договарянето.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ПРОМЕНЛИВИ
• ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЛИЯНИЯ НА
МЕЖДУНАРОДНАТА
БИЗНЕС СРЕДА
• ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЕФЕКТИ
НА ПРИЕМАЩАТА
ДЪРЖАВА

ОРГАНИЗАЦИОННИ
ФАКТОРИ

СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ

• СТРАТЕГИЧЕСКО
ЗНАЧЕНИЕ НА

• ФОРМАЛНО
ПРИЛАГАНЕ

• СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА
ВЕРИГАТА И СТРАТЕГИЯ ЗА ТРАНСФЕРИРАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРАКТИКИ И РОЛИ

• ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПРИЕМАНЕ
(ИНТЕГРАЦИЯ)

• СТРУКТУРА НА ВЕРИГАТА И СТЕПЕН
НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
• СУБЕКТИ НА
УПРАВЛЕНИЕ И
КАПАЦИТЕТ НА
ХОТЕЛИТЕ-ЧЛЕНОВЕ

Фиг. 2. Модел на прилагане на социална отговорност
от хотелите с международен бранд
Източник: Адаптирана въз основа на теоретичните дискусии за управлението
на социалната отговорност в дъщерните дружества на ТНК и особеностите на хотелиерската индустрия.

В съответствие с теорията на сравнителния институционализъм, независимите (небрандирани) хотели, които работят в среда, ограничена от националните
граници, са по-силно повлияни от националното законодателство и местните заинтересовани страни, като поведението им се ръководи главно от общността и
местната социална среда. От институционална гледна точка тези от тях, които се
намират в благоприятна когнитивна и нормативна среда, развиват позитивна нагласа към социалната отговорност, като действително възприемат нейните принципи и идеи, за разлика от случая, при който тя се налага чрез задължителни регламенти, водещи до формално прилагане. Тази позиция може да се приложи аналогично за случая, при който когнитивните и нормативните институции са помалко благоприятни и създават несигурност относно ефективността на концепцията, тъй като тя не съответства на широко установените социални ценности и
убеждения и местните предприемачи не притежават необходимите знания и капацитет за нейното правилно разбиране и интерпретация (вж. фиг. 3).
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ПРОМЕНЛИВИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ
ФАКТОРИ

• ПРИНУДИТЕЛЕН
НАТИСК

• СУБЕКТИ НА
УПРАВЛЕНИЕ

• ПОДРАЖАТЕЛЕН
ИЗОМОРФИЗЪМ

• ОРГАНИЗАЦИОННА
СТРУКТУРА
И КУЛТУРА

• НОРМАТИВНО
СЪОТВЕТСТВИЕ

СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ
• ИМПЛИЦИТНА
• ЕКСПЛИЦИТНА
(ФОРМАЛНО
ПРИЛАГАНЕ/
ИНТЕГРАЦИЯ)

• РЕСУРСНА
ОСИГУРЕНОСТ

Фиг. 3. Модел на прилагане на социална отговорност
от небрандираните хотели
Източник: Адаптирана въз основа на теоретичните дискусии за социалната отговорност в малките и средните независими предприятия и особеностите на хотелиерската индустрия.

В обобщение на изведените авторови виждания по проблема, социално отговорното хотелиерство има широка обществена обосновка и специфични проявления в зависимост от фирмения капацитет и ресурси, което го определя като
комплексно понятие без стандартно определение. Това е обоснован извод, тъй
като измеренията му не са универсални, не подлежат на априори дефиниране и
предпоставките му са специфични за отделните страни и индустрии поради
комплексната му зависимост от институционалната система и нейното развитие
във времето. Вместо всеобщо валидна перспектива, това предполага анализ на
външните и вътрешните ориентири на социално отговорното хотелиерство като
част от системата на обществото като цяло, което служи като основа за формулиране на собствени становища относно най-съществените му характеристики:
Първо, представлява комплексно явление, което се реализира на макроравнище (отрасъл) и на микроравнище (хотелиерски обект) чрез отличителния
комплекс от институционални влияния и управленски процеси, предназначени
за отговор на натиска от средата.
Второ, позиционирано е на границата между бизнеса и обществото, което
подчертава неговия контекстуален характер и зависимост от националните особености, степента на развитие на хотелиерството и качеството на неговото управление, в тясна връзка с тенденцията за глобална конвергенция и все понарастващото приложение на различни форми на транснационално обединение
и сдружаване в хотелиерския бизнес.
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Трето, отразява нов начин в осъществяването на хотелиерския бизнес, като
намира израз в социално ангажирани политики и практики извън обичайната
сфера на дейност и традиционно възприетите рамки за финансова отчетност с
оглед осигуряване на легитимност и дългосрочен просперитет за хотелиерските
фирми, без да предполага отстъпление от икономическата рационалност.
Четвърто, носител е на общите белези на концепцията за социална отговорност в бизнеса, но притежава собствени специфики предвид особеностите на
хотелиерството като социално-икономическа дейност.
Изведените постановки имат важно концептуално и практическо значение
за литературата и практиката на социалната отговорност в хотелиерската индустрия. Тъй като повечето от проучванията се основават на перспектива, различна от приетата в настоящата статия, представените позиции могат да послужат като основа за преодоляване на теоретико-методологическите пропуски и
формулиране на научнообоснован модел относно взаимовръзките на изучаваното явление с институционалната среда и нейното влияние върху фирменото
поведение. Концептуалният модел на фигура 4 отразява интегративен подход
към факторите и механизмите на социално отговорното хотелиерство, разширявайки съществуващите обяснения чрез обхващане на различни аналитични равнища и многообразие от заинтересовани страни в рамките на хотелиерската
индустрия.
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МЕСТНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА
• Закони и регулации
• Механизми на
контрол и публични санкции
• Натиск на гражданското общество, НПО, медиите,
търговските партньори, потребителите и инвеститиорите

• Обществена осведоменост и знание
за социалната отговорност в бизнеса
• Публично, вкл.
медийно отразяване

• Обществени норми и ценности
• Социални стандарти и културни
очаквания на общността

• Практческо прилагане, вкл. в други сектори на
икономиката

ВИДОВЕ ХОТЕЛИЕРСКИ КОМПАНИИ
• Субекти на управление
• Организационна структура и култура
• Ресурсна осигуреност
• Натиск на глобалното гражданско
общество и пазарните институции –
потребители, социално отговорни
инвеститори и
бизнес партньори,
вкл. ТО

• Глобално институционално развитие и международно движение за
социална отговорност в бизнеса

ЕКСПЛИЦИТНА
СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ
ИМПЛИЦИТНА
СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ

• Норми и ценности
на международната бизнес общност
• Глобални публични очаквания

ГЛОБАЛНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Фиг. 4. Концептуален модел на социално отговорното хотелиерство
Източник: Съставена от автора.

В съответствие с този модел социално отговорното хотелиерство е комплексна система, която зависи от редица общи и специфични фактори на институционалната среда и бизнес управлението, включително: (1) институционални
механизми на националното и глобалното управление, (2) когнитивни измере139
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ния и стратегически съображения на индивидуалното поведение и (3) организационен капацитет. Такъв модел признава възможността за стратегически решения в рамките на институционалните ограничения чрез начина, по който социалната отговорност зависи от взаимовръзката на множество елементи на макро-,
мезо- и микроравнище и има различни проявления според характера на тази
взаимовръзка. Това я определя като разположена на границата между институционалната среда и професионалната компетентност (експертиза), като основно
значение има връзката между институционалните условия и микропроцесите в
хотелиерските фирми, които могат да обяснят някои от основните различия в
организационния подход.
3. Методология за тестване на концептуалния модел
на социално отговорното хотелиерство в България
Методологията за тестване на концептуалния модел на социално отговорното хотелиерство в българската практика предполага изследване на равнището
на институционалната среда, индустрията и бизнес организациите.
Оценката на институционалната среда в България показва, че социалната
отговорност на бизнеса е неотделима част от политическия живот на страната,
но все още не е стимулирана достатъчно като доброволна практика на саморегулация при постигнато убеждение в нейните предимства. Това предполага ограничени прояви на социална отговорност, предимно в рамките на националното законодателство, въпреки че в съответствие с международните тенденции в
тази област държавата и гражданското общество действат активно за насърчаване на доброволни прояви на социална ангажираност, работейки за утвърждаването ѝ като инструмент, допълващ националната социална политика (Горчева, Любенов и Савчева, 2013).
При обществена легитимност на логиката за такова поведение, състоянието
на хотелиерския сектор в страната влияе върху перспективите за социално отговорното му развитие съобразно вида на обектите, собствеността, управлението,
сезонността в експлоатация на материалната база и други променливи на секторно ниво. Важно значение в това отношение имат структурните особености
на хотелиерската индустрия и показателите за функционирането на заведенията
за настаняване в страната, чиято оценка откроява по-скоро неблагоприятни перспективи за социално отговорно развитие на хотелиерството в България.
Логическата последователност (алгоритъм) в работния процес за дефиниране методиката на изследване на равнището на бизнес организациите следва
етапите, представени на фигура 5.
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1. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП:
1.1. ТЕОРЕТИЧЕН
ПРЕГЛЕД ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА
КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ
НА СОЦИАЛНО
ОТГОВОРНОТО
ХОТЕЛИЕРСТВО

1.2. АНАЛИЗ И
ОЦЕНКА НА
ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
СРЕДА В БЪЛГАРИЯ

1.3. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА
АКТУАЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ НА
ХОТЕЛИЕРСКАТА
ИНДУСТРИЯ В
СТРАНАТА

2. МЕТДИЧЕСКИ ЕТАП:

2.1. ФОРМУЛИРАНЕ
НА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
МОДЕЛ

2.2. ИЗВЕЖДАНЕ
НА СИСТЕМИ ОТ
ЕМПИРИЧНИ
ИНДИКАТОРИ И
ИЗСЛЕДОВАТЕЛС
КИ ХИПОТЕЗИ

2.3. ИЗБОР НА
МЕТОДИ И
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
НАБИРАНЕ НА
ДАННИ

2.4. ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ЦЕЛЕВА
ИЗВАДКА, КОЯТО
ОБХВАЩА
РАЗЛИЧНИ ПО
ВИД
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА
ХОТЕЛИЕРСКИЯ
БИЗНЕС

3. АНАЛИТИЧЕН ЕТАП:
3.1. НАБИРАНЕ
НА ПЪРВИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ЗАДАДЕНИ КРИТЕРИИ

3.2. ОБРАБОТКА
НА ДАННИТЕ,
ФАКТИЧЕСКО
ОЦЕНЯВАНЕ И АНАЛИЗ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ

3.3. ИЗВОДИ ОТНОСНО
СОЦИАЛНО
ОТГОВОРНОТО
ХОТЕЛИЕРСТВО И
НАСОКИ ЗА
ОПТИМИЗИРАНЕ

Фиг. 5. Работен процес на дефиниране методиката
на емпиричното изследване
Източник: Съставена от автора.

