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С	 възстановяването	 на	 икономиките	 от	 COVID-19	 кризата	 при-
добива	значение	въпросът	за	нейните	дългосрочни	ефекти.	Тези	
ефекти	 се	 отразяват	 върху	 макроикономическото	 развитие	 ди-
ректно	 през	 факторите	 на	 производството	 –	 труд	 и	 капитал,	 но	
и	 индиректно	 чрез	 техническия	 напредък	 и	 институционалното	
развитие.	Очаква	се	кризата	да	остави	трайни	следи	върху	инвес-
тициите,	променяйки	нагласите	на	фирмите	относно	това	колко,	в	
какво	и	къде	да	инвестират.	Промените	в	потреблението	и	налага-
нето	на	нови	технологии	е	вероятно	да	подсилят	тези	ефекти.	Цел-
та	на	настоящата	статия	е	да	синтезира	основните	моменти	от	ак-
туалната	дискусия	за	възможните	ефекти	от	ковид	кризата	върху	
дългосрочния	потенциален	икономически	растеж.	За	постигането	
на	 тази	 цел	 са	 обобщени	 наличните	 до	 момента	 изследвания	 и	
анализи	на	проблема,	като	същевременно	е	направен	опит	за	изя-
сняване	на	проекциите	върху	българската	икономика.	Резултатите	
ясно	показват,	че	най-големият	риск,	свързан	с	кризата,	произтича	
от	забавянето	на	инвестициите	в	човешки	капитал,	съпътствано	от	
институционална	нестабилност,	които	съвместно	възпрепятстват	
провеждането	на	оптимална	политика	за	постигане	дългосрочен	
растеж.
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Въведение

С	развитието	и	постепенното	отшумяване	на	ковид	кризата	въпросите	от-
носно	нейните	непосредствени	икономически	и	социални	последствия	се	измест-
ват	все	повече	към	нейните	дългосрочни	ефекти.	Това	засяга	например	послед-
ствията	за	потенциала	на	икономиката	за	постигането	на	устойчив	и	приобщаващ	
дългосрочен	растеж.	Настоящата	статия	си	поставя	за	цел	да	представи	и	анали-
зира	някои	от	възможните	дългосрочни	икономически	ефекти.	Фокусът	на	публи-
кацията	е	върху	потенциалното	производство	на	икономиката	и	съответно	върху	
потенциалния	икономически	растеж.	За	постигането	на	тази	цел	последователно	
се	обръща	внимание	на	очакваните	дългосрочни	изменения	в	основните	фактори,	
които	определят	обема	на	потенциалния	продукт	–	трудът,	капиталът	и	техниче-
ското	познание.	Склонността	към	инвестиции	в	тези	фактори	се	определя	обаче	
от	развитието	на	институционалната	рамка,	която	също	е	силно	засегната	от	ко-
вид	кризата.

Kризата	е	вероятно	да	има	и	други	важни	макроикономически	и	социални	
последствия,	 които	 обаче	 остават	 до	 голяма	 степен	 извън	 полезрението	 на	 из-
следването	–	например	върху	публичните	финанси	(Йоцов	и	др.	2022),	доходното	
неравенство	 (Mavrov	 2021),	 производителността	 на	 труда	 (Господинова	 2021),	
инфлацията	(Bonam,	Smădu	2021),	и	околната	среда	(Poblete-Cazenave	2021).	Ре-
дом	с	изброените	ефекти	възниква	и	въпросът	доколко	структурните	изменения	
в	икономиката,	катализирани	и	усилени	от	ковид	кризата,	ще	са	в	състояние	да	
гарантират	растеж,	който	да	е	осезаем	и	да	приобщава	множеството	и	разнообра-
зието	от	социално-икономически	групи	в	обществото.	Степента	на	проявление	
на	всички	тези	ефекти,	някои	положителни,	но	повечето	отрицателни,	зависи	от	
първоначалния	ефект	върху	базовите	фактори	на	производство,	но	също	и	от	раз-
витието	и	стабилността	на	цялостната	институционална	рамка.

Макроикономически шокове и потенциален растеж

Човешката	 история	 е	 богата	 на	 епизоди,	 в	 които	 са	 нанесени	 значителни	
щети	 на	 производствения	 потенциал	 на	 икономиката.	 Всички	 тези	 негативни	
епизоди	 –	 войни,	 епидемии,	финансови	 кризи	 –	 имат	 различно	 влияние	 върху	
икономическото	развитие.	В	някои	случаи	ефектът	може	да	бъде	краткосрочно	
отклонение	 от	 дългосрочния	 тренд	 на	 потенциалния	 продукт,	 докато	 в	 други	
може	да	се	наблюдава	устойчиво	намаляване	на	дългосрочния	тренд	и	забавяне	
на	потенциалния	икономически	растеж.

Развитието	 след	 първоначалния	 макроикономически	 шок	 може	 да	 следва	
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различни	 сценарии	 (Diggle,	 	 Bartholomew	 2021).	 В	 „най-добрите“	 от	 тях	 крат-
косрочният	шок	в	потенциалния	продукт	е	последван	от	силен	растеж,	който	се	
изравнява	 	или	дори	надхвърля	този,	 зададен	от	дългосрочния	тренд.	В	по-не-
благоприятните	сценарии	производството	възвръща	своя	предкризисен	темп	на	
нарастване,	но	под	предишния	дългосрочен	тренд	–	новият	тренд	протича	пара-
лелно	на	 стария,	но	лежи	под	него.	При	най-лошите	 сценарии	производството	
не	се	връща	към	дългосрочния	си	тренд,	а	темпът	на	нарастване	от	този	момент	
нататък	е	по-малък	от	този	на	първоначалния	дългосрочен	тренд.

Някои	 автори	 са	 на	 мнение,	 че	 икономическото	 възстановяване	 от	 ковид	
кризата	ще	следва	по-лошите	от	тези	сценарии	 (Йоцов	и	др.	2022).	Те	очакват	
възстановяването	да	е	продължително	и	изключително	неравномерно	по	страни	
и	 региони.	Причините	 за	 това	 неравномерно	 и	 бавно	 възстановяване	могат	 да	
се	 търсят	 в	 няколко	посоки.	В	 стандартната	 теория	на	 растежа	потенциалното	
ниво	на	производство,	което	една	икономика	може	да	достигне,	се	определя	от	
наличието	и	състоянието	на	основните	производствени	фактори	–	труд	и	капитал,	
както	и	от	наличното	технологично	познание,	което	позволява	ефективното	им	
комбиниране.

Трудът	например	намалява,	 когато	намалява	 относителният	дял	на	иконо-
мически	активното	население,	но	също	и	когато	нараства	дългосрочната	(естест-
вена)	безработица.	Физическият	капитал	нараства	по-бавно	вследствие	на	ниска	
инвестиционна	дейност,	но	може	и	да	бъде	„замразен“	в	икономически	нежизне-
способни	фирми.	Формирането	на	човешкия	капитал	се	 забавя,	когато	натруп-
ването	на	познание	в	обществото	е	възпрепятствано	или	не	е	достатъчно	ефек-
тивно.	Наличното	 технологично	 познание	 нараства	 по-бавно,	 когато	 се	 свиват	
иновациите	в	икономиката.

В	съвременната	теория	склонността	на	икономиките	за	инвестиции	в	труд,	
капитал	и	технологичното	познание	се	определят	от	т.	нар.	първични	фактори	на	
растежа	(Acemoglu	2009).	Към	тях	се	числят	най-вече	географското	положение,	
културните	различия	и	развитието	на	институционалната	рамка.	Ако	за	географ-
ското	 положение	 и	 културните	 различия	може	 сравнително	 реалистично	 да	 се	
приеме,	че	са	зададени	до	голяма	степен	екзогенно,	то	третият	фактор	–	институ-
ционалната	рамка	–	се	влияе	от	макроикономическите	шокове	и	подлежи	на	из-
менение,	което	го	превръща	в	ключова	променлива	за	икономическата	политика	
в	постигането	на	дългосрочен	икономически	растеж.

Реалистично	е	да	се	очаква,	че	ковид	кризата	ще	има	негативен	ефект	върху	
наличието	и	производителността	и	на	трите	производствени	фактора.	Ефектите	
от	технологичното	и	институционалното	развитие	вследствие	на	ковид	кризата	
не	са	еднозначни	и	зависят	до	голяма	степен	както	от	фактори,	които	са	извън	въз-
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можностите	на	икономическата	политика,	така	и	от	индивидуалните	подходи	за	
справяне	с	последствията	от	пандемията.	В	следващите	параграфи	се	дискутират	
тези	ефекти,	като	първо	са	очертани	тези	върху	производствените	фактори	–	труд	
и	капитал,	след	което	са	разгледани	и	възможните	ефекти	върху	технологичното	
познание	и	институционалното	развитие.

Труд и човешки капитал

При	оценка	на	количествените	ефекти	на	пандемията	върху	труда	на	първо	
място	следва	да	се	вземе	под	внимание	смъртността.	Основният	показател	за	това	
е	т.	нар.	свръхсмъртност.	В	терминологията	на	Евростат	свръхсмъртността	от-
разява	съотношението	между	средния	брой	смъртни	случаи	(от	всички	възможни	
причини)	през	 текущия	период	и	съответния	брой	починали	от	предходен	 (ба-
зисен)	период	преди	обявяването	на	пандемията	 (от	2016	г.	до	2019	г.,	Eurostat	
2022a).	Фигура	1	илюстрира	получените	данни	за	периода	от	януари	2020	г.	до	
март	2022	г.	съответно	за	България	и	за	средното	равнище	на	показателя	за	стра-
ните	в	Европейския	съюз	(ЕС).

Получените	данни	показват,	че	пиковете	в	България	в	повечето	случаи	съвпа-
дат	с	пиковете	на	средното	равнище	на	свръхсмъртност	в	ЕС.	Прави	впечатление	
обаче	огромната	разлика	в	стойностите	на	показателя,	като	за	България	те	много-
кратно	надвишават	средните	за	ЕС.	Това	показва,	че	отчетената	свръхсмъртност	в	
България	по	време	на	пандемията	е	изключително	висока.	Естествено	причините	
за	това	са	комплексни	–	влошената	демографска	структура	в	страната	е	една	от	
тях.	При	всички	положения	обаче	може	да	се	очаква,	че	произтичащите	дълго-
срочни	ефекти	в	резултат	на	прекомерната	смъртност	ще	са	силно	осезаеми.

Друг	непосредствен	ефект	върху	трудовите	ресурси	от	пандемията	и	въвеж-
дането	на	противоепидемични	мерки	засяга	загубата	на	работни	места	и	свърза-
ното	с	това	покачване	в	нивата	на	безработица.	В	началото	на	пандемията	една	
немалка	част	от	заетите	трудови	ресурси	на	икономиката	бе	освободена,	а	съот-
ветните	работни	места	може	да	се	окажат	трайно	възобновяеми.	Данните	на	Ев-
ростат	за	месечните	нива	на	безработица	в	България	и	средно	за	ЕС,	представени	
във	фигура	2,	ясно	показват	нарастването	им	през	първите	месеци	от	пандемията
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Фиг. 1. Свръхсмъртност в България и ЕС, януари 2020 г. – март 2022 г.
Източник: Eurostat (2022a).

За	разлика	от	смъртността	обаче	нивата	на	безработица	в	България	не	пре-
вишават	средните	за	ЕС.	След	първоначалния	пик	нивото	на	безработица	в	Бъл-
гария	намалява	с	по-силен	темп	отколкото	е	средният	за	ЕС.	С	постепенното	пре-
махване	на	ограниченията	в	редица	държави	икономиката	на	ЕС,	а	с	нея	и	тази	
на	България,	започва	да	се	възстановява	от	първоначалния	шок.	Според	данни	на	
Европейската	комисия	(ЕК)	през	второто	тримесечие	на	2021	г.	в	страните	от	ЕС	
са	създадени	около	1,5	милиона	нови	работни	места	(ЕК	2021).

На	фона	на	тази	оптимистична	картина	трябва	да	се	вземат	под	внимание	
обаче	„скритите“	загуби	под	формата	на	изгубени	работни	дни	в	резултат	на	бо-
ледуване	и	карантина.	Според	данните	на	Националния	осигурителен	институт	
(НОИ)	вследствие	на	пандемията	броят	на	изплатените	от	държавното	осигуря-
ване	обезщетения	за	временна	неработоспособност	е	нараснал	повече	от	4	пъти	
(НОИ	2022).	За	периода	на	пандемията	COVID-19	се	превръща	в	най-често	сре-
щаното	заболяване	сред	работещите,	а	за	2021	г.	изгубените	работни	дни	за	бъл-
гарската	икономика	се	оценяват	на	близо	5	млн.	(Хаджийски	2022).
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Фиг. 2. Безработица в България и ЕС, януари 2020 г.–март 2022 г.
Източник: Eurostat (2022b).

Голямото	въздействие	на	пандемията	върху	пазара	на	труда	и	дългосрочните	
икономически	последствия	се	счита	т.	нар.	ефект	на	хистерезис	–	ситуация	на	
трайно	поддържане	на	високи	нива	на	безработица	(Blanchard,		Summers	1989).	
Основното	притеснение,	свързано	с	този	ефект,	е	загубата	на	човешки	капитал	и	
покачване	на	дългосрочната	безработица.	От	опита	ни	с	предишни	пандемии	е	
известно	например,	че	очакваната	продължителност	на	живота	намалява	(поради	
увеличения	здравен	риск),	което	намалява	стимула	за	инвестиции	в	човешки	ка-
питал,	а	това	е	предпоставка	за	нарастване	на	структурния	елемент	в	нивото	на	
безработицата	(Callegari	et	al.	2022;	Тодоров	2021).

Дългосрочните	загуби	на	човешки	капитал	могат	да	се	окажат	значителни	
поради	налаганите	периодични	прекъсвания	на	присъствения	 учебен	процес	и	
заменянето	му	с	по-неефективната	форма	на	дистанционно	обучение.	Актуални	
изследвания	прогнозират,	че	ефективната	загуба	учебно	време	е	пряко	свързана	с	
намаление	на	средния	трудов	доход	за	цялата	продължителност	на	живота	(Fuchs-
Schündeln	et	al.	2022).	Същевременно	дистанционното	обучение	крие	опасност	от	
засилване	на	неравенството	в	образованието	(Cacault	et	al.	2021;	Начева,	Янсоне	
2020).

Тези	ефекти	е	много	вероятно	да	се	комбинират	с	нарушения	в	изгражда-
нето	на	специфичен	човешки	капитал	–	такъв,	какъвто	се	натрупва	в	рамките	на	
конкретната	фирма	и	е	специфичен	за	уникалните	за	нея	процеси	(Lazear	2009).	
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Загубата	на	тази	специфична	връзка	между	фирма	и	работник	означава,	че	ико-
номиката	не	може	да	изпълнява	функцията	си	на	напасване	на	работните	места	с	
необходимите	умения,	което	води	до	т.	нар.	skills mismatch	и	дългосрочно	означа-
ва	по-ниска	производителност	на	труда	и	по-високо	естествено	равнище	на	безра-
ботица.	Не	е	случайно	например,	че	повечето	държави	в	ЕС	се	осланят	на	схеми	
на	работа	от	дома,	с	намалено	работно	време	или	отпуска,	които	запазват	поне	до	
известна	степен	специфичната	връзка	между	работник	и	работодател	(Николова	
2021;	Diggle,	Bartholomew	2021;	Yotzov	et	al.	2020).

Важен	проблем	е	и	неравнопоставеността	между	различните	демографски	
групи	при	навлизането	на	пазара	на	 труда.	Групи,	 които	навлизат	по	 време	на	
криза,	натрупват	необходимия	специфичен	човешки	капитал	по-бавно	отколкото	
групи,	които	са	навлезли	в	„нормални“	времена.	Навлизащите	на	трудовите	па-
зари	по	време	на	криза	изпитват	по-сериозни	пречки	в	резултат	на	липсващото	
(физическо)	взаимодействие	на	работното	място.	Към	това	трябва	да	се	прибавят	
изгубените	часове	във	формално	обучение	в	системата	на	средното	и	висшето	об-
разование.	Схемите	за	поддържане	на	вече	съществуващите	трудови	взаимоотно-
шения	допълнително	задълбочават	този	проблем,	защото	са	в	интерес	именно	на	
групите,	които	вече	са	на	трудовия	пазар,	докато	навлизащите	са	в	непривилеги-
рована	позиция.	Това	означава,	че	дългосрочното	изграждане	на	човешки	капитал	
ще	се	забави,	а	оттам		–	и	производителността	на	труда	в	икономиката.