Изследователският модел на фигура 6 посочва основните конструкти на
емпиричното проучване и предполагаемите отношения между тях, насочвайки
събирането на данни, методите за анализ и интерпретация с цел установяване на
взаимовръзката между институционалния контекст, процесите в организациите
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и поведението на социална отговорност. Задачата му е да изясни основните
аспекти на емпиричното изследване чрез включване на достатъчен набор от
институционални и организационни променливи, които да откроят закономерности в поведението на социална отговорност при специфичните условия на
институционалната среда и хотелиерския бизнес в България.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА
СРЕДА

КАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ
НА МЕНИДЖМЪНТА

Н1
ИДЕНТИФИЦИРАН
НАТИСК ЗА СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ

Н2
НАГЛАСИ ЗА СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ

ОРГАНИЗАЦИОННА
СТРУКТУРА, КУЛТУРА
И РЕСУРСИ

Н3
РАВНИЩЕ НА ПРИЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В БИЗНЕСА

Фиг. 6. Изследователски модел
Източник: Съставена от автора.

Тъй като много от променливите, които следват от емпиричния модел, не
се поддават на непосредствено наблюдение и директна оценка, за тяхното измерване се разработват надеждни, валидни и приложими метрични скали за
оценка. Конструираните скали специфицират съдържанието на комплексните
фактори, за които се предполага, че определят проявите на социална отговорност чрез обхващане на набор от достъпни за измерване характеристики, които
формират стойността на променливите, представляващи научен интерес.
Работните хипотези, заложени в изследователския модел, се конкретизират
по следния начин:
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Хипотеза 1: Представителите на хотелиерския бизнес в България идентифицират ограничен институционален натиск за доброволна социална отговорност.
Хипотеза 1.1. Качеството и капацитетът на фирмения мениджмънт са позитивно свързани с обхвата на идентифицирания институционален натиск за социална отговорност.
Хипотеза 2: Представителите на хотелиерския бизнес в България имат
слабо развити позитивни нагласи относно социалната отговорност в бизнеса и
нейните икономически ползи.
Хипотеза 2.1. Налице е причинно-следствена връзка между възприятията
за институционален натиск и нагласите относно социалната отговорност и нейните икономически ползи.
Хипотеза 3: Хотелите на българския пазар прилагат ограничено социална
отговорност в бизнеса.
Хипотеза 3.1. Налице е причинно-следствена връзка между управленските
нагласи, организационната структура, култура и ресурсна осигуреност, от една
страна, и прилагането на социална отговорност, от друга.
Като прогнозируеми твърдения за връзката между теоретично обоснованите и контекстуално специфични променливи на социално отговорното хотелиерство тези хипотези подлежат на емпирично доказване посредством статистически анализ. За целите на емпиричното изследване събираме достатъчно количество първични данни чрез метода на прякото анкетно допитване. Разработената във връзка с дисертацията анкета се конструира от променливите, които
формират скалите за измерване, и дескриптивни въпроси, отнасящи се до вида,
капацитета и категорията на изследваните обекти.
Във връзка с големия обем на генералната съвкупност като целева извадка
от обекта на изследването са подбрани 327 хотелиерски фирми, които съставляват близо 16% от общия брой на всички категоризирани хотели в страната с 10
и повече легла. В процентно съотношение 70% от тях са представители на малкия и средния бизнес, 68% са независими и само 32% принадлежат към местна
или международна хотелиерска верига. Такава структура на целевата извадка е
приблизително еднаква със структурата на генералната съвкупност, като позволява да се изгради по-цялостна представа за развитието на социално отговорното хотелиерство към момента на изследването. Въпреки това, поради големия
брой отказ на отговори, обратна информация предоставят едва 145 ръководни
кадри, което представлява 44% регистрирано участие. Подобни ниски нива на
отговор сред представителите на хотелиерския бизнес у нас водят до известно
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изравняване на асиметриите по групи, което е важна предпоставка за провеждане на последващия статистически анализ (вж. табл. 1).
Таблица 1
Профил на респондентите
ВИД НА ХОТЕЛА

БРОЙ

Част от международна верига
Самостоятелен, който е бил част от чужда верига
Принадлежащ към местна верига
Независим
ОБЩО

38
10
39
58
145

ОТН. ДЯЛ
(%)
26
7
27
40
100

Източник: Съставена от автора.