Физически капитал и инвестиции

Един	 от	 основните	 поводи	 за	 притеснение	 по	 време	 на	 ковид	 кризата	 бе	
изчакващото	поведение	на	фирмите	и	забавянето	на	инвестициите,	което	може	
да	 представлява	 съществена	 пречка	 пред	 дългосрочния	 икономически	 растеж.	
Действително,	 първоначалните	 ефекти	 за	 българската	икономика	 сигнализират	
за	намаляване	както	на	бруто	образуването	на	основен	капитал	така	и	на	инвес-
тициите	в	запаси	(Ралева	2021).	Ако	последното	е	следствие	от	намаляването	на	
производството,	усложненията	в	транспорта	и	нарушените	вериги	на	доставки,	
то	спадът	в	бруто	образуването	на	основен	капитал	е	израз	на	високата	несигур-
ност	в	икономиката.

Несигурността	относно	бъдещето	прави	фирмите	по-предпазливи	и	намаля-
ва	готовността	им	за	инвестиции	в	дългосрочен	план.	Тези	т.	нар.	scarring effects 
(от	англ.	„оставящи	белези	последици“,	собствен	превод)	на	пандемията	намаля-
ват	дългосрочната	склонност	към	инвестиции,	което	има	негативен	ефект	върху	
потенциалния	икономически	растеж	(Cerra	et	al.	2021;	Kozlowski	et	al.	2020).	По-
следният	би	могъл	да	се	прояви	посредством	три	основни	канала:	(1)	модерниза-
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цията	на	наличния	производствен	капацитет	се	забавя;	(2)	забавя	се	повишаване-
то	на	производствената	ефективност;	(3)	не	се	създават	достатъчно	нови	работни	
места	в	необходимия	за	икономическия	растеж	обем.

Друг	негативен	ефект,	който	се	дискутира	в	контекста	на	ковид	кризата,	е	
нарастването	на	фирмите	 –	 „зомбита“	 –	 нископродуктивни	и	 непечеливши	 су-
бекти	с	ниска	пазарна	оценка	и	трудности	в	обслужването	на	заеми	 (Blažková,	
Chmelíková	2022;	Papava,	Chkuaseli	2021).	Броят	на	тези	фирми	нараства	бързо	
по	 време	на	 рецесия	и	намалява	бавно	 в	периода	на	 възстановяване	 (Banerjee,		
Hoffmann	2022).	Това	 възпрепятства	пренасочването	на	 капитала	 към	неговото	
по-ефективно	използване.	Очаква	се	този	процес	да	се	ускори	в	резултат	на	спеш-
ните	помощи	за	бизнеса	в	отговор	на	мерките	по	време	на	пандемията.

Пандемията	от	COVID-19	разкри	още	един	аспект	на	инвестициите,	който	
обаче	би	имал	положително	въздействие	поне	върху	българската	икономика,	ако	
бъдат	създадени	подходящите	предпоставки.	Първоначално	мерките	за	овладя-
ване	на	пандемията	предизвикаха	временно	затваряне	на	предприятия	в	Китай,	
което	доведе	до	нарушаване	на	производствените	вериги	в	много	други	страни	
по	света.	Тези	развития	разкриха	риска	от	прекалена	зависимост	от	чужди	про-
изводители	на	междинни	стоки	в	твърде	отдалечени	региони	(Михайлова	2021).	
В	тази	връзка	не	е	случайна	оформилата	се	впоследствие	дискусия	относно	евен-
туална	трансформация	на	глобалните	вериги	на	стойността	с	цел	постигането	на	
по-добра	устойчивост.

Нарушаването	на	доставките	в	резултат	на	наложените	мерки	за	справяне	
с	ковид	кризата	показаха	необходимостта	от	диверсификацията	на	доставките	и	
преместването	на	производството	към	страни,	разположени	по-близо	до	центра-
лата	на	фирмата	инвеститор	и	до	съответните	пазари,	т.	нар.	политика	на	near-
shoring	(Несторов	2021).	В	този	контекст	България	има	добра	възможност	за	при-
вличането	на	нови	инвестиции	от	големи	европейски	компании,	които	изтеглят	
производствата	си	от	по-отдалечени	региони	–	Азия,	Африка	и	Южна	Америка.	
Чрез	подходящи	и	последователни	усилия	на	институционално	ниво	за	привлича-
нето	на	такива	инвестиции	е	възможно	да	се	постигне	дългосрочно	стимулиране	
на	икономическия	растеж.

Технологично развитие

Преди	да	бъдат	представени	възможните	ефекти	на	ковид	кризата	върху	тех-
нологичното	развитие	трябва	да	 се	отбележи,	че	още	преди	кризата	бе	налице	
песимизъм	относно	потенциалния	икономически	растеж	в	развитите	икономики.	
Конкретно	 нарастването	 на	 общата	 факторна	 производителност	 (допълнител-
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ният	 растеж	 отвъд	 нарастването	 на	 труда	 и	 капитала)	 намалява	 значително	 от	
началото	на	века	–	явление	известно	в	литературата	като	„Голямата	стагнация“	
(Cowen	2011).	Причините	за	това	са	разнопосочни	и	включват	например	липсата	
на	фундаментални	научни	пробиви,	затруднения	в	превръщането	на	наличните	
постижения	в	базови	технологии	и	намаляване	на	пазарната	конкуренция,	което	
утвърждава	определени	потребителски	модели	и	производствени	процеси.

Шокът	от	пандемията	катализира	обаче	сили,	които	са	в	състояние	да	дадат	
необходимия	тласък	в	нова	посока,	и	да	станат	причината	за	възникване	на	съм-
нения	в	първоначалния	песимизъм.	Разработването	на	нов	тип	ваксини	показа,	
че	човечеството	все	още	не	е	изгубило	способността	за	постигането	на	бързи	и	
навременни	научни	разработки.	Всъщност	разработването	на	иРНК	ваксините	е	
важно	не	само	от	гледна	точка	на	скоростта	на	разработването	им,	но	и	като	тех-
нологично	 постижение	 за	 тяхната	 доставка	 до	милиарди	 потребители.	Новият	
тип	ваксини	биха	могли	да	приемат	формата	на	базова	технология,	ако	на	тях-
ната	основа	могат	да	се	разработят	и	други		–	за	по-широк	кръг	от	заболявания.	
Базовите	технологии	са	изключително	важни	за	дългосрочния	растеж	и	от	тази	
гледна	точка	ускореното	им	разработване	би	могло	да	даде	значителен	тласък	на	
потенциалния	растеж.

Друг	начин,	по	който	ковид	кризата	може	пряко	да	повлияе	на	дългосрочния	
растеж,	е	свързан	с	промяната	на	потребителските	навици	и	начина	на	работа.	
Подобни	шокове	дават	тласък	за	прекъсването	на	затвърдени	поведенчески	нави-
ци	и	психологически	бариери,	които	намаляват	желанието	за	експериментиране	и	
иновации	(Larcom	et	al.	2017).	Ролята	на	такъв	шок	по	време	на	настоящата	панде-
мия	може	да	изиграе	драстичното	намаляване	на	социалните	контакти	(Grömling	
2021).	За	да	се	смекчат	ограниченията,	наложени	върху	трудовите	взаимоотноше-
ния,	фирмите	и	домакинствата	инвестират	значително	във	физически,	човешки	
и	организационен	капитал.	Първоначалният	ефект	на	технологичния	скок	може	
да	бъде	допълнително	подсилен	чрез	целенасочени	подобрения	в	публичната	ин-
фраструктура.	С	оглед	за	значението	им	за	дългосрочния	растеж	сектори	като	об-
разование,	здравеопазване	и	публична	администрация	следва	да	бъдат	на	челните	
места	при	разпределянето	на	допълнителни	инвестиции	в	подкрепа	на	дигитали-
зацията	и	подобрението	на	организационните	процеси.

Приема	се,	че	принципно	процесът	на	дигитализация	може	да	направи	при-
ложението	на	останалите	фактори	по-ефективно.	Ефектът	от	наложилата	се	прак-
тика	на	дистанционен	начин	на	работа	и	учене	обаче	не	е	еднозначен.	Докато	в	
някои	сфери	той	е	несъмнено	положителен,	то	в	други	се	очакват	и	негативни	
ефекти.	Последното	е	свързано	с	факта,	че	в	някои	сфери	на	стопанския	живот	
производителността	на	труда	зависи	в	особена	степен	от	личния	контакт	между	
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хората	(колеги,	доставчици	и	клиенти).	Към	това	трябва	да	се	прибави	и	обстоя-
телството,	че	по	време	на	ковид	кризата	образователните	институции	трябваше	
да	ускорят	многократно	дигиталната	трансформация	на	учебния	процес	 (Наче-
ва,	Янсоне	2020).	Университетите,	които	бързо	и	успешно	са	преминали	към	е-
обучение	и	по	този	начин	не	са	допуснали	прекъсване	на	учебния	процес,	имат	
възможността	да	изградят	конкурентно	предимство	не	само	в	технологичен,	но	и	
в	имиджов	аспект.	Както	бе	споменато	по-горе	обаче,	дистанционното	обучение	
се	възприема	и	използва	по	различен	начин	от	различните	групи	учащи	се,	което	
подсилва	неравенството	в	достъпа	и	нивото	на	обучение.

Частичното	разпадане	на	веригите	на	стойността	в	началото	на	пандемията	
стимулира	много	фирми	да	търсят	алтернативни	начини	за	организация	на	дос-
тавките	и	производството.	Същевременно,	за	намаляване	на	зависимостта	си	от	
труд	 и	 физически	 контакти,	 все	 повече	 компании,	 включително	 и	 в	 България,	
планират	да	автоматизират	производството	си,	което	означава	и	по-малко	допъл-
нителни	работници	(Филипова	2022).	По	този	начин	фирмите	отговарят	едновре-
менно	на	две	предизвикателства	–	на	свития	пазар	на	труда	особено	за	техниче-
ски	специалисти,	както	и	на	немалкия	риск	от	отсъстващ	персонал	по	време	на	
пандемия,	което	нарушава	производствените	планове	на	фирмите.

За	да	се	превърне	дигитализацията	във	фактор,	който	да	има	дългосрочно	
влияние	върху	растежа,	е	необходимо	пазарните	сили	да	бъдат	оставени	да	осъ-
ществят	необходимото	преразпределение	на	ресурсите	между	различните	секто-
ри.	Това	може	да	има	негативен	ефект	върху	производството	и	заетостта,	но	също	
така	 съществува	 и	 риск	 чрез	 държавните	 стимули	 за	 осъществяването	 на	 тази	
промяна	да	се	увеличи	броят	на	непроизводителните	фирми	„зомбита“,	с	което	
реално	да	се	забави	процесът	на	растеж/дигитализация.	Трябва	да	се	има	предвид	
също,	че	катализираните	от	пандемията	нови	знания	и	потребителски	модели	мо-
гат	да	бъдат	подсилени	чрез	повсеместна	и	дълбока	институционална	промяна,	
която	от	своя	страна	може	да	доведе	до	значителни	сътресения,	положителни	или	
отрицателни.

Институционална рамка

COVID-19	кризата	може	и	има	негативен	ефект	върху	институционалната	
рамка	и	цялостната	(гео)политическа	обстановка,	а	оттук	–	и	върху	потенциал-
ния	икономически	растеж	на	икономиките.	Негативните	ефекти	от	пандемията	
и	мерките	за	справянето	с	нея	по	отношение	на	доходите,	неравенството	и	огра-
ничаването	на	свободното	придвижване	са	източници	на	социално	напрежение	
в	множество	страни	по	света,	в	това	число	и	в	България	(Йоцов	и	др.	2022).	За-
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дълбочаването	на	напрежението	може	да	има	дългосрочни	последствия,	ако	се	
превърне	в	политическа	криза,	ограничаваща	правителствата	в	провеждането	на	
(дългосрочни)	политики	и	допълнително	забавяща	инвестициите.

Ролята,	която	правителствата,	институциите	и	цялостната	политическа	об-
становка	играят	 за	възстановяването	от	икономическите	ефекти	от	пандемията	
и	 дългосрочното	 развитие,	 не	 бива	 да	 се	 подценява.	 Напротив,	 изследване	 на	
Cavallo	et	al.	(2013)	показва,	че	дългосрочният	негативен	ефект	от	големи	природ-
ни	бедствия	като	пандемиите	се	проявява	при	едновременното	наличие	на	висока	
(свръх)смъртност,	последвана	от	институционална	и	политическа	нестабилност	
(Callegari,	Feder	2022,	р.195).

Трябва	 да	 се	 има	 предвид	 също,	 че	 пандемията	 има	 устойчив	 негативен	
ефект	върху	доверието	в	институциите.	Изследване	на	Eichengreen	et	al.	 (2021)	
показва,	че	тези	отрицателни	ефекти	важат	в	по-голяма	степен	за	младите	хора	на	
възраст	между	18	и	25	години	–	времето,	в	което	се	формират	базови	разбирания	
и	ценности	на	индивида.	Загубата	на	политическо	доверие	е	толкова	по-голяма,	
колко	по-неуспешно	е	справянето	с	пандемията.	Колкото	е	по-голяма	загубата	на	
политическо	доверие,	толкова	по-силен	е	негативният	дългосрочен	ефект	върху	
избирателната	активност,	а	оттам	–	и	върху	стабилността	на	демокрацията.

С	ковид	кризата	нараснаха	и	геополитическите	рискове	и	се	изостриха	съ-
ществуващите	 протекционистични	 настроения.	 Тези	 два	 ефекта	могат	 да	 имат	
дългосрочни	последствия	за	трансграничната	мобилност	на	труда	и	международ-
ния	трансфер	на	знания	–	например	чрез	ограничаване	на	възможностите	и	на-
маляване	на	стимулите	за	международен	обмен	за	обучение	и	работа	(Grömling	
2021).	Една	по-малко	отворена	глобална	икономика	означава	дългосрочно	по-ни-
ска	миграция	на	висококвалифициран	труд,	което	предвид	острата	демографска	
криза	в	повечето	от	развитите	икономики	(вкл.	България)	означава	и	намаляване	
на	дългосрочния	производствен	потенциал.	В	допълнение	на	разпространилите	
се	по	време	на	ковид	кризата	антипазарни	настроения,	които	обещават	неблаго-
приятен	ефект	върху	стопанския	живот	и	забавяне	на	структурните	изменения	на	
икономиките,	това	крие	много	рискове.

Заключение

Дългосрочните	ефекти	на	COVID-19	кризата	върху	потенциалния	икономи-
чески	растеж	могат	да	намерят	израз	посредством	различни	механизми,	като	е	
вероятно	те	да	имат	различно	въздействие	в	различните	икономики.	Ефектът	на	
хистерезис	ще	има	силно	въздействие	в	икономики,	където	безработицата	се	е	
увеличила	 значително	и	 това	 нарастване	 е	 по-устойчиво.	В	Европа	 схемите	 за	
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краткосрочна	работа	имат	потискащ	ефект	върху	нарастването	на	безработицата.	
В	България	действително	безработицата	е	по-ниска,	но	въпреки	това	изгубените	
работни	дни	в	резултат	на	боледуване	и	карантина	предполагат	възможност	от	
хистерезис		–	макар	и	в	по-ограничена	форма.

Нарушените	очаквания	на	домакинствата	и	несигурността	у	фирмите	могат	
да	имат	по-силен	ефект	там,	където	справянето	с	вируса	и	управлението	на	вак-
синационния	процес	са	по-трудни.	Това	например	може	да	се	очаква	в	Европа	и	
особено	в	България,	където	имаше	повече	и	по-силни	вълни	на	заболеваемост,	
затруднения	 с	 ваксинирането	 и	 същевременно	 висока	 институционална	 неста-
билност.	 Големите	 фискални	 пакети	 насочени	 към	 фирмите	 крият	 опасности,	
свързани	с	влошаване	на	публичните	финанси	(което	означава	по-тежко	данъчно	
бреме	в	бъдеще)	и	увеличаване	на	непродуктивните	фирми	в	икономиките,	което	
ще	затрудни	ефективното	преразпределение	на	капитала.

За	България	дългосрочните	негативни	ефекти	са	свързани	най-вече	със	за-
губите	на	човешки	капитал.	Реалната	цена	за	отчетените	ниски	нива	на	безрабо-
тица	по	време	на	пандемията	се	крият	във	високата	смъртност,	а	проблемите	в	
образователната	система,	предшестващи	и	съпътстващи	пандемията,	пречат	на	
своевременното	изграждане	на	необходимия	човешки	капитал.	Недостатъчните	
и	недобре	насочени	фискални	стимули	също	спомагат	за	разгръщането	на	редица	
негативни	дългосрочни	ефекти.	Затова	политическите	усилия	не	бива	да	бъдат	
прекъсвани	до	пълното	възстановяване	на	икономиката,	а	насочването	им	трябва	
да	е	приоритетно	в	подкрепа	формирането	на	човешки	капитал.
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PROJECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE FACTORS  
OF LONG-TERM ECONOMIC GROWTH

Aleksandar TODOROV

Abstract

As	economies	recover	from	the	COVID-19	crisis,	the	question	of	its	long-term	effects	gains	
importance.	These	effects	affect	macroeconomic	development	through	the	factors	of	production	
–	labor	and	capital,	but	also	through	technical	progress	and	institutional	development.	The	Covid	
crisis	is	expected	to	leave	lasting	scars	on	investment,	changing	the	attitudes	of	companies	about	
how	much,	what,	 and	where	 to	 invest.	Changes	 in	 consumption	 and	 the	 imposition	 of	 new	
technologies	are	likely	to	reinforce	these	effects.	The	aim	of	the	article	at	hand	is	to	synthesize	
the	main	issues	in	the	current	discussion	about	the	possible	effects	of	the	COVID-19	crisis	on	
long-term	potential	economic	growth.	To	achieve	this	goal,	several	studies	and	analyzes	of	the	
problem	available	to	date	have	been	summarized,	while	at	the	same	time	an	attempt	has	been	
made	to	clarify	the	projections	on	the	Bulgarian	economy.	The	results	clearly	show	that	the	main	
long-term	risk	is	related	to	the	loss	of	human	capital,	accompanied	by	institutional	instability,	
which	together	impede	the	implementation	of	optimal	policies	to	achieve	long-term	growth.

Keywords:	pandemic,	investment,	human	capital,	digitalization,	institutional	development.
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Целта	на	статията	е	да	се	изследва	ефектът	на	преките	чуждес-
транни	 инвестиции	 (ПЧИ)	 върху	 растежа	 на	 регионалното	 про-
изводство	в	България.	С	цел	приемственост,	като	първа	стъпка	е	
направен	 аналитичен	 преглед	 на	 предходни	 изследвания	 за	 раз-
лични	 страни	 и	 региони,	 като	 са	 съпоставени	 тяхната	 методи-
ка	 и	 заключения.	 В	 търсене	 на	 аналитична	 рамка	 е	 проследено	
развитието	на	моделите	на	растежа	с	участието	на	ПЧИ	и	ТНК	в	
неокласическата	и	ендогенната	теории	на	растежа.	В	последната	
част	на	статията	е	изведен	и	подложен	на	иконометрична	оценка	
математически	 модел	 на	 регионалното	 производство	 с	 участие-
то	на	ПЧИ.	Анализът	на	резултатите	показва,	че	като	цяло	ПЧИ	
имат	позитивен	ефект	върху	местното	производство,	но	тяхната	
значимост	е	близка	до	тази	на	националния	капитал	и	зависи	от	
абсорбционния	капацитет	на	местната	икономика.
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Въведение

България	 е	 малка	 отворена	 икономика,	 в	 която	 външноикономическите	
отношения	имат	съществена	роля	в	стопанската	динамика.	Към	края	на	2021	
г.	запасът	на	преките	чуждестранни	инвестиции	(ПЧИ)	в	България	доближава	
51	млрд.	евро,	или	75%	от	БВП	на	страната.	В	този	смисъл	вносът	на	ПЧИ	
има	сериозен	потенциал	да	влияе	положително	върху	икономическия	растеж	
и	продължаващата	модернизация	на	националното	ни	стопанство.	Традицион-
но,	в.т.ч.	и	в	България,	анализите	на	транснационалните	корпорации	(ТНК)	се	
провеждат	 на	макроравнище,	 докато	 регионалните	 изследвания	 са	 по-скоро	
изключние.	Сериозният	 интерес	 към	 регионалните	 ефекти	на	 корпорациите	
възниква	 едва	през	последните	 три	десетилетия.	Основната	причина	 е	 един	
от	многото	парадокси	на	глобализацията,	 а	именно	–	нарастващата	важност	
на	„мястото“	и	концентрацията	на	икономически	дейности	в	ограничени	те-
ритории	 въпреки	 глобалните	 възможности	 за	 инвестиране	 и	 намаляващото	
значение	на	физическото	разстояние.	Постепенно	регионите	се	оформят	като	
източник	на	иновации	и	ефективност	и	се	превръщат	в	двигатели	на	растежа	
на	отделните	страни.	Именно	в	техните	рамки	в	най-първичен	вид	протичат	
процесите	на	принудителна	структурна	адаптация,	преживяват	се	най-силно	
шоковете	на	внесените	отвън	колебания	на	стопанската	конюнктура,	разгръ-
щат	се	негативни	явления,	като	икономическа	фрагментация	и	социално	дис-
танциране.

Целта	на	настоящата	статия	е	да	се	анализират	теоретичните	подходи	към	
ефекта	на	ПЧИ	върху	регионалното	производство	и	неговия	растеж	и	да	 се	
приложат	 изведените	 зависимости	 към	 анализа	 на	 регионалните	 ефекти	 на	
внесените	в	България	ПЧИ.	Негов	обект	са	ПЧИ,	а	предмет	–	ефектът	им	вър-
ху	регионалното	производство.	Изследването	е	структурирано	в	три	относи-
телно	самостоятелни,	методологически	последователни	и	логически	свързани	
части.	На	първо	място	е	направен	обстоен	преглед	на	публикувани	през	по-
следните	години	сходни	емпирични	проучвания	и	са	обобщени	техните	подхо-
ди	и	резултати.	Обяснение	на	изведените	зависимости	е	потърсено	в	рамките	
на	неокласическата	и	ендогенната	теория	на	растежа,	които	позволяват	необ-
ходимия	формализъм	за	извеждането	на	работещи	трансмисионни	механизми.	
На	тази	основа	е	изведен	математически	модел	в	рамките	на	ендогенната	тео-
рия	на	растежа,	който	е	подложен	на	иконометрична	оценка.	
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1. Емпирични изследвания на ефекта на ПЧИ върху  
регионалното производство

В	литературата	(респективно	и	в	икономическата	политика)	битува	мнение-
то,	че	в	условията	на	глобализация	ПЧИ	могат	да	послужат	като	силен	инстру-
мент	за	ускоряване	растежа,	а	оттам	и	на	регионалното	развитие.	Вливането	на	
ПЧИ	в	местната	икономика	обаче	не	води	автоматично	до	нарастване	на	произ-
водството.	Потвърждение	 за	 това	 са	 силно	противоречивите	резултати	от	мно-
жеството	проведени	емпирични	проучвания	в	различни	страни	и	региони,	част	
от	 които	 са	представени	в	 таблица	1.	Едва	 в	 едно	от	цитираните	 е	 установена	
устойчива	позитивна	връзка	между	ПЧИ	и	икономическия	растеж,	в	пет	ефектът	
на	инвестициите	е	хетерогенен	 (вкл.	негативен)	и	зависим	от	множество	пред-
варителни	условия,	а	две	от	изследванията	установяват,	че	значението	на	ПЧИ	е	
пренебрежимо	малко.	

Таблица 1
Обобщение на проведени емпирични изследвания на ефектите на ПЧИ  

върху регионалния растеж

№ Автори Страна Период Заключения

1.
S.	Barrios,
L.	Bertinelli,	

E. Strobl
(2005)

Ирланидя 1972-2000	г.
Ефектът	 на	 ПЧИ	 не	 е	 еднозначен	
и	зависи	от	степента	на	развитие	и	
параметрите	на	регионалната	поли-
тика.

2.
S.	Ledyaeva,
M. Linden

(2006)
Русия 1998	–	2003	г.

Kато	 цяло	 ПЧИ	 нямат	 съществен	
принос	към	икономическия	растеж,	
а	 динамиката	 в	 регионалното	 про-
изводство	 зависи	 предимно	 от	 ха-
рактеристиките	на	местната	иконо-
мика.	 Известен	 стимулиращ	 ефект	
на	ПЧИ	е	налице	само	в	регионите	с	
висока	степен	на	развитие	и	доходи	
на	домакинствата.	Освен	това	ПЧИ	
не	 играят	 очакваната	 позитивна	
роля	 в	 процесите	 на	 конвергенция	
между	руските	региони.

3.
S.	Yao,
K. Wei
(2007)

Китай 1979	–	2003	г.

ПЧИ	и	свързаният	с	тях	износ	водят	
до	нарастване	на	регионалното	про-
изводство	като	ефектите	на	чуждес-
транния	капитал	се	характеризират	
с	 висока	 хетерогенност	 в	 зависи-
мост	географското	местоположение	
на	разглеждания	регион.



303

Калоян Колев. Вносът на преки чуждестранни инвестиции като фактор  
на растежа на производството в икономиките на регионите в България

4.
O.	Bajo-Rubio,
C.	Diaz-Mora,
C. Diaz-Roldan 

(2007)

Испания 1986	–	2006	г.
ПЧИ	 имат	 силен	 позитивен	 ефект	
върху	 растежа	 на	 БВП	 във	 всички	
17	региона	в	Испания.

5.
E.	Bode,

P.Nunnenkamp
(2011)

САЩ 1977-2003	г.

ПЧИ	в	трудово-интензивни	сектори	
в	по-развитите	щати	ускоряват	рас-
тежа	(БВП	на	глава	от	населението),	
докато	 ПЧИ	 в	 капиталово-интен-
зивни	 производства	 в	 по-бедните	
щати	 нямат	 този	 ефект.	 Следова-
телно	ПЧИ	нямат	 очаквания	 ефект	
върху	 развитието	 и	 конвергенция	
между	американските	щати.	

6.
S.	Anwar,
L. Nguyen

(2013)
Виетнам 2000-2005	г.

Спиловър	 ефектите	 на	 ПЧИ	 върху	
TFP	 варира	 значително	 в	 различ-
ните	 региони.	 Същите	 имат	 силно	
позитивен	 ефект	 в	 крайречните	
региони,	 докато	 в	 други	 региони	 е	
отрицателно.	 Основен	 фактор	 на	
влиянието	 е	 абсорбционният	 капа-
цитет.

7.
L.	Casi,

L. Resmini
(2017)

ЕС 2005-2007	г.

Налице	са	спиловър	ефекти	от	ПЧИ,	
които	 и	 ускоряват	 икономическия	
растеж	 на	 местните	 икономики.	
Чуждестранното	 присъствие	 обаче	
невинаги	има	позитивен	ефект.	Та-
къв	е	налице	преди	всичко	при	ТНК	
с	произход	ЕС	и	ПЧИ	в	услугите.

8.
M.	Getzner,

S. Moroz
(2020)

Украйна 2003-2016	г.

Резултатите	 показват,	 че	 ПЧИ	
имат	 ограничено	 въздействие	
върху	 икономическото	 развитие	
на	 регионите.	 Основен	 фактор	 е	
политическата	 нестабилност	 и	
институционалните	дефекти.

Според	О.	 Баджо-Рубио,	Ц.	 Диаз-Мора,	Ц.	 Диаз-Ролдан	ПЧИ	 имат	 силен	
позитивен	ефект	върху	растежа	на	БВП	във	всички	17	региони	в	Испания	през	
периода	1986	–	2006	г.	Изследването	на	С.	Яо	и	С.	Вай		за	Китай	показва	също,	
че	като	цяло	ПЧИ	и	свързания	с	тях	износ	водят	до	нарастване	на	регионалното	
производство.	За	разлика	от	случая	с	Испания	обаче,	авторите	отчитат,	че	в	Китай	
ефектите	на	чуждестранния	капитал	се	характеризират	с	висока	хетерогенност	в	
зависимост	от	географското	местоположение	на	разглеждания	регион,	което	оп-
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ределя	 неговата	 производствена	 специализация,	 достъпа	 до	морски	 транспорт,	
степента	на	развитие	и	наличните	ресурси.

За	разлика	от	предходните	две	изследвания,	проучването	на	С.	Ледяева	и	М.	
Линден		в	Русия	показва,	че	като	цяло	ПЧИ	нямат	съществен	принос	към	иконо-
мическия	растеж	през	периода	1998	–	2003	г.	Динамиката	в	производството	на	от-
делните	региони	е	резултат	от	характеристиките	на	местната	икономика	(първо-
началното	ниво	на	стопанско	развитие,	финансовата	криза	от	1998	г.,	вътрешните	
инвестиции	и	износ).	Известен	стимулиращ	ефект	се	наблюдава	само	в	регионите	
с	висока	степен	на	развитие,	концентрация	на	население	и	доходи	на	домакин-
ствата.	Друг	интересен	резултат	е,	че	ПЧИ	не	играят	очакваната	от	правителство-
то	позитивна	роля	в	процесите	на	конвергенция	между	руските	региони.	

Интерес	представлява	и	изследването	на	С.	Бариос,	Л.	Бартинели	и	Е.	Стро-
бъл	в	Ирландия.	За	разлика	от	всички	останали,	авторите	анализират	отражение-
то	на	ПЧИ	върху	създаването	на	нови	национални	фирми	в	отделните	региони	и	
връзките	на	корпорацията	с	тях.	Резултатите	от	проучването	им	показва,	че	опре-
деляща	роля	за	ефекта	на	ТНК	върху	местното	производство	има	не	само	степен-
та	на	развитие,	но	и	параметрите	на	прилаганата	регионална	политика.	В	регио-
ните,	които	не	попадат	в	обхвата	на	преференциалните	мерки	за	стимулиране	на	
развитието,	ТНК	създават	производства	с	ограничени	връзки	с	местни	фирми	и	
нямат	стимулиращ	ефект	върху	местната	предприемаческа	инициатива.

По-задълбоченото	сравнение	между	емпиричните	изследвания	показва,	че	
нееднозначните	оценки	се	дължат	на	различията	в	голям	брой	предварителни	ус-
ловия	(параметри	на	приемащата	икономика	и	характеристики	на	самата	корпора-
ция),	в	рамките	на	които	се	реализират	трансмисионните	механизми.	Най-важни-
те	от	тях	са	степента	на	развитие	на	региона,	типа	на	индустрията,	състоянието	
на	институциите,	инвестиционният	и	външнотърговският	режим,	състоянието	и	
развитието	на	факторните	пазари.

Повечето	анализи	показват,	че	ПЧИ	могат	да	бъдат	източник	на	растеж	само	
и	единствено,	ако	приемащият	регион	вече	е	достигнал	определен	праг	на	разви-
тие,	измерен	чрез	равнището	на	доходите,	делът	на	квалифицирани	работници	
в	трудовите	ресурси,	физическа	инфраструктура,	устойчиви	пазарни	отношения	
и	т.н.	Всеки	един	от	тези	параметри	определя	т.нар.	абсорбционен	капацитет	на	
местното	 стопанство,	 който	 е	 ключово	 условие	 за	 формирането	 на	 дълбоки	 и	
устойчиви	връзки	на	филиала	на	ТНК	с	местните	фирми	и	трансфера	на	знания	
към	тях.

Освен	комплексната	факторна	определеност	на	ефекта	на	ПЧИ	върху	расте-
жа,	друга	основна	причина	за	нееднозначните	резултати	от	емпиричните	проуч-
вания	е	липсата	на	консенсус	относно	конкретните	трансмисионни	механизми	на	
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влияние	на	ТНК	върху	икономическия	растеж.	Това	изисква	в	следващите	точки	
да	бъде	направен	и	по-задълбочен	сравнителен	анализ	на	отделните	теоретични	
подходи	в	търсене	на	адекватни	механизми	на	влияние	и	тяхното	реално	прояв-
ление.

2. ПЧИ и техният ефект върху производството в рамките  
на неокласическата теория на растежа

Най-често	неокласическата	теория	на	растежа	се	свежда	до	модела	„Солоу-
Суон“.	В	неговите	рамки	икономическият	растеж	се	разглежда	като	функция	на	
хомогенен	труд,	капитал	и	технологичен	остатък.	Нарастването	на	производство-
то	се	подчинява	на	известния	от	микроикономиката	закон	за	намаляващата	мар-
жинална	възвращаемост	от	използването	на	ресурсите.	Следователно	икономи-
ката	неизбежно	се	 сблъсква	с	намаляващи	темпове	на	растеж	и	постепенно	се	
доближава	до	някаква	точка	на	устойчиво	състояние.	Според	неокласическата	те-
ория	стопанството	може	да	преодолее	забавящите	се	темпове	на	растеж	само,	ако	
реализира	 технологичен	напредък.	Тази	възможност,	 обаче,	 се	разглеждат	като	
външна	(екзогенна)	за	икономическата	система,	респективно	модела	на	растеж.