4. Резултати от емпиричното изследване
Цялостният анализ за начина на идентифициране на факторите от външната среда разкрива, че хотелите на българския пазар възприемат закона като приоритетна мярка за поведение в сферата на социалната отговорност, допуска се
съществуването на известни морални ориентири, но липсват универсално установени неформални правила. Такъв приоритет върху законността при слабо
институционализирани неформални норми и ограничения е показателен за недостатъчно утвърждаване на доброволната социална отговорност като фактор
от външната среда на хотелиерските фирми и недостатъчно стимулиране на
доброволната саморегулация във връзка с ниската обществената легитимност на
концепцията.
Отвъд обективните измерения на институционалната действителност,
представителите на хотелиерския бизнес у нас поддържат специфични разбирания за формалните изисквания на държавата и неформалните правила на местната социална среда, показват различни, често противоречиви мнения и нагласи
относно системите на публичен контрол, обществените правила, норми и очаквания на заинтересованите страни, като липсва колективно разбиране относно
институционалните предпоставки на отговорното поведение. Проведеният корелационен анализ разкрива статистически значима линейна корелация между
индивидуалния капацитет на ръководните кадри и начина на разбиране на институционалната среда, които са силно позитивно свързани помежду си (r =
0,819, p < 0,05). Разпознаването комплексността на средата се улеснява от при144
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съствието на професионалисти в бранша с подходящо образование, които имат
широк достъп до ресурси и информация като резултат от интензитета на взаимоотношенията и обхвата на социалните им връзки, познават правилата и нормите на международната бизнес общност и са свързани с международните тенденции в развитието на социалната отговорност в бизнеса.
Най-широко разпространените схващания разкриват, че концепцията за
социална отговорност е слабо позната за голяма част от хотелиерите в страната,
рядко се приема положително, не се счита за задължителна и безспорна и не
съществува изявена нагласа или интерес за нейното провеждане. Отвъд преобладаващото мнение, съществуват различия в интерпретациите сред отделните
респондентски групи, които задават специфични граници на икономическите,
правните и социалните си задължения в обществото. Най-слабо изявени положителни нагласи имат местните собственици и управители на хотели (независими и част от местни вериги), които представят спазването на закона като проява на отговорно поведение, приемат някои извъникономически теми и нефинансови измерения, но имат ограничени разбирания за взаимозависимата си
роля в обществото и поддържат скептицизъм към доброволната социална отговорност и саморегулацията. Представителите на хотели с международен бранд в
по-голяма степен признават отговорност за въздействията си върху обществото,
дефинират по-широко ролята си в обществения контекст и подкрепят идеята за
интегриране на социални въпроси в центъра на стратегическото планиране.
По отношение на разходите и ползите на отговорното поведение преценката на хотелиерския бизнес в България показва, че социалната отговорност не е
икономически обоснована, не е свързана с подобряване на финансовите резултати и репутацията, няма реален ефект върху отношенията със служителите и
потребителите, не допринася за интересите на фирмите или се проявява като
деструктивна спрямо тях. В хетерогенния състав на извадката такава нагласа е
характерна предимно за местните собственици и управители на хотели (независими и част от верига), които рядко възприемат предимства от този вид поведение. Дистанцирайки се от подобно разбиране, представителите на международни вериги по-често гравитират около темите за финансов успех, икономическо
влияние и подобряване на организационните резултати при по-широко разбиране за връзка със стратегическото управление и ползи за бизнеса от прилагането
на социални инициативи. Проведеният регресионен анализ разкрива причинноследствена връзка между обхвата на идентифицирания натиск от средата и позитивните разбирания относно ролята и отговорностите на фирмите в общест145
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вото като 64% от измененията в субективните нагласи могат да се свържат с
промените във възприятията за институционалната среда.
При липса на широко разпространено позитивно отношение дейностите по
социална отговорност са епизодични, като тепърва навлизат в управлението на
местните хотели. Най-разпространени и доминиращи форми на социални инициативи, осъществявани от хотелите на българския пазар, са задължителните
форми на социална отговорност, следвани от доброволни програми в полза на
служителите, екологията и обществото. Най-развити инициативи имат големите
брандирани хотели, които устойчиво са заложили и реализират в своята дейност
(самостоятелно или в партньорство) практики на социална отговорност, надхвърлящи финансовите ангажименти. Форми на социална отговорност осъществяват и самостоятелните обекти и обектите от местни вериги, които проявяват
интерес към отделни аспекти на концепцията, но рядко предприемат доброволни инициативи в тази област. Проведеният регресионен анализ показва, че положителните действия и реакции произтичат от интереса и ангажираността на
ръководните кадри при подкрепяща организационна структура и култура и достатъчна ресурсна осигуреност. Съгласно обобщения модел на линейна регресия
95% от измененията в поведението на социална отговорност се обясняват с
промените в комбинацията от управленски нагласи, организационна структура
и култура, ресурсна осигуреност, капацитет и категория на обекта, като такива
променливи статистически значимо прогнозират социалната отговорност в бизнеса.
Според анализираните и оценени основни групи фактори и техните компоненти, връзките в изследователския модел от фигура 6 се доказват като статистически значими. Потвърдените закономерности обясняват равнището на социална ангажираност на хотелите в България във връзка с условията на средата, в
която оперират, и вътрешнофирмените характеристики като конфигурация на
елементите външни влияния и вътрешен капацитет. Подобни резултати потвърждават взаимозависимия характер на социално отговорното хотелиерство,
като подчертават важната роля на институционалния контекст и организационните характеристики във връзка със социално отговорното функциониране на
сектора.
5. Насоки за оптимизиране приложението на социално
отговорно хотелиерство в България
Яснотата по отношение съдържанието и измеренията на социално отговорното хотелиерство в българската практика откроява възможните подходи, с
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които да се въздейства върху неговото приложение. Предвид ситуацията на
българското общество устойчивото поведение в тази насока предполага съчетаване на политически стимули с бизнес действия в ефективна и подходяща програма за текущия етап на развитие чрез осигуряване на баланс между ролята
на частния сектор и силата на държавата да се намесва в икономиката. В това
отношение е подходящо допълване на централизирания модел на регулация и
повишаване на неговата гъвкавост, с което да се преодолеят проблемите на традиционните правни механизми и да се осигури стабилна насока за бъдещото
развитие на социално отговорно поведение сред хотелите, опериращи на българския пазар. Такива промени налагат развитие на институционалната система
по начин, който внася значителни трансформации в отношенията между бизнеса и обществото и създава нова легитимираща структура за хотелиерските фирми, която не възпрепятства способността им да функционират в конкурентна
среда.
Преосмислянето на концепциите за цялостно социално планиране и доброволна саморегулация извежда на преден план възможността за съвместно управление на социално отговорното хотелиерство в България, като подход, който
не налага действие по предварително определен начин, а установява общите
цели, за които фирмите да развият собствени методи в процеса на реализация и
да намерят оптимални решения (Хес, 2001). На настоящия етап на обществено
развитие това може да се постигне чрез въвеждане на задължителни изисквания
за социално отчитане, одит и докладване като инструменти на социалната отговорност, които използват потенциала на националните институции за насочване на бизнеса към поведение, съответстващо на обществените очаквания.
Интервенциите в бизнес дейността са в рамките на компетенциите на закона, но
вместо да поема пълна отговорност за реализиране на конкретни резултати, той
въвежда механизми на самоконтрол, чрез които предприятията да разберат какво обществото очаква от тях и да проявят отзивчивост. Фокусът следва да бъде
поставен върху контрола на процесите на саморегулация във всяка отделна
фирма, която отвъд минималните законови изисквания е отговорна да установи
система на взаимовръзка с обществото (посредством механизми на диалог, оповестяване на резултати и получаване на обратна връзка от заинтересованите
страни), докато правителството изпълнява консултативни и надзорни функции.
Заключение
Интегративният подход за изследване на социално отговорното хотелиерство, свързващ условията на външната среда със стратегическите организацион147
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ни фактори и индивидуални възприятия на стопанските субекти, допринася за
преодоляване неяснотата в концепцията и ограниченията в начина на теоретизиране като изгражда основите на една по-обща изследователска програма:
• Разширява концептуализациите, фокусирани на фирмено равнище, чрез
поставяне под въпрос на приетите за даденост и непроблематизирани допускания за социалната отговорност като управленско решение и действие, и задълбочава разбиранията за нейните движещи сили.
• Отхвърля допускането за универсална същност на социалната отговорност в хотелиерския бизнес, като разкрива комплексния ѝ и контекстуален характер, специфичен за различните обществени контексти.
• Преодолява тенденцията за концентриране на изследователския интерес
върху отделни аспекти на социалната отговорност, като се интересува едновременно от институционалния контекст и процесите на фирмено равнище, вместо
по-често възприетата гледна точка за идентифициране на фирмените дейности,
класифицирани като социална отговорност.
• Изучава явлението от по-широка перспектива, която адресира не само отговорностите на хотелиерския бизнес, но и ангажиментите на обществото за
тяхното поддържане, съсредоточавайки се върху социалния контрол на поведението.
• Подлага на критика идеята за саморегулация на пазарите и предположението, че преследването на частни интереси насърчава общото благо.
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SOCIALLY RESPONSIBLE HOSPITALITY
IN BULGARIAN PRACTICE
Petya ANEVA
Abstract
The following article offers an integrative concept of socially responsible hospitality
essence and application which is then approbated in Bulgarian practice. Taking into account
the shortcomings of previous theoretical and methodological approaches, the main problems it
seeks to solve are the widespread dissemination of a universal perspective on the economic
and pragmatic dimensions of socially responsible hospitality and how the conventional
considerations of profit and economic growth lead to a loss of relation with the practical
aspects of the phenomenon. The integrative concept has been used by the author in conducting
an empirical study of socially responsible hospitality in Bulgarian, the results of which reveal
how best to expand its scope and impact through adapted guidelines for a future sustainable
adoption.
Key words: social responsibility, hospitality, Bulgaria, integrative approach.
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Резюме
Ефективната комуникация установява добри междуличностни
и работни взаимоотношения и улеснява сътрудничеството. За
разлика от това, неефективната комуникация може да има
отрицателно въздействие върху бизнес отношенията, представянето на служителите и организационната ефективност. Фокусирайки се върху активната връзка, която комуникацията
има с организационната култура и прилагането на организационната стратегия, статията обсъжда основните подобрения в
комуникацията, които могат да бъдат предприети, както и
стимулите, довеждащи до подобряване на организационните
резултати. Формулират се изводи и предложения за подобряване на междуличностната комуникация за успешното управление на всяка една фирма. Настоящата публикация има за цел да
представи значението на ефективната комуникационна компетентност за успешното фирмено управление чрез литературен
обзор, направен посредством статии, списания, доклади и др.
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Въведение
Управлението на човешките ресурси е съществена част от мениджмънта на
всяка фирма, зависещо от нейната големина и структура, бизнес процесите и
ууу
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управленската практика. Комуникацията е важен фактор за ефективното управление, определяща взаимодействието между членовете на персонала, мотивираща и вдъхновяваща, предопределяща по-доброто представяне и желание за
работа.
Всеки ден ръководителите отделят над 70% от времето си в комуникация
със своите работници, по-висшестоящи ръководители, контрагенти и партньори. Всичко това изисква добро планиране и контрол на навременната комуникация, а комуникационните компетентности са съществена предпоставка за
успешно лидерство и фирмено управление (Hartley, 1999, p. 17).
Управлението на човешките ресурси е стратегически подход за управление
на най-ценния ресурс на всяка фирма – хората, които спомагат за развитието ѝ,
осигурявайки ѝ конкурентни предимства (Харизанова, 2018, с. 11).
Ефективната междуличностна комуникация в екипа предполага формиране
на специфични взаимоотношения и способност да се общува.
Целта на автора в статията е да анализира въздействието на ефективната
междуличностна комуникация между членовете на екипа и резултатът, който се
проявява по отношение на фирменото управление и развитието на организацията.
За постигане на целта ще се изпълнят следните задачи:
1. Анализиране на комуникационните предпоставки за ефективно общуване в бизнес среда и влиянието на комуникационната компетентност на мениджърите върху междуличностните отношения и фирменото управление.
2. Формулиране на изводи и предложения за изграждане на ефективна
междуличностна комуникация.
Методологията използвана при изследването е проучване на източници с
информация (емпирично изследване).
2. Ефективна междуличностна комуникация
Питър Дракър определя комуникативността като способност да се изразяват идеите в писмена и устна реч (Стойков, 2009). Възгледите на различни автори в специализираната литература представят комуникацията като основно
средство за развитие на бизнес организациите, механизъм чрез който управленският екип може да влияе върху персонала си, да напътства дейността им и в
същото време е средство, чрез което работещите изразяват мнението си във
връзка с извършените дейности, което е предпоставка за вземане на важни управленски решения.
Според Давидков „общуването е фактор на добрата организираност, чрез
който се стремим да постигнем висока степен на координираност на индивиду152
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алните и групови действия, така че съвкупният ефект да бъде най-голям“ (Давидков, 2005). Тоцева извежда основните фактори за постигане на комуникационните цели, а именно: значимост на комуникационната цел, социален
ефект от постигането на комуникационната цел, времето, мястото и пространството и другите условия за протичане на комуникативното действие (Тоцева, 2015).
Комуникацията е неразделна част от всяка дейност на компанията, даваща
възможност да се споделят знания, да се решават проблеми, да се анализират
възможности за подобряване на дейността, да се осъществява съвместна дейност с други фирми и т.н. Работниците и служителите на всяка фирма са в постоянна комуникация едни с други и с управленския екип, за да работят ефективно, а мениджърите – да решават възникнали конфликти и да подобряват
междуличностната комуникация (Харизанова, 2018, с. 11).
Ефективната междуличностна комуникация има няколко функции:
• Регулативна – управленският екип контролира предоставяната информация към работниците.
• Убеждаваща – често заповедите и молбите към работниците да изпълнят
конкретни задължения не са толкова ефективни, колкото убеждаването чрез
ефективна комуникация, явяващо се предпоставка за доброволно съгласие от
страна на работниците.
• Интегрираща – чрез предоставяне на информация, свързана с организационните цели на развитие на компанията, се създава организационно единство
и се разпределят по-лесно отговорностите (Карагеоргиев, 2015).
В процеса на междуличностната комуникация всички работници и служители се включват с вербална и невербална комуникация.
За да може да се изразява правилно и да бъде разбран от другите, всеки
трябва да умее ясно и убедително да формулира мислите си, да изслушва другите и да адаптира стила си на поведение към този на останалите членове на
екипа (Evandzhelu et al., 2009). Междуличностната комуникация се изразява не
само относно „какво“ се произнася, т.е. използвания език, но и „как“ се произнася чрез използваните невербални съобщения, като тон на гласа и мимики
(Luthra and Dahiya, 2015).
Могат да се изведат следните характеристики на ефективната междуличностна комуникация:
• това е комуникация между двама или повече души, която се осъществява
лице в лице;
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• както формата, така и съдържанието на комуникацията отразяват личните
характеристики на хората, а също и техните социални роли и взаимоотношения.
Умението за водене на диалог е задължителен елемент на добрата и успешна комуникация, свързано със съвместно обсъждане на информацията и
вземането на общо решение. Изключително важно в междуличностната комуникация е умението за признаване правото на другите събеседници да изразят
мнението си, взаимно уважение, толерантност и изслушване (Стоева, 2019).
Различни проучвания показват, че при невербалната комуникация 38% от
общото впечатление за събеседника се изгражда чрез гласовите му характеристики, 55% – чрез езика на тялото и само 7% от казаните от него думи. Говоренето пък е само 20-30% от общата комуникация, докато слушането отнема 50% от
времето през което комуникираме (Христов, 2020, с. 391-410).
Работата в екип изисква ефективна комуникация и добри междуличностни
отношения като партньорство, толерантност и взаимно уважение. Големият
обем на обменяна информация в екипа изисква взаимно решаване на възникналите проблеми чрез открита дискусия, при защитаване на собствената позиция и
уважение на мнението на останалите, както и приемане на критика.
За изграждане на ефективна междуличностна комуникация, мениджърът на
екипа може да приложи техники за ефективна комуникация (Uka, 2014), под
формата на указания за общуване, например:
• Всеки член на екипа има право да задава въпроси, да изразява мнение, да
казва как възприема дадена ситуация, да иска обяснение от останалите.
• Грешката се приема като част от процеса на работа, всеки може да сбърка, стига една и съща грешка да не се повтаря многократно.
• Компромисите са задължителни, изслушва се мнението на другите, всеки
има право да не се съгласява с несправедлива критика към него.
• Всички членове на екипа са уверени в собствените си възможности и в
способността си да допринесат за общия успех на компанията.
• Не се допуска агресивност и пасивно отношение по време на ежедневната комуникация между членовете на екипа.
Ефективната междуличностна комуникация и уменията за общуване с другите са не само важни за личността, но те сa в основата на успеха на организацията. Когато междуличностната комуникация на работното място е ефективна,
това прави извършваните дейности в екип не само възможни, но и по-лесни
(Слейтър, 2002). Способността на ключовите функции на бизнеса да работят поефективно се основава пряко на способността на хората, които изпълняват тези
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функции да комуникират ефективно помежду си. Те включват такива функции
като разрешаване на конфликти, продажби и управление (Райкова, 2019).
Никой човек не може да работи сам. Ние сме социални същества по природа и затова сме склонни да бъдем по-тревожни и стресирани в изолирана среда.
С правилния вид междуличностни отношения служителите дори могат да се
окажат по-продуктивни, отколкото биха били, ако работеха сами поради синергията, която идва с работата в екип (Sethi, 2009).
Човек, който работи изолирано, не е в състояние да реши всички различни
видове проблеми, с които ще се сблъска в хода на работата си. Междуличностните отношения са необходими, защото позволяват на хората да обсъждат
проблемите и да преценяват плюсовете и минусите на различни алтернативни
решения, преди да стигнат до оптималното.
3. Значение на междуличностните отношения
в успешното управление
Комуникацията е „сърцето“ на всеки бизнес (Борисова, 2011), независимо
каква е дейността му, колко на брой са служителите, какво и на кого се продава.
Съществуването на организацията зависи от множество фактори, като управление, делегиране на власт и отговорност, работа в екип и лидерство, всяко едно
от които означава силна подкрепа на междуличностната комуникация.
Междуличностната комуникация е жизнената сила на организацията,
включваща изпращане и получаване на съобщения от и на колеги, мениджъри,
партньори, клиенти и други заинтересовани страни в бизнеса. Ефективната
междуличностна комуникация се случва, когато съобщението се разбира по
предназначение (Бойков и Тоцева, 2016).
Междуличностната комуникация помага на организациите да измислят
решения, за да гарантират, че бизнесът протича гладко. Примерите за междуличностна комуникация включват:
• разговор по телефона с доставчик;
• провеждане на среща с всички служители;
• подпомагане на клиент в магазина;
• изпращане на инструкции по имейл до колега.
По време на междуличностната комуникация служителите споделят информация, изясняват недоразумения, предлагат решения и въвеждат нови идеи.
Ефективните междуличностни отношения между изградените екипи са изключително важни за развитието на организационната култура. При добри
междуличностни взаимоотношения организационната култура се превръща в
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позитивност и синергия, при лоши междуличностни отношения цялостното
възприемане е негативно, което води до объркване и постоянен конфликт (Йорданова, 2010). Това в крайна сметка разрушава работната среда, намалява производителността на членовете на персонала и се отразява неблагоприятно на
цялостното развитие на компанията.
Междуличностната комуникация помага на служителите да се съсредоточат върху невербалната комуникация. Понякога е важно не само какво се казва,
но и как се казва. Невербалната комуникация включва тон на гласа, контакт с
очите, поза на тялото, жестове на ръце, мимики и физически контакт. Например, ако служител от отдел „Обслужване на клиенти“ попита клиент, който
разглежда стоки в магазина, дали има нужда от помощ и той откаже, но изражението на лицето му изглежда объркано, тогава клиентът може просто да е
твърде срамежлив, за да поиска помощ. Чрез ефективна междуличностна комуникация служителят може да уведоми клиента по всяко време, че е на разположение, за да му помогне да намери правилния за него продукт (Стоева, 2019).
Междуличностните отношения също са важни и за коучинга. Когато служителите имат добри междуличностни отношения помежду си и с мениджъра,
те вероятно ще разпознаят добрата работа помежду си и ще се поздравят взаимно за нея, както и ще помогнат за поправянето на грешките си. Едно просто
потупване по рамото може да направи много, когато става въпрос за мотивиране на човек да направи повече и да бъде все по-добър.
Независимо дали се извършва правилно или не, междуличностната комуникация има пряко и непряко въздействие върху много области на бизнеса:
1. Ефект върху управлението.
Когато мениджърът има лоши умения за междуличностна комуникация,
той може да обърка както служителите, така и клиентите си (Пеневска, 2016,
стр. 12). Мениджърите отговарят за цялостното фирмено управление, включително да гарантират, че членовете на персонала си сътрудничат по задачи, които
помагат на организацията да постигне своите бизнес цели. Те трябва да изградят взаимното доверие на персонала, като същевременно им поставят изискване
за поемане на отговорност при осъществяване на целите на организацията.
2. Ефектът върху продажбите.
Продажбите са свързани с комуникация. Способността за продажба зависи
от способността да се влияе, което се свежда до способността за ефективна комуникация (Богова, 2017).
Винаги, когато в организацията се комуникира, се включват продажби. Не
е задължително да са действителни продажби на продукт или услуга, които
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компанията предлага – това може да е някакво нематериално качество, като
визия или идея за проект. Когато ръководството се опитва да убеди служителите да работят по-усилено за постигане на целите на организацията, те продават
визията и целите на бизнеса на служителите; когато служителите се опитват да
убедят ръководството да приеме техните предложения, независимо дали става
въпрос за повишаване на заплатите, проект или платен отпуск, те продават нещо на ръководството.
Когато организацията се опитва да получи външни инвестиции или се
опитва да изгради своята продажбена политика с клиенти, тя продава на външния свят. Продажбите не могат да се случат без комуникация и има една максима, която трябва да се спазва в това отношение: ако комуникацията може да се
провали, тогава продажбите могат да се провалят (Ahmed, 2019).
Друг важен момент е, че ако дадено съобщение е достатъчно двусмислено,
за да бъде потенциално разбрано по множество начини, тогава най-вероятно то
ще бъде разбрано по най-вредния начин. Следователно е наложително да се
установи стабилността в комуникацията, както и да се гарантира, че съобщенията, изпращани до другата страна, са достатъчно конкретни, така че броят на
начините, по които те могат да бъдат разбрани, е строго ограничен.
3. Ефект върху личностните умения.
От започващите работа в компанията се очаква да имат определено минимално ниво на обучение, което се доказва от академичната им квалификация, но
те все пак ще трябва да преминат значително обучение, докато са в организацията, за да бъдат запознати с дейността на компанията, изискваните специфични
умения и организационната култура. Това вътрешно обучение се основава на
комуникацията и добрите междуличностни отношения.
Служителите, които са от по-дълго време в компанията, трябва да могат да
предават на новоназначените правилните умения, които ще им позволят да изпълняват ежедневните си дейности, за да постигнат бизнес цели на организацията. Може би най-важното умение, което обучителите ще трябва да предадат на
обучаемите, е способността да общуват с другите, за да могат да си сътрудничат
помежду си и да работят добре в екипи. Обучаващите няма да могат да научат
трениращите на това умение, ако те сами не го притежават и нямат желание да
го развият.
За да бъде ефективна междуличностната комуникация, процесът трябва да
е двупосочен, т.е. не просто информиране на служителите за най-новите бизнес
развития на компанията, а трябва да бъде процес, който да включва обмен на
информация между две или повече части на всички организационни нива. Ос157
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вен това процесът трябва да включва определени поведенчески модели на комуникация, включително език на тялото и изражения на лицето, а не обикновения обмен на думи (Петкова-Гурбалова, 2019).
В изследванията си Хелригел, Джаксън и Слокъм извеждат четири основни
тероии за лидерството, които се превръщат в основа на различни терории в последствие: теории за лидерските черти (качества); поведенчески теории; ситуационни теории; теории за трансформационното лидерство (Hellriegel, Jackson,
Slocum, 1999). Трансформационните теории, в които ключово място заемат комуникациите между ръководител и служители, представят желанието на ръководителите да променят организациите и да ги направят конкурентноспособни.
Безспорно е, че има и други фактори, които оказват влияние върху представянето и мотивирането на служителите, включително стил на управление,
организационна култура и социални отношения, но създаването на ефективни
канали за комуникация е най-успешният начин за увеличаване на производителността.
Ефективната междуличностна комуникация в организацията:
4. Подобрява стилът на управление на мениджърите.
При демократично ръководство на компанията, членовете на организацията са едновременно задължени и им е разрешено да участват във вземането на
стратегически решения, за да улеснят бизнес процесите за постигане на организационните цели. Освен това служителите споделят организационната отговорност и изразяват мнението си по въпроси, свързани с организационната гъвкавост. По този начин те не само се ангажират с организацията, но и поддържат
висок морал, чувствайки, че допринасят положително за ефективността на компанията.
За разлика от демократичното, при авторитетното ръководство активното
изразяване на мнение и като цяло комуникацията не се толерират. Като обезсърчават отворената комуникация и са критични към отзивите на служителите,
авторитетните лидери не одобряват творческото сътрудничество. Членовете на
организацията не могат да взаимодействат открито със своя лидер и не се насърчават да посочват възможни недостатъци в управлението и вземането на
решения. Това не позволява на служителите да анализират причините, определящи приетите организационни практики и взетите решения.
От гледна точка на мениджърите, отворената комуникация е ценна, защото
лидерите получават обратна връзка за ангажираността на служителите в дейността на компанията, предоставя им възможност да осигурят творчески организационен климат и да насърчат равенството между служителите (Stoikov, 2019).
158