Заради	недостатъчното	разбиране	на	същността	и	особеностите	на	ТНК	в	
средата	на	ХХ	век	първите	опити	ПЧИ	да	бъдат	интегрирани	в	неокласическата	
концепция	 за	факторите	 на	 икономическия	 растеж	 са	 свързани	 с	 представяне-
то	им	като	поток	от	финансови	средства	подобно	на	портфейлните	инвестиции	
(Dunning,	2008).	Също	като	тях,	ПЧИ	компенсират	недостига	на	спестявания	на	
финансовия	пазар	и	осигуряват	възможност	за	реализирането	на	реални	инвес-
тиции	в	производствен	капитал,	респективно	растеж	на	БВП.	Подобна	идея	не	
е	лишена	от	логика	и	отразява	един	от	възможните	ефекти	на	вноса	на	ПЧИ.	Тя	
обаче	се	базира	на	едно	ограничено	ранно	разбиране	за	същността	на	ТНК	и	по	
тази	причина	засяга	една	малка	част	от	потенциалните	ефекти	от	вноса	на	ПЧИ.

Истински	пробив	в	теорията	на	ТНК	прави	Стивън	Хаймър,	който	през	1960	
г.	защитава	в	Масачузетския	технологичен	институт	(Кеймбридж)	своята	доктор-
ска	дисертация	на	тема	„Международните	операции	на	националните	фирми“.	С.	
Хаймър	за	първи	път	разграничава	ПЧИ	от	портфейлните	инвестиции	и	опреде-
ля	създаването	и	разгръщането	на	международното	производство	като	основни-
ят	мотив	за	тяхното	предприемане	(респективно	възникването	на	ТНК).	От	тази	
гледна	точка	ПЧИ	не	са	просто	финансов	поток,	а	пакет	от	капиталови	ресурси	
(технологии,	физически	капитал,	знание	и	др.).	Идеите	на	С.	Хаймер	полагат	ос-
новите	за	възникването	на	модерните	теории	за	ТНК,	а	от	там	и	за	по-пълноценно	
включване	на	ПЧИ	в	неокласическия	модел	на	растежа.
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Най-важното,	което	прави	впечатление,	е,	че	опитите	за	интеграция	поставят	
знак	на	равенство	между	ПЧИ	и	националните	инвестиции,	т.е.	имплицитно	се	
допуска,	че	тяхната	производителност	и	ефект	върху	стопанството	е	една	и	съща	
(Brems,	1970).	Механизмът,	чрез	който	ПЧИ	ускоряват	растежа,	е	неразличим	от	
този	на	местните	инвестиции	и	се	реализира	чрез	капиталовото	натрупване.	Сле-
дователно	анализът	на	ПЧИ	като	определител	на	растежа	на	БВП	игнорира	тех-
нологичния	фактор,	който	е	основна	част	от	портфолиото	на	ПЧИ.	Това	е	напра-
вено	съвсем	съзнателно,	тъй	като	за	самия	модел	„Солоу–Суон“	технологичният	
напредък	 (иновациите)	 е	 екзогенна	величина,	представена	в	базовите	функции	
като	„остатък“	(Solow	residual),	който	се	разглежда	като	даденост	и	не	подлежи	
на	обяснение.

В	 рамките	 на	 неокласическия	 модел	 на	 растежа	 единственият	 мотив	 за	
предприемане	 на	ПЧИ	 е	 доходността	 от	 направените	 инвестиции	 (rent-seeking	
investment).	Чрез	тях	се	трансферират	производствени	активи	от	по-неефективни	
към	по-продуктивни	задгранични	производства,	като	ПЧИ	са	натоварени	със	за-
дачата	да	изравняват	пределната	производителност	на	капитала	между	отделните	
икономики	в	 световното	 стопанство.	Това	ни	отвежда	към	още	една	важна	ха-
рактеристика	на	модела	„Солоу–Суон“,	а	именно	–	механизмът	на	конвергенция.	
Заради	нелинейната	възвръщаемост	вливането	на	ПЧИ	в	регионите	с	по-малко	
капитал	би	следвало	да	ускори	значително	темповете	на	растеж	над	тези,	които	
постигат	 относително	по-развитите.	В	 крайна	 сметка	 този	процес	би	 трябвало	
да	доведе	до	точка	на	конвергенция,	изразяваща	се	в	изравняване	равнището	на	
развитие,	измерено	чрез	БВП	на	глава	от	населението	(Polasek	&	Sellner,	2011,	p.	
3).	Множество	емпирични	проучвания	(Kolasa	&	Bijsterbosch,	2009;		Baiashvili	&	
Gattini,	2020)	потвърждават	наличието	на	конвергентен	ефект	на	ПЧИ,	но	също	
толкова	ясно	демонстрират,	че	той	не	се	реализира	автоматично,	а	при	наличието	
(изпълнението)	на	определени	условия	(най-често	постигането	на	определен	праг	
на	развитие	или	наличието	на	определено	съотношение	квалифицирани/неквали-
фицирани	работници),	които	моделът	„Солоу–Суон“	не	може	да	обясни.	

Неокласическата	теория	влиза	в	конфликт	и	с	някои	зависимости	в	терито-
риалното	 разпределение	 на	ПЧИ.	Например	инвестирането	 на	 капитал	 в	 срав-
нително	по-слабо	развитите	региони	би	означавало	реализирането	на	по-висока	
възвръщаемост	от	ПЧИ.	Изследванията	обаче	показва,	че	най-атрактивни	за	кор-
порациите	 са	не	изоставащите,	 а	 развитите	 територии,	 с	 най-висока	 степен	на	
акумулация	на	капитал,	хора,	предприемаческа	активност	(Casi	&	Resmini,	2014).	

Очевидно	интегрирането	на	ПЧИ	в	модела	„Солоу–Суон“	очертава	траекто-
рия	на	неизбежно	затихващ	растеж,	който	може	да	се	реализира	само	в	кратко-
срочен	период.	Рано	или	късно	местната	икономика	достига	да	точка	на	равнове-
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сие,	тъй	като	тя	неизбежно	се	сблъсква	с	действието	на	закона	за	намаляващата	
възвръщаемост	от	използването	на	капитала.	Следователно,	за	да	може	растежът	
да	бъде	устойчив,	ТНК	трябва	непрекъснато	да	 разширява	 своята	 задгранична	
дейност	на	база	износа	на	иновации,	подлагайки	регионалната	икономика	перио-
дично	на	„технологичен	шок“.	

Въпреки	многото	критични	бележки,	неокласическата	теория	има	своята	ва-
жна	 роля	 в	 анализа	 на	 значението	 на	 задграничния	 капитал	 за	 икономическия	
растеж	на	приемащата	икономика.	Нейната	основна	обяснителна	сила	е	в	изясня-
ването	на	прекия	ефект	на	ПЧИ	и	неговото	конкретно	измерване	чрез	използване	
методите	за	„счетоводство	на	растежа“.

3. От ПЧИ към ТНК – ендогенен модел на растежа на регионалната 
икономика с участието на ТНК

Бурното	развитие	на	технологиите	през	70-те	и	80-те	години	на	ХХ	век	и	
нарастващото	им	значение	в	съвременното	стопанство	възражда	интереса	към	те-
орията	на	икономическия	растеж.	Вниманието	на	изследователите	се	насочва	към	
„остатъка	на	Солоу“,	който	има	все	по-голяма	тежест	в	емпиричните	проучвания	
и	очевидно	не	може	повече	да	бъде	пренебрегван	в	икономика,	основана	на	зна-
нието.	Благодарение	дългогодишните	изследвания	на	П.	Роумър,	Р.	Лукас,	Р.	Баро	
през	80-те	години	на	ХХ	век	се	ражда	ендогенната	теория	на	растежа.	За	разлика	
от	неокласическата	теория,	ендогенните	модели	преодоляват	ограничението	на	
намаляващата	възвращаемост,	представяйки	технологичния	прогрес	като	вътре-
шен	за	икономиката.

От	 гледна	 точка	 на	 настоящото	 изследване	 важен	 принос	 на	 ендогенната	
теория	 е,	 че	 връща	вниманието	към	ролята	на	ПЧИ	за	икономическия	растеж.	
Те	обаче	 се	разглеждат	по	нов	начин,	 който	надхвърля	рамките	на	 традицион-
ното	схващане	за	вложения	във	физически	капитал,	и	имат	много	по-сложен	и	
комплексен	характер,	 съответстващ	на	съвременната,	основана	на	 знания,	ико-
номика	(Младенова,	2011,	с.235).	Представянето	на	инвестициите	като	пакет	от	
капиталови	ресурси	дава	възможност	за	разграничаване	на	местните	от	преките	
чуждестранни	инвестиции,	пълноценното	им	включване	в	анализа	(респективно	
моделите)	и	извеждането	на	специфичните	трансмисионни	механизми	на	тяхното	
влияние	върху	приемащата	икономика.

Пренасяйки	акцента	към	технологичния	фактор	ендогенната	теория	извеж-
да	други	много	по-силни	косвени	механизми	на	влияние	на	ТНК.	Изследванията	
показват,	че	косвените	ефекти	върху	растежа	се	реализират	най-често	чрез	раз-
витието	на	човешкия	капитал,	 трансфера	на	технологии,	изтичането	на	 знание	
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към	местните	фирми	и	спиловър	ефектите,	като	тяхното	значение	зависи	от	вида	
и	обхвата	на	дейностите,	които	корпорацията	реализира	в	местната	икономика	
(UCTAD,	2001).	По	тази	причина	фокусът	на	анализа	се	премества	от	вноса	на	
ПЧИ	към	самата	организация	на	дейността	на	ТНК	(респективно	нейните	задгра-
нични	филиали)	и	връзките	ѝ	с	местната	икономика.	

Индуцираният	от	ПЧИ	растеж	в	рамките	на	трансмисионните	механизми	на	
ендогенната	теория	не	е	автоматичен	и	гарантиран.	Той	зависи,	от	една	страна,	
от	вида	и	организацията	на	задграничните	дейности	на	ТНК,	а	от	друга	–	от	аб-
сорбционния	капацитет	на	 регионалната	икономика,	 които	 заедно	определят	 т.	
нар.	ефекти	на	допълване	и	заместване	на	местните	от	чуждестранните	инвести-
ции	(De	Mello,	1997;	p.20).	

Ефектът	 на	 заместване	 е	 заимстван	 от	 идеите	 на	Й.	Шумпетер	 за	 процес	
на	креативно	разрушение,	който	се	изразява	в	принудителна	замяна	на	местни	
производства,	технологии	и	организационни	практики	с	по-ефективни.	ТНК	при-
тежават	специфично	предимство	пред	изцяло	националните	фирми	(технология,	
търговска	марка,	организационни	знания	и	умения,	достъп	до	уникален	ресурс	
и	 т.н.).	 Този	 специфичен	фирмен	 актив	 позволява	 на	 корпорацията	 да	 извлече	
много	по-висока	производителност	от	използването	на	същите	производствени	
ресурси,	с	които	другите	фирми	разполагат.	Следователно	преместването	на	ре-
сурсите	от	местните	предприятия,	към	създадените	с	ПЧИ	филиали,	при	равни	
други	условия,	може	да	генерира	растеж	в	регионалната	икономика.

Практиката	показва,	че	е	възможен	и	втори	негативен	„сценарий“.	По-голя-
мата	част	от	местните	фирми	са	подложени	на	силен	конкурентен	натиск	на	чуж-
дите	корпорации	чрез	два	основни	механизма.	Първият	е	свързан	с	възможност-
та	на	ТНК	да	предложи	много	по-изгодни	условия	при	наемането	на	ресурси	от	
техните	собственици,	което	води	до	сегментация	на	местните	факторни	пазари	и	
изтичане	на	ресурси	(най-вече	труд)	от	другите	сектори,	неатрактивни	за	ТНК.	В	
резултат	на	това	достъпът	на	местните	фирми	до	най-производителните	ресурси	
може	да	се	окаже	ограничен,	а	разходите	им	значително	да	се	повишат,	което	да	
доведе	до	намаляване	на	тяхната	конкурентоспособност	и	производство.	Втори-
ят	механизъм	произтича	от	изострянето	на	конкуренцията	на	пазара	на	стоки	и	
услуги.	ТНК	могат	да	възпрепятстват	или	нарушат	растежа	на	местното	произ-
водство,	измествайки	националните	фирми	благодарение	на	своите	значителни	
конкурентни	предимства.	В	най-добрия	случай	местните	производители	ще	бъдат	
принудени	да	свият	обема	на	производството	си	до	размери,	които	ги	отдалечават	
от	икономически	ефективния	му	капацитет.	Съчетанието	между	отнемането	на	
ресурси	и	изместването	от	продуктовия	пазар,	ще	доведе	до	забавяне	на	растежа,	
свиване	на	 локалната	 иновативна	 база	 и	 повишаване	 в	 дългосрочен	период	на	
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общите	разходи	по	функционирането	на	местния	бизнес.
От	своя	страна	ефектът	на	допълване	представлява	процес	на	надграждане	

на	капитала	и	знанието	в	местната	икономика.	За	да	осъществява	своята	дейност,	
филиалът	на	ТНК	има	нужда	от	снабдяване	на	производствения	процес.	Това	не	
само	разширява	пазара	на	местните	фирми	–	доставчици	на	ТНК,	но	и	го	поставя	
при	нови	условия	на	работа,	свързани	с	по-високи	изисквания	за	качество.	Това	
се	реализира	или	чрез	трансфер	на	технология	и	мениджърски	практики	от	чуж-
дата	 компания,	 или	 чрез	 собствени	 усилия	 (иновации,	 обучение	 на	 персонала,	
по-добра	организация	и	т.н.).	И	в	двата	случая	местните	фирми	са	изправени	пред	
необходимостта	от	непрекъснатото	усъвършенстване	и	повишаване	на	ефектив-
ността	на	производствения	си	процес,	което	увеличава	„запаса	от	знание“	в	мест-
натата	икономика	и	създава	условия	за	устойчив	растеж	в	дългосрочен	период.

ТНК	е	източник	на	 спиловър	 ефекти	в	местната	икономика	и	чрез	 своето	
пазарно	присъствие.	Навлизането	на	 чуждите	 компании	 често	играе	 ролята	 на	
стимул	за	увеличаване	и	на	местните	инвестиции	от	фирми,	които	наблюдават	и	
копират	 производствените,	 организационните	 или	 дистрибуционните	 практики	
на	ТНК.	Част	от	този	механизъм	са	и	характерните	за	ТНК	значителни	разходи,	
които	компаниите	правят	за	периодичното	обучение	на	работниците	и	мениджъ-
рите,	ангажирани	в	техните	задгранични	филиали.	За	разлика	от	машините	и	съо-
ръженията,	инвестициите	в	човешки	капитал	не	могат	да	бъдат	ликвидирани	или	
изнесени	обратно,	а	остават	в	рамките	на	местната	икономика	дори	след	изтег-
лянето	на	корпорацията.	Доказателство	в	тази	посока	е	изследване	на	Р.	Арел	и	
Н.	Пейн	(Barrel	&	Pain,	1997,	p.1781),	които	изчисляват,	че	около	30%	от	ръста	на	
производителността	в	индустрията	на	Великобритания	през	периода	1985	–	1995	
г.	се	дължи	именно	на	тези	ефекти.

Ефектите	на	заместване	и	допълване	се	реализират	паралелно	като	балансът	
между	тях	определя	и	механизма	на	генериране	на	устойчив	растеж:	чрез	струк-
турна	адаптация	или	натрупване	на	знание.	

Особено	важно	за	настоящото	изследване	е,	че	ендогенната	теория	дава	въз-
можност	да	се	откроят	и	териториалните	измерения	на	ефекта	на	ТНК.	Изследва-
нията	за	локализацията	на	чуждите	филиали	показват	ясна	тенденция	за	тяхната	
концентрация	в	развити	урбанизирани	райони,	с	пряк	достъп	до	пазари,	ресурси,	
инфраструктура	и	обслужващи	фирми.	Причина	за	това	е	възможността	за	реали-
зиране	на	икономии	от	различните	форми	на	локализационни	екстернали.	Заради	
специфичното	проявление	на	екстерналите	нарастването	на	инвестиционния	ин-
терес	към	подобни	региони	води	до	разширяване	и	задълбочаване	на	реализира-
ните	икономии	не	само	за	чуждите,	но	и	за	националните	фирми,	като	спомага	за	
по-ефективното	използване	на	местните	ресурси	и	нарастване	на	производство-
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то.	Противно	на	ортодоксалните	разбирания	ендогенната	теория	на	растежа	под-
сказва,	че	не	равномерното	разпределение	на	ПЧИ	по	територията	на	региона,	а	
концентрацията	им	в	рамките	на	агломерационни	формирования	(независимо	от	
техния	вид)	са	необходимото	условие	за	извличането	на	максимален	позитивен	
ефект	от	присъствието	на	ТНК	в	местната	икономика.	Подобни	агломерационни	
формирования	играят	ролята	на	съвременни	двигатели	на	растежа,	ефектите	от	
който	се	разпростират	върху	останалата	територия	на	региона.

В	заключение,	според	ендогенната	теория	индуцираният	от	ПЧИ	растеж	ви-
наги	и	навсякъде	представлява	процес	на	постоянна	трансформация	и	надграж-
дане	на	местната	икономика.	ТНК	създават	условия	за	дългосрочен	устойчив	рас-
теж	чрез	трансфера	на	технологии	и/или	изтичане	на	знание	към	местните	фирми	
(копиране,	трудова	миграция	и	др.),	чрез	развитие	на	трудовите	ресурси	(натруп-
ване	на	човешки	капитал),	постоянен	конкурентен	натиск.	Основната	слабост	на	
трансмисионните	механизми	на	влияние	на	ендогенните	модели	е	техният	ком-
плексен	характер	и	силна	зависимост	от	голям	брой	предварителни	условия.	По	
тази	причина	ефектите	на	ПЧИ	не	са	гарантирани,	а	по-скоро	–	вероятни	и	особе-
но	трудни	за	измерване.

4. ПЧИ и регионалното производство и растеж в България

Макар	през	последните	няколко	години	потокът	от	новопривлечени	ПЧИ	в	
икономиката	на	България	да	намалява,	запасът	остава	изключително	висок	и	се	
равнява	на	75%	от	БВП.	Пространственото	им	разпределение	е	в	унисон	с	пред-
вижданията	на	ендогенната	теория	на	растежа	и	подобно	на	това	в	Централна	и	
Източна	Европа	 (Pustrela	&	Resmini,	2007).	То	обаче	има	и	своите	особености,	
произтичащи	от	географските	и	икономическите	особености	на	страната,	струк-
турата	и	мотивите	за	внос	на	ПЧИ.	Най-важната	му	характеристика	е	изключи-
телно	 високата	 степен	на	неравномерност.	По	данни	на	НСИ	към	2020	 г.	 52%	
от	запаса	на	ПЧИ	в	нефинансовия	сектор	е	концентриран	в	столицата	София,	а	
делът	на	петте	най-атрактивни	за	чуждите	инвеститори	области	(София,	Варна,	
Пловдив,	Бургас,	София	област)	от	общо	28	в	страната	е	80%	от	съвкупния	запас.	
Неравномерността	в	регионалното	разпределение	на	ПЧИ	е	една	от	основните	
причини	за	увеличаване	на	вътрешната	миграция	на	населението.	Високата	кон-
центрация	на	дейности	на	ТНК	създава	пренаселеност	в	столицата	и	големите	
градове	 с	 всички	произтичащи	от	 това	проблеми.	От	друга	 страна,	 отливът	на	
предимно	млади	квалифицирани	работници	обезлюдява	непривлекателните	ре-
гиони	и	ги	обрича	на	застаряване,	изоставащо	развитие,	намаляване	на	потребле-
нието	и	инвестициите,	влошаване	на	социалната	среда	и	т.н.
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Графика 1. Запас на ПЧИ на глава от населението по области (2020 г.)

Подобно	на	останалите	страни	в	ЦИЕ	основен	мотив	за	избор	на	дадена	
локация	за	инвестиции	в	България	е	броят	на	населението.	Неговият	размер,	
от	една	страна,	осигурява	пазара	на	филиалите	на	ТНК,	а	от	друга	–	работна	
ръка	с	нужната	квалификация	(Resmini,	2007).	Интересът	към	най-развитите	
области	се	дължи	още	на	високата	концентрацията	на	икономически	дейности	
в	тях,	наличието	на	доставчици	и	възможностите	за	извличане	на	агломера-
ционни	икономии,	развитата	инфраструктура,	достъпът	до	пристанища/авто-
магистрали	и	др.

По	последни	публикувани	данни	към	2019	г.	в	нефинансовия	сектор	в	Бъл-
гария	оперират	13175	предприятия	с	чуждестранно	участие.	Техният	дял	в	БДС	е	
33%,	което	е	по-малко	от	този	в	Словакия,	Унгария,	Чехия	и	Румъния	(42-46%),	но	
значително	по-висок	от	този	в	Естония,	Литва,	Словения	(25-28%).	Логично	е	да	
се	допусне,	че	неравномерното	разпределение	на	ПЧИ	на	територията	на	Бълга-
рия	създава	и	небалансирани	ефекти	върху	регионалните	икономики.	Предходни	
изследвания	сочат,	че	тяхното	влияние	е	най-силно	в	столицата	и	най-развитите	
региони,	в	които	е	съсредоточена	основната	част	от	запаса	от	ПЧИ.	Оценката	на	
значението	на	ТНК	за	регионалните	икономики,	базирана	на	абсолютни	показа-
тели	в	подобна	ситуация,	е	подвеждаща	и	би	подценила	ефектите	на	ПЧИ	вър-
ху	регионалното	развитие	в	малките	и	непривлекателни	или	неразвити	региони.	
Това	налага	използването	на	съвременни	методи	за	оценка,	като	математическо	
моделиране	и	иконометричен	анализ.
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4.1. Модел и данни
Връзката	между	ПЧИ	и	БВП	може	да	се	моделира,	като	за	основа	се	използва	

Коб-Дъглас	производствена	функция	на	ниво	регионална	икономика.	Функцията	
дефинира	връзката	между	регионалното	производство	Y	и	използваните	ресурси	
по	следния	начин:

         (1)

където	А	представлява	Хикс	неутрален	технологичен	параметър,	 е	физиче-
ският	капитал	в	регион	(област)	r	през	период	t,	Lrt	–	труда,	а	α	и	β	–	коефициен-
тите,	които	следва	да	бъдат	установени	в	анализа.	

Критичният	момент	е	включването	на	ПЧИ	в	модела.	Ако	чуждите	инвести-
ции	бъдат	механично	добавени	към	местния	капитал,	това	ще	подцени	значение-
то	им	като	фактор	на	растежа	с	всички	коментирани	дефекти	на	неокласическата	
теория.	Разумен	вариант	би	бил	добавянето	им	като	самостоятелен	множител	на	
уравнението.	Подобна	интервенция	обаче	ще	въведе	в	модела	нереалистичното	
допускане,	че	отсъствието	на	ПЧИ	в	регионалната	икономика	има	като	резултат	
нулево	производство.	Най-удачно	би	било	въвеждането	на	ПЧИ	чрез	технологич-
ната	компонента	 (Casi	&	Resmini,	2017),	като	производствената	функция	(1)	се	
трансформира	до:

         (2)

Представена	в	логаритмична	линейна	форма,	функция	(2)	се	свежда	до:

     (3)

Като	измерители	на	променливите	в	регресионното	уравнение	са	избрани:	
за	производството	(Y)	–	брутната	добавена	стойност	в	областната	икономика	(по	
факторни	разходи),	която	е	по-точният	показател	за	реално	създадения	продукт	от	
БВП;	за	капитала	(К)	–	размерът	на	ДМА	на	фирмите;	за	труда	(L)	–	средногодиш-
ният	брой	на	заетите	лица	(независимо	от	тяхната	квалификация	и	образование),	
за	технологичната	компонента	–	размерът	на	разходите	за	НИРД.	По	отношение	
на	ПЧИ	е	възможно	използването	на	данни	както	за	потока,	така	и	за	запаса	на	
чуждестранния	капитал.	Предпочетен	е	вторият	показател,	тъй	като,	от	една	стра-
на,	на	регионално	равнище	потокът	на	ПЧИ	е	силно	волатилен,	а	от	друга,	ПЧИ	
проявяват	своите	ефекти	в	дългосрочен	период,	в	процеса	на	натрупване	в	мест-
ната	икономика.

Времевите	редове	в	панела	са	конструирани	за	всяка	една	от	областите	(рав-
нище	NUTS-3)	в	България	при	следните	ограничения.	Първо,	макар	да	са	налич-
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ни	данни	за	значително	по-дълъг	период,	моделът	е	ограничен	в	интервала	2012	
–	2019	г.	Причината	е	глобалната	криза	от	2008-2009	г.	и	Ковид-19	пандемията,	
които	предизвикват	кризи	в	страната	с	екзогенен	характер	и	причиняват	времен-
ни	структурни	прекъсвания	в	динамиката	и	най-вече	връзките	между	изследва-
ните	величини.	Избраният	период	се	характеризира	с	относителна	стабилност	и	
ясни	трендове.	Второ,	анализът	отразява	само	и	единствено	връзката	между	ПЧИ	
и	БДС	в	нефинансовия	сектор.	Това	ограничение	се	налага	поради	методиката	на	
единствения	източник	на	необходимите	данни,	а	именно	–	НСИ	и	изготвяната	от	
института	„Структурна	бизнес	статистика“.	Трето,	от	панела	е	изключена	област	
София	(град)	заради	прекомерно	високия	ѝ	дял	както	в	БДС,	така	и	в	запаса	на	
ПЧИ	(над	50%).	Предварителните	тестове	показват,	че	нейното	присъствие	значи-
телно	изкривява	крайните	резултати	за	сметка	на	по-малките	области	в	страната.	

Данните	са	извлечени	от	периодичната	публикация	на	НСИ	–	„Регионите	в	
България“	(2010–2020	г),	секция	„Многоотраслова	статистика“	на	НСИ,	както	и	
ЕВРОСТАТ.	Всички	данни	са	приведени	към	съпоставими	цени	от	2015	г.	чрез	
официално	публикуваните	от	НСИ	верижни	дефлатори	на	БДС	(за	регионалното	
производство)	и	на	брутното	капиталообразуване	(за	ДМА	и	ПЧИ).	С	цел	съпос-
тавимост	данните	са	нормализирани	чрез	стандартна	процедура	за	логаритмува-
не.

4.2. Иконометричен анализ и резултати
Макар	прилагането	на	стандартния	панелен	анализ	в	настоящия	случай	да	е	

изкушаващо	лесно,	то	такъв	подход	би	довел	най-вероятно	до	т.нар.	„съмнителна	
регресия“	 (spurious	 regression).	Причината	 за	 това	 е	 наличието	 на	 значими	 въ-
трешни	трендове,	които	водят	до	получаването	на	нереалистично	високи	оценки	
на	модела,	вкл.	откриването	на	реално	несъществуващи	връзки.	По	тази	причи-
на	в	настоящото	изследване	за	оценка	на	модела	е	приложен	коинтеграционният	
анализ.	

Анализът	преминава	през	три	последователни	стъпки,	като	първата	изисква	
проверка	за	нестационарност	на	редовете.	В	настоящото	изследване	са	използва-
ни	тестовете:	 Im-Pesaran-Shin,	Augmented	Dickey-Fuller-Fisher	и	Phillips-Perron-
Fisher	(Желязкова,	2012).	Резултатите	от	тестовете	показват	р>0,05,	следователно	
не	може	да	се	отхвърли	нулевата	хипотеза,	че	има	единични	корени,	т.е.	всички	
времеви	редове	са	нестационарни	и	към	техния	анализ	е	възможно	приложението	
на	коинтеграционен	анализ.
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Таблица 2
Резултати от тестовете за стационарност (наличие на единични корени)  

на времевите редове

Im, Pesaran and 
Shin W-stat

ADF - Fisher  
X2 - stat

PP - Fisher 
X2 - stat

GVA	(БДС) 1,478
(0,930)

38,884
(0,939)

55,390
(0,422)

Labor
(заети	лица)

1,738
(0,959)

35,796
(0,973)

49,699
(0,640)

Capital
(ДМА)

0,347
(0,635)

50,510
(0,609)

51,802
(0,559)

RD
(разходи	за	НИРД)

-1,118
(0,131)

40,795
(0,348)

49,589
(0,098)

FDI
(ПЧИ)

-0,412
(0,339)

57,934
(0,332)

73,364
(0,090)

Забележка: р-статистика в скобите.

На	втория	етап	времевите	редове	са	подложени	на	проверка	за	коинтеграция.	
За	целта	е	използван	тестът	на	Pedroni	(Pedroni,	1999),	тъй	като	позволява	хетеро-
генност	между	кроссекциите*.

Таблица 3
Резултати от тестовете за коинтеграция 

Зависима  
променлива

Независими 
променливи

Within-dimension 
panel statistics

Between-dimension 
panel statistics

Panel - PP Panel - ADF Group - PP Group - 
ADF

GVA Labor,	Capital -4,920
(0,000)

-2,567
(0,005)

-8,341
(0,000)

-1,999
(0,022)

GVA Labor,	Capital,	
FDI

-4,202
(0,000)

-1,405
(0,080)

-9,566
(0,000)

-2,233
(0,012)

Забележка: р-статистика в скобите.

*		Поради	липсата	на	значителен	обем	наблюдения	(заради	конфиденциалност)	в	реда	за	НИРД	
е	невъзможно	провеждането	на	тест	на	Pedroni	за	коинтеграция	с	участие	на	технологичната	
променлива	RD.	По	 тази	причина	като	компромисен	вариант	 са	проведени	два	непараме-
трични	теста	от	типа	Kao	(Engle-Granger	based)	при	различна	комбинация	от	променливи,	
включващи	разходите	за	НИРД.	Резултатите	от	тях	също	потвърждават	наличието	на	коин-
теграция.
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Всички	 резултати	 (с	 едно	 изключение)	 потвърждават	 наличието	 на	 коин-
теграция,	 което	позволява	пристъпването	 към	последния	 етап	–	панелна	 коин-
теграционна	регресия.	Оценката	на	коефициентите	на	модела	е	направена	чрез	
FMOLS	 (Fully-Modified	OLS/изцяло	модифициран	МНМК),	 който	отчита	хете-
рогенността	между	кроссекциите,	като	е	приложен	подход	на	градацията	с	по-
степенно	включване	на	допълнителни	променливи	с	цел	по-добрата	оценка	на	
зависимостите.

Таблица 5
Резултати от коинтеграционния анализ при различен състав на независимите  

променливи в модела

Променливи Модел 1 Модел 2 Модел 3 Модел 4

Labor 2,212***
(7,699)

1,934***
(5,443)

1,940***
(7,694)

2,102***
(7,694)

Capital 0,402***
(3,152)

0,227
(0,288)

0,240
(1,094)

0,407***
(3,184)

RD - 0,058***
(0,001)

0,058***
(3,119) -

FDI - - 0,021
(0,639)

0,112**
(3,138)

Observations: 216 125 125 216
LR	variance: 0,005 0,003 0,003 0,005

Модел	1	представя	изцяло	ендогенен	тип	производство,	в	рамките	на	неокла-
сическата	теория,	базиран	на	хомогенен	труд	и	капитал.	Коефициентите	и	на	две-
те	променливи	са	статистически	значими,	като	заетите	имат	петкратно	по-висок	
коефициент	на	еластичност	спрямо	регионалната	БДС.	Включването	на	техноло-
гичната	компонента	в	модел	2	очаквано	понижава	значението	на	труда,	но	прави	
статистически	незначим	капитала.	Този	факт	вероятно	се	дължи	на	по-високата	
волатилност	на	показателя	ДМА	и	изключването	на	голям	брой	кроссекции	за-
ради	липсата	на	над	28%	от	наблюденията	в	реда	на	разходите	за	НИРД.	Това	ве-
роятно	е	и	причината	за	твърде	ниският	коефициент	на	еластичност	(0,058).	Раз-
ширяването	на	анализа	с	ПЧИ	в	модел	3	показва	положителна,	но	статистически	
ненадеждна	връзка	между	чуждестранния	капитал	и	регионалното	производство.	
За	да	бъде	игнорирана	вероятната	статистическа	грешка,	произтичаща	от	непъл-
ния	времеви	ред	на	разходите	за	НИРД,	последният	е	игнориран	и	е	направена	
оценка	на	четвърти	компромисен	модел,	в	който	напълно	очаквано	всички	про-
менливи	отново	са	статистически	значими.	Иконометричният	анализ	позволява	
да	се	направят	следните	по-важни	изводи:
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1)	Като	цяло,	за	периода	2012-2019	г.	в	България	е	налице	позитивен	ефект	на	
внесените	ПЧИ	върху	икономическия	растеж	на	регионалните	(областни)	иконо-
мики,	като	по-ниската	значимост	(доверителен	интервал)	подсказва,	че	вероятно	
в	някои	области	той	е	пренебрежимо	малък	или	дори	отрицателен.	За	съжаление,	
твърде	 кратките	 времеви	 редове	 не	 позволяват	 извеждането	 на	 статистически	
надеждни	коефициенти	за	индивидуалните	ефекти	за	отделните	области,	което	
вероятно	би	хвърлило	допълнително	светлина	върху	потенциалните	регионални	
разлики.