Д. Чорбаджийска. Ефективната междуличностна комуникация
като фактор за успешно управление

Първо, насърчава се работата в екип. В съвременните пазари с изявена висока
конкуренция изградените екипни структури са силно предпочитани с цел подобряване на организационните резултати. Чрез делегирането на правомощия и поемане
на повече отговорности от служителите, работата в екип увеличава участието на
служителите, отразявайки преминаването от индивидуалност към колективност.
Отразявайки взаимодействие на различни служители за постигане на организационните цели, работата в екип включва ангажираност и взаимна отчетност. Обща мисия, обща визия, ясни роли и функции, допълнителни умения,
балансирани усилия, синергия и еднаква отговорност са основните елементи на
добре функциониращия екип, което улесняват ефективността на процесите в
организацията.
Второ, изгражда се ефективен механизъм за комуникация и предоставяне
на обратна връзка от страна на работниците.
Всяка организация е социална система, при която различни хора със специфични индивидуални характеристики работят заедно, за да постигнат обща
цел. Чрез установяване на механизъм за обратна връзка, мениджърите могат да
наблюдават резултатите от вземането на определени решения или прилагането
на конкретни стратегии за управление, да направят стратегически корекции,
както и да създадат нови стратегии за популяризиране и развитие на компанията. Предоставяната информация допринася за организационна промяна чрез
оптимизиране и максимално използване на ресурсите за организационно развитие с цел по-голям успех в развитието (Selart, 2010).
Трето, подобрява се работната среда. Мениджърите винаги са търсили начини за създаване на подкрепяща работна среда, която насърчава облекчаването
на стреса и ефективното вземане на решения. Чрез подобряване на работната
среда се подобрява работата на служителите, защото служителите се чувстват
свободни да изразят мнението си и да бъдат по-продуктивни. Освен това те се
чувстват по-важни, защото са информирани за корпоративното развитие, организационните политики, корпоративните цели, но най-важната за тях информация е как всички промени засягат тях и тяхното бъдеще в организацията.
Четвърто, намаляват се разходите. Тъй като служителите знаят как да изпълняват задачите си, производителността се подобрява и оттам организационната ефективност също се подобрява. Освен това в непрекъснато развиващата
се организация, където каналите за комуникация са отворени, знанията се споделят между служителите и се обменят идеи за подобряване на процедурите и
методите на действие. Следователно управлението на операциите е ефективно,
максимизирайки както качество, така и производителност.
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Заключение
В резултат на направеното проучване на литературни източници се формулира основният извод, че работниците на всяка организацията се нуждаят от
непрекъснато изграждане на доверие и мотивация, за да вярват в организацията
и дейностите, които тя изпълнява. Ефективната комуникация и по-голямата
прозрачност в управлението ще доведат значително до тези търсени подобрения.
От направения литературен обзор можем да направим следните изводи:
• начинът на комуникация трябва да отразява специфичните ценности на
самата организация;
• работата в екип и комуникацията могат да бъдат допълнително подобрени, за да са по-работещи за подобряване на междуличностната комуникация;
• подобряването на комуникацията ще доведе до по-активно участие на
целия екип за изпълнение на заложените фирмени цели, като за тази цел ръководителите следва да предоставят повече информация на работниците, свързана
със стратегическото планиране;
• чрез прозрачност в управлението, специално място трябва да се отдели
на повишаването на нивото на комуникация, а вземането на решения трябва да
бъде по-„справедливо“ и по-последователно.
Категоричното мнение на автора е, че поставеният проблем, ще бъде разрешен при анализиране от страна на мениджърите на ефекта от личностните им
комуникативни компетентности и влиянието им върху фирменото управление и
мотивацията на служителите им.
Чрез подобряване на комуникацията в бизнес организацията служителите
могат да получат повече информация за това, което се случва в организацията,
като за целта ръководството следва да се ангажира с предоставяне на отговори
на различни въпроси от работниците, което ще повлияе на посоката на предоставяне на подходяща и необходима вътрешна информация за развитие на организацията.
Успешното управление чрез ефективна междуличностна комуникация,
изисква по-добра координация и комуникация, така че отделните действия на
различните изградени екипи (отдели) в организацията да се обединяват в общи
колективни действия, насочени към постигане на конкретна стратегическа за
организацията цел.
Правилно формулираната и представена информация, свързана със стратегията, организационната култура и комуникационните въпроси, са приоритет в
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управлението на всяка съвременна организацията, затова предложение, което
може да се формулира след анализа е, че е необходимо провеждане на специално обучение на служителите как ефективно да комуникират помежду си, което
ще подобри цялостното развитие и благосъстоянието на организацията и ще
увеличи нейната ефективност.
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EFFECTIVE INTERPERSONAL COMMUNICATION
AS A FACTOR FOR SUCCESSFUL MANAGEMENT
Dayana CHORBADZHIYSKA
Abstract
Effective communication establishes good interpersonal and working relationships and
facilitates cooperation. In contrast, ineffective communication can have a negative impact on
business relationships, employee performance and organisational efficiency. Focusing on the
active relationship that communication has with organizational culture and the implementation
of organizational strategy, the article discusses the main improvements in communication that
can be undertaken, as well as the incentives that will lead to improved organizational
performance. They are formulated conclusions and suggestions for improving interpersonal
communication for successful management of any company. This publication aims to present
the importance of communication competence for successful corporate governance through a
literature review made through articles, magazines, reports and more.
Key words: communication, leadership, motivation, strategies, efficiency.
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Резюме
Дигиталната трансформация променя традиционно използваните бизнес
процеси, повишава фирмената конкурентоспособност, анализира нуждите на клиентите и намалява разходите. Това може да се случи чрез
решение за оптимизиране на процесите в един отдел или променяне на
структурната организация. Целта на тази статията е да изследва необходимостта от дигитализиране на финансовите отдели в българските компании и промяната на бизнес моделите в следствие внедряването на
нови технологии. Чрез теоритичен анализ и проучване на възможностите, които предоставят информационните технологии, се представят
изводи относно приложението на технологиите за повишаване на конкурентоспособността и промяна на стратегическите процеси в компаниите. На база теоритично изследване се формират обобщения относно
промените, които ще предизвика дигиталната трансформация и начините за нейното планиране, внедряване и измерване на резултатите.
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Въведение
Съвременните фирми оперират в дигитална среда с наличие на множество
големи по обем данни. Все по-голяма част от фирмите отделят значителни по
обем средства за дигитална трансформация чрез навлизането на цифровите техно164
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нологии. Като основен приоритет водещи компании посочват облачно базирани
услуги и интерактивно анализиране на огромен набор от данни в реално време.
Водещи експерти от редица IT компании предвиждат, че през следващите години
над половината от разходите на фирмите за информационни технологии, ще бъдат именно за дигитална трансформация и иновации (Бойчева-Манолчева, 2020).
Актуалността на изследваната проблематика се определя от все поголямото използване на цифрови технологии при ежедневно извършваните от
тях дейности и увеличението на събрани данни, с които компаниите разполагат,
но и все още не използват в достатъчна степен. Така пълното и правилно използване на информацията се превръща в едно от най-големите предизвикателства
за дигиталната стратегия на компаниите от това десетилетие. За да е ефективно
оптимизирането на процеси чрез дигитална трансформация, компаниите не се
нуждаят само от подходяща технология, но и от обучени кадри в сферата на
обобщение на процесите, имплементиране и поддържане на програмите. (Йорданова и Стефанова, 2019, с. 6-7)
Целта на статията е да изследва нуждата и степента от дигитална трансформация на финансови отдели в български компании в следствие на промените в потребителското поведение и възможностите за автоматизиране на бизнес
процесите.
За постигане на формулираната цел е необходимо изпълнение на следните
задачи:
• Анализиране на влиянието на дигиталната трансформация върху бизнес
процесите и конкурентоспособността на фирмата.
• Формиране на изводи за необходимостта от дигитализация, нейното планиране, внедряване и измерване на резултатите.
В хода на изследването са приложени методи на теоретично изследване на
научна литература и методи на емпирично изследване.
2. Проблематика на дигиталната трансформация
Двадесет и първи век е ерата на дигитална трансформация. Това е процесът, който заменя печата с компютъра, локалния диск с облачни услуги, а анализа на данни бива улеснен с всевъзможни интелигентни бизнес програми. Дигиталната трансформация на бизнеса се анализира от множество компании, търсещи отговори на въпросите: необходима ли е промяна в степента на дигиталност на българските компании; използват ли в достатъчна степен набора от
данни, с които разполагат; в кои области е приложима дигитална трансформация, какво ще промени тя. Дигиталната трансформация е процесът, чрез който
компаниите автоматизират и оптимизират своите бизнес процеси.
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Проблематиката на дигиталната трансформация увеличава значението си в
последните години. Промените, които ще предизвика тази трансформация в
компанията, се разглеждат в три области (Славова, 2016, с. 142-149):
• потребителско поведение – дигитализация на начина на предлагане на
стоките/услугите на клиентите, достигане до все повече клиенти и осъществяване на интерактивна комуникация с тях;
• бизнес процеси – интерактивен финансов контрол, интелигентно планиране и месечни отчети, автоматизация на производството; дигитализация на
събирането на данни, набирането на информация;
• бизнес модели – дигитална модификация на бизнеса, структурата и организацията в ера на дигитална глобализация.