2)	Ефектът	на	ПЧИ	 (коефициентът	на	 еластичност)	 върху	производството	
(БДС)	не	се	различава	значително	от	този	на	местните	вътрешни	инвестиции,	кое-
то	подсказва	средното	технологично	равнище	на	създадените	извън	София	(град)	
и	големите	градове	производства	от	чуждестранните	фирми.	Последното	пряко	
кореспондира	 и	 с	 данните	 за	 структурата	 на	ПЧИ	по	 икономически	 дейности,	
като	това	не	изключва	и	случаи	на	силно	позитивен	ефект	на	отделни	инвести-
ционни	проекти.	Този	резултат	подсказва	още,	че	вероятно	ПЧИ	реализират	своя-
та	роля	предимно	чрез	заместване	на	местния	бизнес,	отколкото	чрез	надграж-
дане	(съгласно	трансмисионните	механизми	на	ендогенната	теория	на	растежа).

3)	Високите	стойности	на	коефициентите	на	труда	и	местния	капитал	под-
сказват,	че	основен	определител	на	местното	производство	са	труда	и	капитала.	
Следователно	 привличането	 на	 ПЧИ	 чрез	 създаването	 на	 изкуствени	 стимули	
няма	да	даде	очаквания	ефект,	ако	регионалната	икономика	не	разполага	с	доста-
тъчен	абсорбционен	капацитет,	т.е.	достатъчно	трудови	ресурси	и	капитал,	което	
да	осигури	основата	за	дългосрочен	растеж.	

Заключение

Развитието	на	ендогенната	теория	за	растежа	осигурява	нарастващи	възмож-
ности	за	органично	вграждане	на	ПЧИ	в	теоретичните	модели.	Макар	и	формал-
ни	 с	множество	 ограничителни	 допускания,	 те	 извеждат	 логични,	 измерими	и	
проследими	 трансмисионни	 механизми	 на	 влияние	 на	 чуждестранните	 фирми	
върху	производството	и	растежа.	За	съжаление,	емпиричните	изследвания	нямат	
еднозначен	резултат	по	отношение	реалните	ефекти.	Изглежда,	че	конкретните	
последици	от	вноса	на	ПЧИ	зависят	най-вече	от	уникалната	комбинация	между	
ресурсите/степента	 на	 развитие	 на	 регионалната	 икономика,	 от	 една	 страна,	 и	
мотивите	за	експанзия	и	организацията	на	задграничните	дейности	на	ТНК,	от	
друга.	В	случая	с	България	иконометричният	анализ	показва,	че	като	цяло	ефек-
тът	е	позитивен,	но	не	се	различава	значително	от	този	на	местните	фирми,	което	
загатва	за	доминация	на	ефекта	на	заместване	над	този	на	допълване	и	надграж-
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дане.	Данните	поставят	под	въпрос	и	настоящата	философия	на	политиката	 за	
привличане	 на	ПЧИ,	 основаваща	 се	 предимно	 на	фискални	 стимули.	Подобен	
тип	стимули	вероятно	са	атрактивни	за	много	ТНК,	но	със	сигурност	не	създават	
предпоставки	и	 условия	 за	 дългосрочно	 внедряване	на	филиалите	им	в	 регио-
налната	икономика	и	условия	 за	устойчив	дългосрочен	растеж.	По-разумно	би	
било	инвестирането	в	местния	абсорбционен	капацитет	(квалификация	на	труда,	
технологична	инфраструктура	и	др.),	които	са	много	по-силен	стимул	за	вноса	на	
ПЧИ	и	взаимноизгодно	присъствие	на	ТНК.
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THE IMPORT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AS A FACTOR  
OF PRODUCTION GROWTH IN THE REGIONAL ECONOMIES IN BULGARIA

Kaloyan KOLEV

Abstract

The	aim	of	this	article	is	to	analyze	the	effect	of	foreign	direct	investment	(FDI)	on	the	
growth	of	regional	production	in	Bulgaria.	For	the	purpose	of	continuity,	an	analytical	review	
of	methodology	 and	 conclusions	of	 previous	 studies	 for	 different	 countries	 and	 regions	was	
made.	 In	 search	 of	 an	 analytical	 framework,	 the	 evolution	 of	 neoclassical	 and	 endogenous	
models	of	growth	with	participation	of	FDI	and	TNCs	was	traced.	In	the	last	part	of	the	article	
a	mathematical	model	of	 regional	production	with	 the	participation	of	FDI	was	derived	and	
estimated.	 The	 analysis	 of	 the	 results	 suggests	 that	 in	 general	 FDI	 has	 a	 positive	 effect	 on	
local	production,	but	its	importance	is	simmilar	to	that	of	national	capital,	and	depends	on	the	
absorption	capacity	of	the	local	economy.

Keywords: Foreign	direct	investment,	economic	growth,	regional	economy.
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Годините	 между	 Световната	 финансова	 и	 икономическа	 криза	
и	Ковид-19	поставиха	банките	 в	 силно	 турбулентна	 среда.	Като	
част	от	гръбнака	на	световната	икономика,	но	и	като	причина	за	
първата	криза,	банките	се	оказват	под	постоянен	стрес	в	борба	за	
оцеляване	 и	 възстановяване,	 което	 неминуемо	 въздейства	 върху	
ключовите	им	пърформанс	индикатори.
	Цел	на	настоящата	статия	е	да	открие	„скритите“	детерминанти		
на	 рентабилността	 на	 банките	 в	 България	между	 двете	 кризи	 в	
среда	на		нормативни	и	структурни	за	системата	трансформации.	
На	база	проучени	и	систематизирани	изследвания	на	проблемати-
ката	в	регион	Европа,	и	в	контекста	на	динамичния	и	структурен	
анализ	на	рентабилността	на	банките	у	нас,	е	съставен	и	тестван	
модел	за	нейната	оценка.	Направени	са	изводи	и	препоръки	относ-
но	тълкуването	на	резултатите	и	възможностите	за	разширяване	
на	модела.
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Въведение

Годините	между	Световната	финансова	и	икономическа	криза	и	Ковид-19	
са	силно	турбулентни.	 	Фалити,	кризи	на	доверие,	невъзможност	за	справяне	с	
необслужваните	кредити	са	само	част	от	натиска	върху	индустрията.	Картината	
се	допълва	от	съпътстващите	трансформации	на	пазара,	натиска	на	небанковите	
финансови	институции,	необходимостта	от	промяна	на	бизнес	моделите,	дигита-
лизацията,	ориентираността	към	социалния	и	управленския	профил	на	банките.	

Цел	на	настоящата	статия	е	да	открие	„скритите“	детерминанти		на	рента-
билността	на	банките	в	България	между	двете	кризи	в	контекста	на		нормативни-
те	и	структурните	за	системата	трансформации.	

Обект	на	изследване	е	банковата	рентабилност,	а	предмет	–	детерминантите	
на	 рентабилността	 на	 банките	 в	 България	 за	 периода	 2007-2021	 г.	Анализът	 е	
извършен	 на	 база	 публично	 достъпни	 данни	 от	 годишните	 отчети	 на	 банките,	
оповестяванията	във	връзка	с	Регламент	№575/2013	относно	пруденциалните	из-
исквания	за	кредитните	институции	и	инвестиционните	посредници	(EP,	2013а),	
отчетите	за	корпоративно	ръководство	и	тримесечния	бюлетин	на	Българска	на-
родна	банка	(БНБ)	–	„Банките	в	България“.		

От	анализа	са	изключени	клоновете	на	чуждестранните	банки	(група	трета	
от	класификацията	на	БНБ),	Емпорики	банк,	ТБ	„Виктория“	и	Българска	банка	за	
развитие	(поради	политизираното	ѝ	управление	и	неконкурентна	природа	спрямо	
целия	пазар).

1. Банковата рентабилност „на фокус“  

Анализът	на	банковата	рентабилност	е	част	от	оценката	на	цялостния	
финансов	пърформанс	на	банките.	Подобно	на	фирмите	от	реалния	сектор,	
финансовите	 институции	 оценяват	 дейността	 си,	 използвайки	 традицион-
ни	и	модерни	показатели	 за	оценка,	 които	дават	представа	 за	резултата	от	
действията	на	управленските	екипи	и	взетите	от	тях	решения.	

Два	 от	 тези	 показатели	 за	 финансов	 пърформанс	 са	 рентабилността	
на	активите	 (ROA)	и	рентабилността	на	собствения	капитал	(ROE)	(ECBa,	
2010). Първият		(Печалба/Активи)	отразява	способността	на	банката	да	ге-
нерира	печалба	от	основната	си	дейност	и	може	да	се	приеме	за	измерител	
на	 ефективността	 на	 управлението	 на	 активните	 банкови	 операции	 (Faten	
Ben	Bouheni,	 2016).	Вторият	 (рентабилност	на	 собствения	капитал,	ROE)		
се	третира	като	популярна	мярка	за	оценка	на	акционерната	полза,	тъй	като	
предлага	директно	измерване	на	възвръщаемостта	на	акционерите.	Може	да	
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бъде	 лесно	 определен	 (Печалба/Собствен	 капитал)	 и	 позволява	 сравнение	
между	компании	от	различни	сектори	на	икономиката.	

Показателите	 за	 рентабилност	 попадат	 в	 интереса	 на	 надзора,	 но	 и	 в	
полето	на	изследване	на	редица	анализатори.	Първият	интерес	е	провокиран	
от	това,	че	печалбата,	като	неин	основен	елемент	се	приема	като	„…първа	
линия	за	защита	срещу	загуби	от	обезценки	по	кредитите.	Неразпределената	
печалба	е	важен	източник	на	капитал,	позволяващ	на	банките	да	укрепят	бу-
ферите	си	и	да	устоят	на	допълнителните	загуби	...“			(Guindos,	2019).

За	вицепрезидента	на	ЕЦБ	(Guindos)	„банките	с	ниска	структурна	рен-
табилност	могат	да	се	сблъскат	с	по-високи	разходи	за	финансиране,	да	бъ-
дат	 изкушени	 от	 риска	 и	 да	 повлияят	 върху	 паричната	 политика,	 наруша-
вайки	 процеса	 на	 натрупване	 на	 банков	 капитал.	 Слабо	 капитализираните	
банки	 възпрепятстват	 способността	 на	 паричната	 политика	 да	 стимулира	
икономическата	активност	при	спадове,	а	капацитетът	им	за	намаляване	на	
лихвените	проценти	по	кредитите	е	ограничен.“		(Guindos,	2019).

Като	 ключов	 драйвер	 за	 капиталова	 сила,	 финансова	 стабилност	 и	
устойчиво	финансово	посредничество	вижда	рентабилността	и	председате-
лят	на	Надзорния	 съвет	на	ЕЦБ	 (Andrea	Enria).	Три	 са	 причините	 за	 това:	
„1)	органичните	печалби	са	първата	линия	на	защита	срещу	икономически	
шокове;	2)	способността	на	банките	за	набират	капитал,	когато	е	необходи-
мо,	зависи	от	тяхната	рентабилност;	3)	неустойчивите	бизнес	стратегии	(…)	
водят	до	по-рисков	банков	сектор,	застрашавайки	финансовата	стабилност“.	
(Enria,	2021)

В	 качеството	 ѝ	 на	 ключов	 пърформанс	 индикатор	 рентабилността	 е	
обект	и	на	постоянни	изследвания	над	 три	десетилетия	в	различни	пазари	
и	системи	на	света.	Но	трансформациите	в	последните	години,	членството	
на	България	в	ЕС	и	ЕРМ2,	както	и	собствеността	на	банките	у	нас,	отправят	
поглед	в	настоящото	изследване	към	онези	от	тях,	свързани	с	регион	Европа.		

Представените	за	регион	Европа	изследвания	определят	три	групи	де-
терминанти:	с	положително,	с	негативно	и	с	нулево	въздействие	върху	рента-
билността.	Негативен	и	значим	ефект	имат	оперативната	ефективност	(Cost/
Income),	кредитният	риск	(Обезценки/Кредити),	ликвидният	риск	(Кредити/
Депозити),	безработицата,	пазарната	концентрация	(HHI)		и	необслужвани-
те	кредити	(NPLs).	С	преобладаващо	положително	влияние		са	размерът	на	
банката	 (Активи),	показателят	Кредити/Активи,	икономически	растеж,	ин-
флация,	Собствен	капитал/Активи.		Неутрални	по	резултат	са	капиталовата	
адекватност,	лихвените	проценти	по	необслужваните	кредити	и	неправител-
ствените	кредити.	
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Таблица 1
Резултати, зависимости и модел на оценка на детерминантите  

на рентабилността за регион Европа

Автор/Обхват на проучването/Модел Детерминанти Връз-
ка с 
ROE

Връз-
ка с 
ROA

Автор:	Nicolae	Petria,	Bogdan	Capraru,	
Iulian	Ihnatov	(Nicolae	Petriaa,	2015)

Обхват:	банков	сектор	ЕС	(27)	
Период:	2004-2011	г.

Модел:	Y=	α	+	X1β	1	+	X2β2	+X3β3+
year	β4+ε

Оперативна	ефективност	
(CIR)

- -

Размер	на	банката	(Активи) - +
Капиталова	адекватност 0 0

Кредитен	риск	(Обезценки/
Кредити)

- -

Ликвиден	риск	(Кредити/
Депозити)

- -

БВП - -
HHI - -

Автор:	Borroni,	Piva	и	Rossi,	2016	
Обхват:	Банков	сектор	еврозона

Период:	2006-2013	г.
Модел: 

Общо	активи + +
Кредити/Активи + +

Собствен	капитал/Активи + -
Ръст	на	кредитите + +

Обезценки/Кредити	(силна) - -
Оперативна	ефективност	

(CIR)
- -

Икономически	растеж + +
Инфлация + +

Пазарна	концентрация	
(HHI)

- -
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Автор:	Sinitin	и	Socol		(Nina	Sinitin	A.	
S.,	2020)

Обхват:	Банки	в	13	европейски	страни
Период:	2000-2017	г.

Модел:  
ROE=	β0	+	β1*GDPGrowthi,t	+	β2*inflationi,t 

+β3*Loans-Depositi,t+ε	
ROA=	β0	+	β1*GDPGrowthi,t	+	β2*inflationi,t 

+	β3*Loans-Depositi,t+β4*Capital-
Assetsi,t+εi,t

Кредити/Депозити - -
Собствен	капитал/Активи +
Икономически	растеж + +

Инфлация + +

Автор:	Horobet,	Radulescu,	Belascu,	Dita		
(2020)

Обхват:	11	банки	от	Централна	и	Из-
точна	Европа	(ЦИЕ)	
Период:	2009-2018	г.

Модел:

Безработица - -

Инфлация - +

Бюджетен	баланс - -

Неправителствени	кредити 0 0

Лихвени	проценти	по	необ-
служвани	кредити

0 0

Пазарна	концентрация	
(HHI)

- -

Необслужвани	кредити	
(NPL)

- -

Solvency	ratio	 - -

	Изследванията	за	регион	Европа	обхващат	и	системи,	в	които	банките	не	са	
с	изцяло	търговски	профил,	нито	от	близки	по	икономически	характеристики	до	
България	страни.	Това	налага	разширяване	на	обзора	с	близки	по	характеристики	
банковите	системи	на	Полша,	Чехия,	Унгария	и	Румъния.
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Таблица 2
Резултати, зависимости и модел на оценка на детерминантите на рентабилността 

на банките от Полша, Чехия, Унгария и Румъния

Автор/Обхват на проучването/
Модел

Детерминанти Връзка 
с ROE

Връзка 
с ROA

Автор:	Malgorzata	Pawlowska	
(Pawlowska,	2016)	(2016) 

Обхват:		Полска	банкова	система		
Период: 	1997-2013	г.
Модел:  ROAAit=  𝑎+	𝑎0ROAi,t-1+	
𝑎1market	structurei,t+	𝑎2market	
poweri,t+	𝑎3business	cyclei,t+	𝑎4FOi+	
𝑎5(CRIt*FOi)+	𝑎6EuDCRIt+
																								+	εi,t

Активи	 + +
Пазарен	дял + +
Депозити/Активи - -
Икономически	растеж + +
Инфлация + +
Собствен	капитал/Активи - -
Депозити/Активи - -
Кредитиране	в	чужда	валута - -

Автор:	Paweł	Dondalski,	Aleksandra	
Ostrowska	 (Paweł	Dondalski,	2020)
Обхват:		Полска	банкова	система		
Период: 	2015-2019	г.
Модел:  няма

Високи	данъци Не	са	установе-
ни	с	икономет-
ричен	анализ.

Вноска	във	фондове
Разходи	за	надзор	(буфери	и	
ръст	на	собствен	капитал)

Автор:		Iveta	Palečková	
(PALEČKOVÁ,	2016)
Обхват:	Чешка	банкова	индустрия
Период: 		2004-2016	г.
Модел: Yit= αi + β Xit+ uit

Активи + +
Кредитен	риск	(Кредити/Ак-
тиви)

0 +

Пазарна	концентрация + +
DEA	ефективност + +
Пазарен	дял + +
Структура	собственост + -
БВП,	ликвиден	риск,	лихвени	
проценти

0 0
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Автор:	Isah	Serwadda	(2018)	(ISAH,	
2018)
Обхват:	Унгарска	банкова	система/
ROA			
Период: 2000-2015 г.
Модел:   
ROAAit=	β0	+β1CADit+	
β2LIQRit+β3NIMit+β4BSit+	β5OHit+	
β6NPLit+εit

Необслужвани	кредити n.a. -

Оперативни	разходи --

Банкови	активи +

Ликвиден	риск -

Нетен	лихвен	марж 0

Капиталова	адекватност 0

Автор:		Angela	Roman,	Adina	Elena	
Dănuleţiu		(Angela	Roman,	2013) 

Обхват:	Румънска	банкова	система
Период: 2003-2011  
Модел:ROAAit(ROAEit)=c+β1EAit+β
2NPLit+	β3NIEAit+β4LAit+	β5LIQAit+	
β6FCit+	β7NIRit 	+β8LNTAit+	β9CRT5it 
+β10MKGDPit+	β11GDPit+	β12INFit

Активи + +
Собствен	капитал/Активи + +
Необслужвани	кредити - -
Кредити/Активи - -
Коефициент	на	концентрация	
(CR5)

- -

БВП + +
Инфлация + +

Автор:	Klejda	Gabeshi	(Klejda	
Gabeshi,	2021)
Обхват:	Румънска	банкова	система
Период:	1991	–	2019	г.
Модел:	ROE	=	= αi + β1*INF	
+	β2*CREDIT	–	β3*ASSETS	–	
β4*UNMP	+	β5*RIR

Инфлация + n.a.
Безработица -
Кредити	за	частен	сектор/БВП +
Активи/БВП -
Реални	лихвени	проценти -

Резултатите	за	четирите	банкови	системи	сочат,	че	в	групата	от	положител-
ните	и	значими	детерминанти	на	рентабилността	влизат:	размер	на	банката	(Ак-
тиви),	пазарен	дял,	икономически	растеж,	инфлация,	БВП.	Сред	детерминантите	
с	 негативно	 влияние	 са	 Депозити/Активи,	 необслужвани	 кредити,	 оперативни	
разходи.	Изследванията	не	дават	еднозначен	отговор	(посока)	за	някои	детерми-
нанти	–	Кредити/Активи,	пазарна	концентрация,	Собствен	капитал/Активи.	

2. „Подреждане на картите“ – размер, участници и профил  
на системата

Очакванията	за	приемане	на	България	в	ЕС	поставят	страната	ни	в	полето	
за	потенциални	инвестиции,	включително	в	банковия	сектор.		На	прага	на	новото	
време	(през	2006	–	2013	г.),	а	и	след	това,	се	извършват	първите	трансформации	
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–	от	28	институции	през	2006	г.	до	края	на	2013	г.	банките	в	България	са	24	(без	
клоновете	на	чуждестранните	банки).	Нов	процес	на	сливания	и	придобивания	
започва	след	2013	г.,	с	което	броят	на	банките	се	редуцира	до	18	през	2021	г.		

Таблица 3
Банкова система – участници, пазарна концентрация и активи

Период Активи на банко-
вата система  
(в хил. лв.)

Банки с 
лиценз за 
работа в Р 
България

Клонове на 
чуждестран-

ни банки 
(бр.)

HHI CR3 
(в %)

CR5 
(в %)

2006 42194862 28 4 707,23 33,73 50,46
2007 59089503 24 5 828,83 39,00 56,23
2008 69560455 24 6 828,80 39,43 55,44
2009 70867899 24 6 838,95 40,09 55,24
2010 74225696 24 6 791,51 37,71 53,31
2011 76811182 24 7 754,27 35,39 51,73
2012 82415660 24 7 728,88 33,65 49,52
2013 85746760 23 7 710,82 33,03 48,67
2014 85134799 22 6 827,47 36,87 54,05
2015 87524257 22 6 919,92 40,01 57,31
2016 92094979 22 5 938,60 40,29 56,76
2017 97807844 22 5 906,33 39,46 55,46
2018 105556619 20 5 937,53 42,76 58,88
2019 108246637 19 5 994,02 43,53 60,18
2020 124005690 18 6 1120,02 48,15 64,61
2021 132650971 18 7 1107,29 47,92 64,25
Източник на данните: „Банките в България“, тримесечен бюлетин на БНБ за периода 

2006-2021. Стойностите на HHI, CR3 и CR5 са изчислени от автора на база оповестените 
данни за активите към четвърто тримесечие на съответните години   

(БНБ, Банките в България, 2007-2021).

Окрупнените	структури	въздействат	на	пазарната	концентрация,	но	в	степен,	
която	не	застрашава	свободната	конкуренция	(таблица	3).	Индексът	на	Херфин-
дал-Хиршман	(HHI-index)	показва,	че	българският	банков	пазар	е	високо	конку-
рентен,	няма	наличие	на	монопол	или	олигопол.	Но	с	втората	вълна	на	трансфор-
мация	стойностите	му	нарастват	и	през	2021	г.	достигат	1107,9.
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Що	се	отнася	до	показателите	за	пазарна	концентрация	на	трите/петте	най-
големи	институции,	резултатите	сочат	видима	доминация	на	няколко	чужди	суб-
сидиара.	Пазарният	дял	на	първите	три	банки	през	2020	г.	и	2021	достига	почти	
48%,	а	този	на	първите	пет	–	64%,	което	предполага,	че	политиките	на	горепосо-
чените	лидери	влияят	на	целия	банков	пазар.		

Промени	в	разглеждания	период	се	наблюдават	не	само	в	собствеността	и	
големината	на	пазарните	участници,	а	и	в	профила	на	системата.

Таблица 4
Активи и свързани с тях индикатори на банкова система в периода 2006-2021 г.

 Период Активи на 
банковата 
система (в 
хил. лв.)

Ръст на 
активи-
те (ве-
рижен 
индекс, 

в %)

Кредити 
и аванси

Ръст на 
кредити 
и аванси 

(в %, 
верижен 
индекс)

Кре-
дити/ 

Активи 
(в %) 

Дял на 
пар. сред-

ства и 
салда  при 
ЦБ в акти-
вите (в%)

Дял на финан-
совите активи, 

отчитани по спра-
ведлива стойност 
в друг всеобхва-

тен доход
2006 г. 42194862  30722003  - 72,81% - 0,00%
2007 г. 59089503 40,04% 44882869 46,09% 75,96% 12,16% 3,19%
2008 г. 69560455 17,72% 55768731 24,25% 80,17% 9,65% 2,69%
2009 г. 70867899 1,88% 57778905 3,60% 81,53% 9,02% 2,60%
2010 г. 74225696 4,74% 58415701 1,10% 78,70% 9,87% 3,20%
2011 г. 76811182 3,48% 60369581 3,34% 78,59% 9,91% 3,11%
2012 г. 82415660 7,30% 60148382 -0,37% 72,98% 11,47% 4,72%
2013 г. 85746760 4,04% 63093292 4,90% 73,58% 10,44% 5,43%
2014 г. 85134799 -0,71% 61089230 -3,18% 71,76% 11,49% 6,39%
2015 г. 87524257 2,81% 54069999 -11,49% 61,78% 16,89% 8,17%
2016 г. 92094979 5,22% 55906398 3,40% 60,71% 15,72% 10,33%
2017 г. 97807844 6,20% 59699146 6,78% 61,04% 14,35% 11,01%
2018 г. 105556619 7,92% 69513367 16,44% 65,85% 14,55% 9,77%
2019 г. 108246637 2,55% 75084668 8,01% 69,36% 11,78% 9,13%
2020 г. 124005690 14,56% 73067395 -2,69% 58,92% 19,74% 6,57%
2021 135409928 9,20% 78740889 7,76% 58,15% 21,04% 8,69%

Източник на данните от баланса на банковата система: „Банките в България“, триме-
сечен бюлетин на БНБ за периода 2006-2021. Показателите са изчислени на тяхна основа 

(БНБ, Банките в България, 2007-2021).
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Делът	на	кредитите	се	свива,	с	което	доминиращата	им	роля	намалява	–	от	
80%	през	първите	години	до	60%	днес.	 	Видимото	преразпределение	е	в	полза	
на	„Финансовите	активи,	отчитани	по	справедлива	стойност	в	друг	всеобхватен	
доход“	и	„Паричните	средства	и	салдата	на	банките	в	ЦБ“.		При	„Финансовите	
активи,	отчитани	по	справедлива	стойност	в	друг	всеобхватен	доход“	(предим-
но	капиталови	ценни	книжа	на	държавното	управление)	ръстът	започва	от	2015-
2021	г.	при	средно	ниво	на	дела	им	от	9,10%.

Размерът	на	„Паричните	средства	и	салдата	в	ЦБ“	нараства	от	2015	г.	насам	
поради	 влязлото	 в	 сила	 законодателство	на	Базел	 3.	Процесът	продължава	и	 в	
резултат	от	мерките,	свързани	с	Ковид-19.	Необходимостта	от	укрепване	на	капи-
тала	и	ликвидността	води	до	капитализиране	на	пълния	обем	печалба	в	банковата	
система	в	размер	на	1,6	млрд.	лв.;	отмяна	на	предвидените	за	2020	г.	и	2021	г.	
увеличения	на	 антицикличния	капиталов	буфер	 (БНБ,	2021);	 увеличаване	лик-
видността	на	банковата	система	чрез	намаляване	на	чуждестранни	експозиции	на	
търговските	банки	(субсидиарите	на	чуждите	банки	следва	да	държат	парите	си	
в	БНБ,	а	не	в	банките	майки)	(БНБ,	2020).		С	последната	мярка	паричните	салда	
на	ТБ	в	ЦБ	нарастват	значително	–	от		13	469	089		хил.	лв.	през	2019	г.;	22	768	112	
хил.	лв.	–	2020	г.;	28	487	440	–	2021	(БНБ,	2021).	Ограниченията	са	премахнати	
през	февруари	2022	г.	

3. „Сблъсъкът“ на банките с регулациите

Началото	на	 2007	 г.	 дава	индикации	 за	 сериозни	проблеми	 в	 банковата	
система	на	САЩ	и	отваря	врати	за	Световна	финансова	и	икономическа	криза.	
Пряк	ефект	от	нея	са	мерките	за	стабилизиране	на	финансовия	свят	–	пореди-
ца	от	строги	нормативи	и	надзорни	трансформации,	целящи	да	върнат	облика	
на	банките	като	институти	за	обществено	доверие.	Създадени	са	редица	над-
зорни	органи,	ориентирани	към	всяка	част	от	финансовия	сектор:	Европейски	
банков	орган,	Европейски	орган	за	ценни	книжа	и	пазари,	Европейски	орган	
за	застраховане	и	професионално	пенсионно	осигуряване	и	Европейски	съвет	
за	системен	риск,	Банков	съюз	(с	две	основни	структури	в	него	–	Единен	над-
зорен	механизъм	и	Единен	механизъм	за	преструктуриране	за	банките).

Инициативите	 продължават	 с	 приетото	 ново	 споразумение	 за	 капита-
лова	 стабилност	–	Базел	 III,	 и	двата	основни	документа	 в	него	–	Регламент	
№575/2013	относно	пруденциалните	изисквания	за	кредитните	институции	и	
инвестиционните	 посредници	 (EP,	 2013а)	 и	 Директива	 2013/36/ЕС	 относно	
достъпа	до	осъществяването	на	дейност	от	кредитните	институции	и	относно	
пруденциалния	надзор	върху	кредитните	институции	и	инвестиционни	посре-
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дници	(Директива	IV)	(EP,	2013b).	
Друга	 част	 от	 законодателството	 е	 ориентирана	 към	 необслужваните	

кредити	(План	за	действие	за	справяне	с	необслужваните	кредити	в	Европа)	
(EBA,	2016)	и	възнагражденията	на	ръководствата	на	банките.	Трансформира-
ни	са	и	Принципите	за	корпоративно	ръководство,		инициирани	са	дискусии	
относно	членовете	на	бордовете	и	участието	на	жените	в	тях.	През	юни	2022	
г.	е	постигнато	споразумение	за	параметрите	на	бъдещото	твърдо	законодател-
ство	и	40%-на	квота	за	по-малко	представения	пол	в	надзорните	съвети	(33%,	
ако	се	отчита	и	надзорен	и	управителен	съвет)	на	ниво	ЕС.

В	 началото	 на	 2020	 г.	 светът	 посреща	 поредното	 предизвикателство	 –		
пандемията	от	Ковид-19.	 	С	него	идват	и	решенията	на	ЕЦБ	за	подкрепа	на	
ликвидността	на	институциите	и	създаване	на	условия	за	финансиране	на	до-
макинства,	предприятия	и	банки	с	цел	запазване	на	безпрепятственото	креди-
тиране	на	реалната	икономика	(ECB,	2020).	Към	тях	се	добавят	и	такива,	свър-
зани	с	риска,	ливъриджа,	качеството	на	активите,	изплащане	на	дивиденти	и	
променливи	възнаграждения	и	адаптиране	към	МСФО	9.	

Българската	банкова	система	не	остава	встрани	от	общата	тенденция	за	
промяна	 в	 сигурността	 и	 стабилността	 на	 сектора.	 Директива	 IV	 се	 транс-
понира	в	националното	законодателство	в	Закона	за	кредитните	институции	
(ЗКИ,	2006;	изм.	и	доп.	2021)	и	свързаните	с	него	допълнителни	нормативни	
актове,	заедно	със	Закона	за	БНБ		(ЗБНБ,	1997;	изм.	и	доп.	–	ДВ,	бр.	12	от	2021	
г.)	и	Закона	за	възстановяване	и	преструктуриране	на	кредитни	институции		и	
инвестиционни	посредници	(ЗВПКИИП,	2015,	в	сила	от	12.02.2021	г.)		Освен	
тях	банките	спазват	още	13	наредби,	81	регламента	и	регламента					за	изпълне-
ние	(с	поправките	в	тях);	55	делегирани	регламента	(с	поправките),	3	решения	
за	изпълнение	и	91	насоки	и	препоръки	на	Европейския	банков	орган	(БНБ,	
www.bnb.bg,	2022).

С	Базел	3	се	иновират	и	модифицират	показателите	за	капиталова	адек-
ватност,	ликвидност	и	ливъридж	(БНБ,	2021).	Данните	за	системата	сочат,	че	
секторът	изпълнява	препоръките	на	законодателя,	но	някои	от	банките	имат	
проблеми.	
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Таблица 5
Капиталова адекватност, ликвидност и ливъридж на българската банкова система 

за периода 2006-2021
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2006 14,50 11,85 - 48,56 - 8,04
2007 13,83 10,82 - 28,24 - 8,23 2,41
2008 14,86 11,60 - 21,71 - 9,00 2,50
2009 17,04 14,03 - 21,90 - 11,26 6,40
2010 17,48 15,24 - 24,37 - 13,61 11,90
2011 17,53 15,74 - 25,57 - 13,60 14,90
2012 16,70 15,20 - 26,00 - 13,20 10,60
2013 16,90 16,00 - 27,07 - 13,00 10,30
2014 21,95 19,97 19,51 30,12 - 11,53 9,40
2015 22,18 20,46 19,98 36,71 - 10,84 14,50
2016 22,15 20,88 20,41 38,24 - 10,89 12,90
2017 22,08 20,86 20,41 38,97 347,60 10,68 10,20
2018 20,38 19,41 18,99 - 294,10 10,11 7,60
2019 20,22 19,56 19,04 - 270,00 10,55 6,50
2020 22,74 22,10 21,69 - 279,00 10,74 5,60
2021 22,62 22,04 21,66 - 274,10 10,50	 4,60
Източник на данните от баланса на банковата система: „Банките в България“, триме-
сечен бюлетин на БНБ за периода 2006-2021. Данните са към края на 4-то тримесечие за 

съответната година (БНБ, Банките в България, 2007-2021).