Промяна в бизнес модела

Дигитална трансформация

Нова организационна
структура

Нови информационни
технологии

Дигитализация на процеси,
производство на продукти и
предоставяне на услуги

Развитие на дигиталните
умения на персонала
Разработване на нови
дигитални маркетингови
канали за достигане до
клиентите

Схема 1. Промени във фирмите от въвеждане
на дигитална трансформация
Източник: Славова, 2016, с. 145.
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Процесът на дигитална трансформация замества традиционно използваните бизнес процеси с иновативни и продиктувани от новите изисквания на клиентите. Това се изразява в стремежа на компаниите да улесняват както клиентите, така и служителите. Примери за това са: преминаване в плоски автономни
фирмени структури, които целят навременно взимане на решения, въвеждане
на единна операционна система в различни офиси и локации, дигитализиране на
маркетинга в онлайн форма. Много от големите компании вече търсят помощта
на изкуствения интелект, чрез автоматизиране на еднотипно повтарящи се процеси. Това най-често се случва в банковия сектор и финансовите отдели, контрол или счетоводство, където оптимизацията на персонал, като основен разход
на компанията, ще промени значително салдото на баланса. Изкуствения интелект ще намери още приложения във финансовата сфера и предстоящото въвеждане на умни банкомати с функция за сканиране на платежни и моменталния трансфер без нуждата от допълнителни действия на служител. Основните
външни фактори, движещи нуждата от дигитална трансформация, обобщават
още веднъж проблематиката и важността от разработването на този научен казус. Първа предпоставка е бързият достъп на данни. Още от създаването на световната интернет мрежа нараства броят на съпътстващи технологии, които
ежедневно повишават и засилват развитието на електронната търговия, което от
своя страна поражда необходимост всяка фирма да анализира големи по обем
данни, за да бъде конкурентоспособна (Михайлов, 2001, с. 12-15).
На второ място, новите цифрови технологии променят конкуренцията.
Конкуренцията не само стана по-глобална, но и интензивността ѝ се увеличава,
тъй като големите, богати на информация фирми като Amazon, Apple и
Facebook започват да доминират в много индустрии и заемат бързо новооткрити
пазарни ниши (Lund, 2020). Дигитализацията не само увеличава конкуренцията,
прави я по-адаптивна към бързо развиващия се свят, но и създава нови бизнес
модели. Такъв е и до скоро непознатият термин „дроп шипинг“. Това е пример
за създаването на нов бизнес модел изграден чрез дигитализация и автоматизиране на процеси (Ayanso, 2004). След изграждане на автоматизираната бизнес
структура и архитектура на процеса, клиентът поръчва онлайн чрез посреднически сайт, като с доставката се ангажира директно производителя. Посредникът може дори да няма достъп до продуктите, но всички транзакции минават
през добре автоматизираната система за плащания (Daewon, 2017).
Трето, поведението на потребителите се променя като отговор на цифровата революция. Пазарните данни показват, че потребителите пренасочват своите
покупки към онлайн магазини, а с помощта на нови инструменти за търсене и
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проследяване на потребителското поведение, чрез кукиз тракинг, компаниите
могат да рекламират в ясно целенасочена таргет група, точно каквото и когато е
нужно на потребителя. Чрез социални и комуникационни медии групите потребители са станали по-свързани, по-активни, информирани. По този начин добрите и иновативни продукти разширяват по-бързо своя пазарен дял (Блажеска и
Ристовска, 2019, с. 36-39). Все по-честото използване на цифрови технологии от
потребителите променя тяхното пазарно поведение вследствие на по-лесния
процес на покупка, сравнение на продукти, разнообразни методи на плащане,
ползване на отстъпки при онлайн пазаруване, достъп до мнения на други ползватели (Ахегукян и Кирилова, 2019, с. 61-62).
Ако фирмите не могат да се адаптират към тези промени, те стават по-малко
привлекателни за клиентите и е вероятно да бъдат заменени от фирми, които използват такива технологии. Пример за по-бавно възприемане на новите технологии във финансовия бранш са банковите структури. Понеже структурната им
организация често включва повече нива, взимането на стратегически решения
отнема не само повече време, но и често най-лесното решение не е най-добрият
отговор на проблема. Факт е, че финансово технологичните или т.н. фин тех компании заемат все по-голям пазарен дял от институционните банкови организации
и групи. Те като едни гъвкави конкуренти използват пълния набор от дигитални
решения, пазарни ниши и оптимизирани процеси. Така те се открояват с плоска
структура и минимизирани разходи. (Vertoef & Broekhuizen, 2019, с. 3)
Дигитализацията от своя страна е глобалният процес на навлизане на нови
технологии във всяка икономическа и социална сфера. Дигиталната трансформация в конкретиката на научната разработка е фирменият процес, при който се
кодира аналогова информация в цифров формат, така че компютрите да могат
да съхраняват, обработват и предават този формат на информация, като се променят основно вътрешни и външни процеси, но не се променят дейностите по
създаване на добавена стойност на фирмата (Kannan & Li, 2017, с. 22-45).
Примерите за такава трансформация се отнасят до използването на цифрови формуляри при процесите на поръчки, използването на данните от различни
цифрови проучвания или използването на цифрови приложения за обработка на
вътрешни финансови документи. В практиката дигитализацията не само оптимизира специфични процеси в сферата на нейното внедряване, но и прави реакцията за отговор много по-кратка. Примери за това в сферата на услугите са
автоматизираните средства за комуникация с клиенти като „чат ботове“ и роботизиран телефонен асистент. И в двата варианта клиента комуникира със софтуер от предварително генерирани отговори и по този начин се избягва директ168
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на комуникацията с персонал. Роботизираната техническа архитектура може да
предложи решения на най-често задаваните въпроси. Чрез роботизацията компаниите в тази сфера могат както да редуцират разходите за персонал, да намалят времето за обработка на една задача, така и да увеличат броя на доволни
клиенти, като на техните въпроси са получили директен отговор и не са чакали
дълго за решение на своя проблем (Anagnoste, 2018, с. 57-61).
Процесът на дигитализация е промяната в използваните информационни
технологии от фирмата за промяна на съществуващите бизнес процеси. Например
създаването на нови онлайн или мобилни комуникационни канали, които позволяват на всички клиенти лесно да се свързват с фирми, което от своя страна променя традиционните взаимодействия между производители и потребители.
При дигитализацията информационните технологии са ключов фактор за
използване на нови бизнес възможности чрез промяна на съществуващи бизнес
процеси. Чрез дигитализацията фирмите прилагат цифрови технологии за оптимизиране на съществуващите бизнес процеси, което позволява по-ефективна
координация между процесите и създаване на допълнителна стойност за клиентите чрез подобряване на тяхното обслужване. Следователно дигитализацията
не е фокусирана само върху спестяването на разходи, но включва и подобрения
на процесите, които могат да подобрят ползите на клиентите. Ефективната
свързаност между финансово-отчетните програми на една компания е от огромно значение за редуциране на разходите по консолидация на отчети, системи и
прогнози. След като данните за месечните продажби автоматично стигнат до
счетоводството и биват обработени, отдели като „Контролинг“ и „Финанси“
трябва да могат автоматично да получават консолидирани отчети, графики и
прогнози, като оставят поле за изява на човешкия фактор в последните стъпки
на анализа на данни и взимането на решения. Последното е нещо, което компютрите не могат и не трябва да правят. (Петров и др., 2020, с. 17)
Фирмите могат да постигнат конкурентно предимство именно чрез своите
бизнес модели, представящи как предприятието създава и добавя стойност на
клиентите, а след това преобразува ефективно получените плащания в печалби.
Цифровата трансформация въвежда нов бизнес модел чрез внедряване на нова
бизнес логика за увеличаване на добавената стойност (Beckers & Verhoef, 2018).
Дигитализацията не е плод на едно решение. Тя е дълъг процес, който често обхваща повече процеси или съвкупност от по-малки проекти. За един успешен проект в дигиталната трансформация са нужни специалисти, като програмисти, бизнес анализатори и опитни проект мениджъри. Това е един интердисциплинарен процес, за който са нужни знания и опит в повече сфери. Също така
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подобренията се извършват постепенно като последователно решение на малки,
но свързани един с друг проблеми. Дигиталната трансформация не представлява универсално решение на всички затруднения на компанията.
Дигиталната трансформация преминава през различни етапи:
• Първи етап: Избиране на процес за оптимизиране чрез въвеждане на нова
система. На този етап компанията започва автоматизиране на част от вътрешните си процеси чрез внедряването на нова система, която цели решението на конкретни проблеми и подобрения в дадена област. Внедряването на повечето системи за управление на корпоративни ресурси или създаването на онлайн портал
за приемане на поръчки са примери за това (Rachinger et al., 2019).
• Втори етап: Отделни функции или целият бизнес започват да използват
дигиталните нововъведения, като създават по-ефективен бизнес модел. Усилията на отделните заинтересовани страни често биват ограничени от неразбирателство между отделните нива на организацията. Ако няма цялостно изградена
фирмена стратегия, движеща трансформацията, процеса на оптимизация на
бизнес дейността не може да бъде максимално ефективен. Промяната е ограничена до отдели, в които лидерите са преценили, че промяна е необходима.
• Трети етап: Частично синхронизиране на два или повече дигитализирани
процеса. Изпълнителният директор вече е разпознал силата и предимствата на
цифровите технологии и е определил стратегия за цифрово развитие на фирмата. Компанията все още не е завършила цялостния процес по трансформация,
нито новата и гъвкава иновативна култура е станала устойчива. На този етап се
създава корпоративна стратегия за цялостна дигитална трансформация, която
все още не е изпълнена (Madsen and Kell, 2015).
• Четвърти етап: Етапа на цялостно синхронизиране се отбелязва, когато
дигиталната платформа и новият бизнес модел са се утвърдили изцяло. За да
бъде успешен този етап, е нужно преструктуриране и увеличаване на цифровите
умения и способности на персонала.
• Пети етап: Дигиталната трансформация от естеството на научната статия
приключва като процес, когато дигитализацията устойчиво промени фирмената
култура и се превърне в част от нея. Процесът на оптимизация от своя страна цели
постепенно, но непрекъснато подобрение на отделните проблеми на компанията.
Процесът на вземане на решения за дигитализация е организиран в съответствие с бизнес нуждите, вътрешните възможности и външната среда на компанията. Дали една организация ще успее да използва потенциала на цифровите
технологии зависи от способността да идентифицира технологичните приложе170
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ния, да ги свърже с бизнес нуждите и вътрешните си възможности с оглед на
възможни ефекти от външната среда (Porter and Millar, 2020).
Промените в механизмите за вземане на решения, обусловени от новите тенденции в търсенето на клиенти и нарастващата конкуренция, могат да бъдат основни причини за нуждата от дигитализация на компанията. В ситуации, когато
дадена технология има основополагаща роля, цифровизацията обикновено се
случва отдолу нагоре, като е фокусирана върху специфичните цели на компанията, предопределени от промени в управлението на процесите и операциите, организационните структури и механизмите за вземане на решения. Пример за това от
финансовата сфера е едновременното развитие на онлайн банкирането и приложения за моментален трансфер на пари. Банките, които са се забавили със своевременното внедряване на такива платформи, губят активен пазарен дял. Внедряването на такива доминиращи по значение функции се случва отгоре надолу, тъй
като забавянето или липсата им може да се окаже фатална за компаниите. Когато
влиянието на пазара е по-значително, целият процес на дигитализация започва от
промени и вземане на решения на корпоративно ниво, които впоследствие се
придвижват по стълбицата на йерархията (Филева, 2013, с. 124-129).

Бизнес
нужди

Вътрешни
възможности

Технологични
обещания

Външна
среда

Схема 2. Опорни точки за вземане на решения
за необходимост от цифровизация
Източник: Sima, 2020.
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Бизнес нужди:
• увеличаване маржа на печалба чрез по-ниски разходи по услугата;
• подобрение на оперативните резултати чрез ясни и систематизирани бизнес прецеси;
• увеличаване на пазарните дялове чрез отличаване от конкурентите;
• подобряване на конкурентната сила чрез оптимални и автоматизирани
процеси;
Вътрешни възможности:
• наличност на данни, които в подходяща структура чрез анализ имат добавена стойност за взимане на решения;
• достатъчно финансови ресурси;
• достъп до необходимите умения и компетенции;
• наличие на необходимата технологична инфраструктура.
Технологични обещания:
• идентифициране на нови пазарни възможности, като пазарни ниши, продукти и услуги;
• дизайн на нови бизнес модели;
• подобряване на дигиталните услуги за потребителите;
• подобряване и оптимизиране на процесите.
Външна среда:
• нормативни разпоредби относно достъпа, безопасността и използването
на данни;
• конкуренция и социално-икономически тенденции;
• нужди, очаквания и предпочитания на клиентите;
3. Ползи за фирмите от дигитално трансформиране на бизнеса
До скоро основната цел на повечето компании беше чрез ефективна маркетингова стратегия да успеят да привлекат повече нови клиенти и да реализират
продажба на продукт или услуга. Нуждите на клиента и обратната връзка сякаш
оставаха на по-заден план (Младенова, 2011). Непрекъснатата конкуренция
принуждава компаниите да обърнат внимание на нуждите на клиентите си. Изпитан метод за това е обратната връзка, но тя придобива нови измерения в ерата
на дигиталната трансформация. Инструментите на дигиталните технологии
позволяват на ръководството на компаниите да анализира специфичните нужди
на отделните целеви групи и да подобрят своите процеси и продукти. Практически пример за това са автоматизираните запитвания или форми, изпращани на
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имейл като въпросници или оценка. Често тези проучвания са насочвани към
„масова“ група потребители и общият резултат систематизира възприятието на
клиентите към компанията и изолира чрез статистически анализ единичните
мнения. Ползите тук на дигитално трансформираните процеси е наличието на
ефективна и своевременна обратна връзка с клиента. Липсата на такава може да
се окаже фатална в определен момент от продуктовия и бизнес цикъл (Court et
al., 2015).
Дигиталната трансформация е необходим процес за всяка компания, която
иска да бъде печеливша, да увеличи възвръщаемост върху инвестиция или да
запази пазарен дял. Процесът на дигитализация може да донесе както директни,
така и индиректни ползи за компаниите и отделите на тяхното внедряване. Тъй
като отделите могат да бъдат разгледани като конкуренция за бюджет в отделен
случай на една по-голяма компания, ползите могат да бъдат разгледани на различни нива. Една от ползите на дигиталната трансформация може да бъде увеличаване на продажбите чрез разбиране на нуждите на клиентите и достигането
до все повече потенциални клиенти. Оптимизирането на вътрешните процеси от
друга страна, ефективното редуциране на разходите чрез намаляване на ръчната
работа, заместването ѝ с автоматизирани процеси и удовлетворяване на персонала са само част от възможните резултати и позитиви от внедряването на дигитализацията като корпоративна култура (Zimmermann, 2016).
Пандемията през последните месеци принуждава все повече фирми да разчитат основно на онлайн продажби и реклама, което се постига с помощта на
дигиталните инструменти, позволяващи включването на различни софтуери за
анализ на реакциите на клиентите от маркетингови кампании, периоди на активност, следене на интереса и дори движението на мишката и анализ на коментари. В ерата на дигитализацията осигуряването на 24-часово обслужване е
приоритет за компаниите, обмислящи дигитална трансформация. Актуален
пример от пандемията Ковид-19 е преустановяването на лични срещи и преминаването им в дигитални. Този проблем се задълбочава, защото една цяла индустрия, а именно изложения, панаири, семинари дори и тиймбилдинги, е засегната от ограниченията. С умни и бързи решения, предимно с помощта на
маркетингови компании, много фирми, като БМВ България, банки и компании
от сектора на финансовите услуги, реорганизираха изложенията и семинарите
си в изцяло дигитален формат. Така те не претърпяха възможни загуби, а доволните потенциални клиенти могат комфортно да посетят изложението и щанда онлайн в рамките на собствения си дом.
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Цифровата трансформация засяга цялата компания, надхвърляйки просто
промяната на организационни процеси чрез дигитализирането им. Трансформацията пренарежда процесите, за да промени бизнес логиката на дадена компания и нейния капацитет на създаване на добавена стойност. Внедряването на
дигитализацията в корпоративната стратегия и култура на компанията води до
фундаментални промени в съществуващите бизнес процеси, автоматизиране на
рутини задачи и създаване на нови възможности. Освен това, дигиталната трансформация разполага с лесни за поддръжка и използване програми и технологии, за да даде възможност за трансгранично взаимодействие с доставчици,
клиенти и конкуренти. Следователно цифровите технологии могат да помогнат
за постигане на конкурентно предимство чрез трансформиране на всички стратегически процеси и дейности в организацията, за да се използват съществуващите основни компетенции или да се развият нови (Nadeem et al., 2018).
Други фирми, ефективно внедрили дигитални промени в бизнеса си, са
Дженерал Електрик, интегрираща сензори в своите авиационни, транспортни,
производствени, здравни и енергийни предприятия чрез създаване на софтуер
за анализ на получените данни. Бизнесът на фирмата със софтуер и услуги е
реализирал около 6 милиарда долара приходи през 2016 г., което е с 20% увеличение спрямо предходната година, в която дигитализацията не е толкова развита. Селскостопанският производител John Deere използва анализ на данни, за да
увеличи до максимум възвращаемостта на активите си. Фирмата стартира инициативи като John Deere Operations Center, за да даде на фермерите позадълбочена представа за нужното им оборудване в управлението на ферми.
Фирмата Domino's е чудесен пример за това как потребителски ориентиран
дизайн използва силата на дигиталните технологии за улеснение на клиентите
си. Поръчка чрез приложение и проследяване на доставката на пица са част от
дигитализацията на фирмата.
При малките и средните предприятия от нискотехнологичните индустрии
цифровите технологии служат като модел за подобрение на оперативни дейности, като подобряване обслужването и рационализиране на работните процеси.
Ефективността им е по-малка при създаването на иновативни продукти, услуги
или нови бизнес модели, базирани на модерни технологични решения поради
ограничения в бюджета. Тези фирми не са много възприемчиви към технологични промени поради динамиката на техните отрасли (Върбанов, 2010). Някои
малки и средни предприятия от нискотехнологичните индустрии започват процеса на дигитализация чрез поставяне на стратегически цели и формулиране на
инициативи, насочени към координиран преход на цяло предприятие към реше174
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ния за автоматизация и оптимизация. Фирмите от тази група са изложени на
риск да бъдат изместени от технологично високоразвити конкуренти (Matt,
2020).
От друга страна, фирмите от технологично интензивни сектори показват
високи нива на използване на цифрови технологии и подходи, базирани на данни, за подобряване на производителността и оперативната ефективност. Има
значителни промени в нивата на усвояване на технологиите в индустриалните
сектори. Индустриите, които до момента показват доста ниски нива на усвояване на технологиите, все повече стават технологично интензивни. Финансовият
сектор е водещ в приемането на усъвършенствани форми на цифрови инструменти. Примери за това са Швейцарската мултинационална инвестиционна
банка и компанията за финансови услуги UBS Group, които стартират редица
проекти за дигитализация, насочени към оптимизиране на работните процеси.
Въпреки че цифровизацията е призната за важен фактор в корпоративната стратегия, усилията за цифровизация в UBS са базирани на поетапни проекти. Това
са „пилотни“ проекти за оптимизация в един отдел, такъв проект може да бъде
например конкретно подобряване на консолидиращите програми на този отдел.
Така с по-малък бюджет при реализацията на успешен проект системата или
процеса се въвежда с малки промени и в други подходящи отдели на компанията. Това е един успешен пример за извличане на максимален дивидент с минимален риск.
Заключение
Типът индустрия, големината на компанията и конкретните цели, които си
поставят компаниите, са основните фактори при избора на стратегия за дигитална трансформация. Наличието на корпоративна стратегия при по-големите
компании също допринася за внедряването на нови системи. Дигиталната трансформация е инструмент за осигуряване на оптимален преход към иновативна
корпоративна култура, оптимизация на процеси, бизнес модели, продукти и
услуги. Като процес тя обединява заинтересованите страни по определени цели,
насочва необходимите ресурси към приоритетни области и решава информационната асиметрия в компаниите.
В резултат на направения теоритичен анализ, описаните доводи и примери
стигаме до заключението, че дигиталната трансформация, нейното планиране,
внедряване и съпоставка на ефективността имат ключова роля в ерата на дигитализацията, за просперитета, а дори и оцяляването на компаниите.
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Дигиталната трансформация като многофакторен процес в компаниите има
следните възможности в зависимост от отдела и метода на внедряване:
• структуриране и анализиране на големи по обем данни, свързани с продажби, доставчици, финансови разходи, потребителско поведение при посещение на онлайн магазина;
• въвеждане на роботизирани софтуери за обработка на повтарящи се задачи, които нямат нужда от човешко решение;
• внедряване на нови системи, целящи оптимизирането и опростяването на
бизнес процеси;
• провеждане на дигитални маркетингови кампании, семинари и изложения и анализиране на множество събрани данни;
• разкриване на нови пазарни ниши и увеличаване на конкурентоспособността.
Дигиталната трансформация е особено важна за компаниите, които искат
да увеличат пазарния си дял, да оптимизират разходите си или да улеснят процесите и методите си на работа. Те обаче често са принудени да се справят с
вътрешни конфликти и компромиси между съществуващите и новите бизнес
процеси. Преминаването към цифровизация често може да изисква значително
отклонение от статуквото и може да доведе до отпадането на съществуващите
бизнес модели. Преходът към по-напреднали етапи на цифровизацията се ръководи главно от организационни реформи, които разкриват пълния потенциал на
цифровите технологии и ги привеждат в съответствие с бизнес нуждите, вътрешните възможности и външната среда.
Ръководителите могат да започнат с поетапни промени и да трансформират и
оптимизират постепенно цели процеси. Стратегиите за цифровизация на всяка
компания са съобразени с корпоративната дейност, стратегия и визията за бъдещото ѝ развитие. За успешна дигитализация фирмите трябва да изградят силни динамични способности, за да идентифицират потенциалните възможности и заплахи,
да реагират бързо и активно на технологичните тенденции и ефективно да трансформират бизнес моделите си. Организационните реформи, насочени към поефективна експлоатация на цифрови технологии, както и корпоративна култура,
отворена към иновации, са важен фактор за постигане на пълна цифрова зрялост.
Всяка една компания следва да направи свой анализ на текущите процеси,
за да открие потенциал за подобрение и оптимизация. Докато първите етапи на
дигитализация са оформени от контекста, в който работят компаниите, достигането на пълноценно цифрово предприятие е дълъг процес и може да бъде пос176

Е. Галярски. Ера на дигитална трансформация и оптимизация на процеси
във финансовата сфера

тигнат само чрез инвестиции в технологичен напредък в търговска стойност. В
този контекст корпоративните стратегии за цифровизация се разглеждат като
основен фактор за координиран преход към модел на пълноценно цифрово
предприятие. Формулирането и прилагането на стратегията за цифровизация е
най-вероятно да се случи, когато пазарната конкуренция и икономическата конюнктура оказват силно влияние върху развитието на компанията.
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ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION
AND PROCESS OPTIMISATION IN FINANCE AREA
Emanuel Galyarski
Abstract
The digital transformation changes the traditionally used business processes, increases
the company's competitiveness, analyzes the needs of the customers and reduces the costs. The
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purpose of the article is to explore the need for digitalization of companies and the change of
business models due to the introduction of new technologies. Through research and analysis of
the opportunities provided by information technology, conclusions are presented regarding the
application of digital strategies to increase competitiveness and change the overall
development of companies. Based on the research, summaries are formed about the changes
that will cause the digital transformation and the ways for its planning, implementation and
measurement of the results.
Key words: digital transformation, innovation, digitalization.
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език, като английският език е задължителен за онлайн списанието, което е индексирано в RePEc, Google Scholar и е включено в DOAJ. Чуждестранните
автори представят ръкописите на английски език.
За изпращането и публикуването на статии авторите не заплащат такси и
не получават възнаграждение.
Процес на рецензиране
Получените в списание „Известия“ ръкописи преминават през следния
процес на рецензиране:
• Всяка получена разработка се подлага на първоначална преценка от страна на редакционната колегия. Редакторите проверяват съответствието на
ръкописа с целите и обхвата на списанието и другите обявени изисквания.
• Ако премине през този първи етап, ръкописът се изпраща до двама независими рецензенти. Списанието прилага принципа на двустранно анонимно рецензиране (double-blind).
• След получаване на докладите от двамата рецензенти, редакционната колегия решава дали да приеме или отхвърли ръкописа. За приемане или отхвърляне на ръкописа е необходимо съвпадение в мненията на рецензентите.
При крайно противоположни мнения на рецензентите, главният редактор
може да изиска ново експертно мнение от трети рецензент.
• Ръкописът може да се приеме без забележки или с минимални корекции.
Това не изисква нова намеса на рецензенти.
• Ръкописът може да се приеме с препоръка за по-сериозни корекции. Това
изисква рецензентите да потвърдят отново коректността и допустимостта
на направените промени, след което главният редактор взема решение за
публикуване.
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• Ръкописът може да се върне на автора за основна преработка и нова про-

цедура по рецензиране.
• При отхвърляне на ръкописа, той не може да се изпрати отново в списанието.
Структура на ръкописа
Изисквания към структурата на ръкописа:
 Заглавие – ясно и точно формулирано, сравнително кратко.
 Резюме – да има характер на обобщение и да включва изследователски
цели, методология и резултати;
 Ключови думи – точни и достатъчни, не повече от пет.
 Въведение – да посочва целите на изследването и актуалността на научния проблем; да съдържа преглед на състоянието на проблема и обзор на
литературата; да задава теоретичната рамка на изследването, да извежда
изследователските въпроси и хипотези.
 Методология и данни – използваните методи да са коректни, да включват и подходящи позовавания на вече публикувани подобни методи. Посочените данни да са от достоверни източници.
 Резултати и изводи (заключения) – резултатите да са ясно представени, вярно интерпретирани и да показват подобрения в начина на използване на данните. Заключенията да са важни, валидни и подкрепени с доказателства.
 Цитирани източници (позовавания).
Формални изисквания
Предложените за разглеждане разработки трябва да отговарят на следните техническите изисквания за публикуване:
 Ръкописи, написани под Word for Windows, шрифт Times New Roman,
размер 14 pt, междуредие 1,5 lines.
 Размер на таблиците и схемите не по-голям от формат А4. Номерацията
на таблиците и схемите да бъде последователна в текста на материала.
Не се допуска използването на цветни схеми, диаграми и снимки. Графичните изображения трябва да бъдат редактируеми.
 Размер на белите полета на страницата в сантиметри – (top – 2.5, bottom
– 2.5, left – 2.5, right – 2.5).
 Заглавието да е изписано с главни букви и без съкращения (шрифт
Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines, Bold – Center ).
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 В дясно, над заглавието, се вписва класификационен индекс по JEL
(Journal of Economic Literature) класификация.
 Материалите включват задължително след заглавието резюме (10-12 реда) и до 5 ключови думи. Резюмето и ключовите думи трябва да са на
български и английски езици (за статиите на български език) и само на
английски език, за статиите, подадени на английски.
 Описанието на използваните източници и цитирането в текста се извършва по Harvard short reference system (виж примери за описание и цитиране) Цитираните източници за научно-изследователска статия трябва
да са минимум 20, като транслитерацията е задължителна. Цитирането
под черта не се препоръчва, освен при крайна необходимост. Ако се налага използването на т.н. „бележки“, те се индексират с арабски цифри и
се поясняват в края на статията, преди списъка с използваната литература.
 Материалите да са без ръкописни добавки и зачерквания, на добър български, съответно английски език.
След приемането на статията тя се подлага на езикова и стилова редакция.
Намесите на езиковия редактор са незначителни, защото се предполага, че статиите са на добър български и английски език. Статиите на английски език може да се върнат за бърза повторна проверка от автора. Авторите потвърждават
направените стилови предложения или отбелязват с какво не се съгласни.
Допустим обем за ръкописите:
• за статии – от 16 до 20 страници ;
• за микростатии, рецензии, резюмета на дисертации – до 10 страници.
Представените за публикуване статии трябва да са оригинални и да не са
публикувани преди или да са в процес на рецензиране и подготовка за публикуване в други издателства. Редакторите имат право да извършват незначителни
редакционни поправки върху ръкописа. След приемане на статията, авторите
трябва да декларират съгласие и да предоставят на издателството изключителното право за публикуване. Авторите могат да използват статията или част от
нея в бъдещата си работа без разрешение на издателството, но това ще изисква
цитиране на оригиналната статия.
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