След	въвеждането	на	Базел	3	са	проведени	два	стрес	теста	на	българската	
банкова	система	–	първият	в	съответствие	със	Закона	за	възстановяване	и	пре-
структуриране	на	кредитни	институции	и	инвестиционни	посредници,	а	вторият	
–	поради	приемането	на	България	в	ERM2.		Част	от	банките	се	провалят	и	в	двата	
периода.	С	недостиг	на	капитал	при	стрес	тест	1	са:	Токуда	банк	–	1	698	хил.	лв.;	
Инвестбанк	–	89	164	хил.	лв.;	Банка	Пиреос	–	4	784	хил.	лв.	и	ПИБ	–	283	513	хил.	
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лв.		(БНБ,	2016).	При	втория	стрес	тест	отново	ПИБ	и	Инвестбанк	не	отговарят,	–	
първата	с	недостиг	от	2672,9	млн.	евро	капитал,	а	втората	–	с	51,8	млн.	евро	(ECB,	
2019).	Подкрепата	за	ПИБ	идва	от	държавата,	която	взема	решение	да	участва	в	
капитала	на	банката	чрез	Българската	банка	за	развитие	(към	2022	г.	–	18,35%)	
(ПИБ,	2022).

Що	се	отнася	до	ликвидността	–	в	периода	2008-2017	г.	Коефициентът	на	
ликвидните	 активи	нараства	 значително.	 	Нововъведеният	 след	него	показател	
„Ликвидно	покритие“	намалява	от	първия	период	насам	и	се	колебае	около	стой-
ност	280%	(без	2017	г.),	доста	над	минималноизискуемата	граница	от	100%.	Ни-
вата	на	ливъридж	надвишават	значително	изискуемите	3%	по	закон	и	достигат	
10-11%	(в	неговия	стар	и	нов	вариант),	с	което	банките	потвърждават,	че	спазват	
критериите	на	Базел

4. „Прочит“ на рентабилността 

Рентабилността	на	активите	и	рентабилността	на	собствения	капитал	зави-
сят	от	три	елемента	–	активи,	собствен	капитал	и	печалба.	И	трите	имат	различна	
динамика,	а	поведението	на	активите	и	собствения	капитал	(в	относително	посто-
янна	посока	на	растеж)	се	разминава	драстично	с	печалбата	(фиг.1).	

Печалбата	варира	в	широк	диапазон	с	дълъг	период	на	невъзможност	за	въз-
становяване	от	предкризисната	2008	г.	Плахият	период	на	възстановяване	е	пре-
къснат	два	пъти	–	през	2016	г.	и	Ковид-19.		

Източник на данни: БНБ (2007-2021) Банките в България.
Фиг. 1. Активи, собствен капитал и печалба на банковата система  

в периода 2007-2021 г. 

Плавният	 темп	 на	 нарастване	 при	 активите	 и	 собствения	 капитал	 дава	
основание	 да	 се	 заключи,	 че	 показателите	 за	 рентабилност	 следват	 посока-
та	на	движение	на	печалбата	и	са	също	толкова	волатилни.	 	 	А	поведението	
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на	печалбата	зависи	от	множество	причини:	от	видимите	двигатели	кредити-
те	 и	 депозитите	 и	 свързаните	 с	 тях	 приходи	 и	 разходи,	 административните	
разходи,	 нивото	на	 обезценките,	 необслужваните	 кредити,	 до	 качеството	на	
управление,	 процесите	 на	 вземане	 на	 решение,	 структурата	 на	 ръководните	
органи,	процесите	в	институциите	и	пр.	Не	остават	встрани	и	микро-	и	ма-
кроефектите,	които	причиняват	сериозни	сътресения,	без	това	да	има	пряка	
връзка	с	конкретната	банка	или	система.

Източник на данни: БНБ (2007-2021) Банките в България.
Фиг. 2. Стойности на показателите за рентабилност на активите (ROA)  

и собствения капитал (ROE) на банковата система в периода 2007-2021 г.

Анализът	на	някои	от	елементите	на	печалбата	води	до	следните	изводи.	
В	първата	част	на	изследвания	период	основният	доход	на	банките	е	от	лих-
ви,	тенденция,	пречупена	малко	след	2008	г.	(фиг.	2).	С	времето	този	доход	се	
свива,	компенсиран	минимално	от	повишените	приходи	от	такси	и	комисиони.	
Нивото	на	нетния	лихвен	доход	обаче	остава	непроменливо	почти	през	целия	
период.	Същевременно	печалбата	намалява,	което	предполага,	че	има	други	
разходни	центрове,	които	свиват	получения	нетен	лихвен	доход	–	оперативни	
разходи,	обезценки	и	пр.
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Източник на данни: БНБ (2007-2021) Банките в България.
Фиг. 3. Приходи от лихви, разходи за лихви, приходи от такси и комисиони,  

разходи от такси и комисиони за банковата система за периода 2007-2021

	От	фиг.	4	ясно	се	вижда	обратната	пропорционалност	на	обезценките	и	пе-
чалбата,	което	обяснява	частично	динамиката	ѝ	заедно	с	лекото,	но	все	пак	пови-
шено	ниво	на	оперативните	разходи	спрямо	първоначален	период	и	в	кризисната	
2020	г.	

Източник на данни: БНБ (2007-2021) Банките в България.
Фиг. 4. Динамика на оперативните разходи и обезценките на финансови активи  

на банковата система за периода 2007-2021 г.

Това,	разбира	се,	не	е	оправдание	за	срива	ѝ,	а	причина	за	търсене	на	по-
дълбоките	корени	на	проблема	за	качеството	на	активите	и	факторите,	които	пре-
дизвикват	обезценките,	заедно	с	анализ	на	административните	разходи	и	това,	че	
„прословутата“	дигитализация	не	води	до	тяхното	намаляване.		



334

Известия 
2022  •  том 66  •  №4

Пряка	 връзка	 с	 обезценките	има	и	процентът	на	необслужваните	 кредити	
(тези	над	90	дни),	който	достига	нива	над	10%	в	периода	от	2010	до	2017	вклю-
чително.

Източник на данни: БНБ (2007-2021) Банките в България
Фиг. 5. Релацията Печалба/Необслужвани кредити над 90 дни  

за периода 2007-2021 г. 

С	не	по-малко	значение	за	оценка	на	въздействието	върху	печалбата	е	прино-
сът	на	всяка	банка	в	общата	печалба.	Делът	на	печалбата	на	първите	шест	банки	
в	общата	печалба	на	системата	е	над	90%	в	някои	периоди.	С	най-голям	дял	са	
Уникредит	 и	ДСК	 (повече	 от	 50%),	 следвани	 от	ОББ,	Пощенска	 банка,	Първа	
инвестиционна	банка	и	Райфайзен	банк,	сменящи	позициите	си	през	годините.	
Проиграна	(от	автора)	оценка	на	въздействието	сочи,	че	свиването	на	печалбата	
на	Уникредит	с	10%	предизвиква	спад	от	2,73%	в	печалбата	на	системата,	а	въз-
действието	на	ДСК	е	2,33%.	При	другите	банки	влиянието	е	под	1%,	но	все	пак	
значимо.

В	действителност	търсенето	на	причините	за	промяната	на	рентабилността	
далеч	надхвърлят	видимото.	Отвъд	видимите	ефекти	остават	серия	детерминанти	
(включващи	част	от	преките	фактори	на	влияние),	които	определят	посоката	и	
стойностите	на	двата	пърформанс	индикатора.

5. Структуриране на модел за оценка на рентабилността 

Представените	 до	 тук	 видими	 детерминанти	 на	 рентабилността	 не	 дават	
пълна	информация	за	поведението	на	скритите	фактори	на	влияние.	От	обзора	на	
направените	в	изложението	проучвания	става	ясно,	че	повечето	автори	определят	
три	групи	детерминанти:	вътрешнобанкови,	характерни	за	сектора		и	макроико-
номически.	Те	не	са	пряко	свързани	с	отделни	параметри	на	рентабилността,	а	ха-
рактеризират	средата,	в	която	функционират	институциите	(таблица	1	и	таблица	
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2).	На	база	тях,	и	по	собствена	преценка	на	автора,	са	представени	тези,	които	са	
част	от	тествания	иконометричен	модел.	

Таблица 6
Променливи за формиране на моделите за оценка на рентабилността

Променливи Начин на определяне Наименова-
ние в модела

Вътрешнобанкови (традиционни) независими променливи
1. Размер	на	банката	(сума	на	

активите)
Натурален	логаритъм	от	активите LnAssets

2. Капиталова	адекватност Оповестени	стойности	в	годишните	
отчети	или	по	РКИ	№	575/2013	

CapAD

3. Кредити/Депозити Кредити/Депозити LoanDeposit
4. Дял	на	кредитите Кредити/Активи LoanToAsset
5. Нетен	лихвен	марж	 Нетен	лихвен	доход/Лихвен	доход NIM
6. CIR	(Cost/Income) Брутен	доход/Оперативни	разходи CIR
7. Обезценки	на	финансови	

активи/Кредити
Обезценки	на	финансови	активи/Кре-
дити

ImpairLoan

8. Коефициент	на	ливъридж Собствен	капитал/Активи EquityToLoan
Характеризиращи системата независими променливи

9. Собственост	на	банките	
(външна)

Сума	на	активите	на	субсидиарите/
Сума	на	активите	на	банковата	система

Ownership

10. HHIndex 	Сума	от	квадратите	на	пазарните	дя-
лове	на	банките	в	банковата	система

HHI

Макроикономически независими променливи
11. Икономически	растеж Изчислен	на	база	данни	БВП GDPGrowth
12. Инфлация	годишна Оповестена	(по	данни	на	НСИ	и	Ев-

ростат)
InflationRate

Зависими променливи
1. Рентабилност	на	собстве-

ния	капитал	
Печалба/Собствен	капитал ROE

2. Рентабилност	на	активите	 Печалба/Сума	на	активите ROA
Източник: съставена от автора на база предходни изследвания и собствени предложения.

Обосновката	за	избора	на	конкретните	детерминанти	е	следната.	
Размерът на банката (1)	е	индикатор	за	сила	на	институцията	и	представя	
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предимството	ѝ	що	се	отнася	до	пазари,	клиенти,	възможности,	позициониране,	
икономии	от	мащаба	и	пр.		

Годините	 след	Световната	финансова	и	икономическа	 криза	променят	 ви-
зията	на	надзора	–	банките	преследват	по-високи	нива	на	(2)	капиталова адек-
ватност,	с	което	се	„абсорбира“	част	от	разполагаемия	ресурс	на	банката,	но	се	
създават	условия	за	постигане	на	по-добър	кредитен	рейтинг	и	цена	на	ресурса.	

Със	също	толкова	важно	значение	е	и	ликвидният	риск,	представен	от	отно-
шението	Кредити/Депозити	(3).	То	показва	каква	част	от	кредитите	са	финанси-
рани	с	депозити	и	това	доколко	влошени	макроикономически	условия	или	банко-
ва	паника	биха	повлияли	върху	банковия	пърформанс.		(ЕК,	2017).

Показателят	Кредити/Активи	(4)	показва	профила	на	системата	(търговски	
у	нас),	а	по-високата	му	стойност	сочи	за	основен	стимул	на	рентабилността	–	
кредитите.

Нетният лихвен марж	(5)	е	част	от	групата	на	рентабилностите,	но	в	насто-
ящото	изследване	е	разгледан	като	независима	променлива.	Между	него	и	рента-
билностите	се	очаква	силна	положителна	връзка,	тъй	като	банковият	сектор	у	нас	
е	с	търговски	профил.				

Специално	място	при	детерминантите	има	(6)	оперативната ефективност 
на банките – „Cost/Income“.	Очакваната	връзка	с	рентабилността	е	обратнопро-
порционална	–	колкото	по-висока	е	стойността	на	Cost/Income,	толкова	по-ниска	
е	рентабилността.	Причината	за	това	е,	че	показателят	акцентира	и	върху	значи-
мостта	на	оперативните	разходи,	не	само	върху	тези	за	финансов	ресурс.

Показателят	Обезценки/Кредити	(7)	е	заместващ	на	необслужваните	креди-
ти	(NPLs)	поради	липса	на	публично	достъпна	информация	за	този	вид	кредити	
по	банки	и	в	целия	разглеждан	период.	Очаквано	влияние	върху	рентабилността	
–	негативно.

До	приемането	на	Базел	3	с	отношението	Собствен капитал/Активи (8)	се	
измерва	ливъриджа.		Предполага	се,	че	по-високото	ниво	на	капитал	води	до	по-
голяма	рентабилност,	тъй	като	банките	лесно	могат	да	се	придържат	към	изисква-
нията	за	капиталова	адекватност,	а	излишният	капитал	може	да	бъде	предоставен	
за	кредити.	

Собствеността на банките	(9)	(Активи	на	субсидиари/Активи	банкова	сис-
тема)	може	да	се	тълкува	двояко.	Колкото	по-висока	е	стойността	на	показателя,	
толкова	по-голямо	въздействие	би	имала	привнесената	от	субсидиарите	политика	
на	нашия	банков	пазар.		Високата	стойност	на	показателя	следва	да	е	гарант	за	по-
голяма	устойчивост,	тъй	като	субсидиарите	могат	да	очакват	подкрепа	от	банките	
майки	при	криза.

За	определяне	на	пазарната концентрация	(10)	е	избран	индексът	Херфин-
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дал-Хиршман	(HHI-индекс).	Силно	концентриран	пазар	може	да	доведе	до	моно-
полни	печалби.	В	този	случай	връзката	между	пазарната	концентрация	и	банко-
вите	печалби	може	да	бъде	отрицателна.

В	 групата	 на	 макроикономическите	 детерминанти	 са	 включени	 икономи-
чески растеж	(11)	и	(12)	инфлация.	В	добри	за	икономиката	времена	растежът	
стимулира	 развитието	 на	 бизнеса	 и	 кредитирането,	 а	 оттам	 и	 рентабилността.	
Инфлацията	влияе	и	върху	ценовата	политика	на	банката,	и	върху	поведението	на	
клиентите.	При	едните	–	в	промяна	на	тарифите,	при	другите	–	промяна	в	пове-
дението	за	потребление.

Представените	детерминанти	са	включени	в	предложения	вариант	на	мо-
дела:	
ROA (ROE)= α + β 1 *LnAssetsit+ β2*CapAdit+β3*LoanDepositit+ β4*OwnerShipit+ 
β5*LoanToAssetsit +β6*HHIt+ β7* ImpairLoanit+ β8*CIRit+ β9*EquityAssetsit+ 
β10*NIMit+ β11* InflationRatei+β12*GDPGrowthi+ Dt +εi, 
където:

• ROA,	ROE	–	зависими	променливи;
• Dt	–	dummy	променливи	за	годините;
• i-номер	на	банката;
• t-периода;
• ε	-	статистическата	грешка;
• β	 –	 коефициент,	 показващ	 влиянието	 на	 независимата	 променлива	 върху	
стойността	на	зависимите	ROA/ROE;

• α	-	константа.

Резултатът	от	тестването	на	детерминантите	на	ROA/ROE	показват	потвърж-
дение	на	модела	от	F-статистиката	и	в	двата	случая	(Significance	(p-value)	=	0).	Ко-
ефициентът	на	Дърбин-Уотсън	при	оценката	на	ROA	е		1,800,	а	при	ROE	–	1,802.	
И	 двете	 стойности	 са	 близо	 до	 граничната	 (2),	 което	 позволява	 да	 се	 приемат	
резултатите	от	модела,		още	повече,	че	p-value	на	коефициентите	го	позволява.
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Таблица 6
Резултати от тестването на връзките при зависима променлива ROA

Model Summaryb

Model R R	
Square

Ad-
justed	R	
Square

Std.	Er-
ror of the 
Estimate

Change	Statistics Durbin-
WatsonR	Square	

Change
F	

Change
df1 df2 Sig.	F	

Change
1 ,859a ,738 ,726 ,00924 ,738 62,111 12 265 ,000 1,800

a.	Predictors:	(Constant),	GDPGROWTH,	LnAssets,	NIM,	LoanToAssets,	CapAD,	ImpairLoan,	HHI,	
LoanDeposit,	CIR,	EquityAsset,	Ownership,	InflationRate

b.	Dependent	Variable:	ROA
Coefficientsa

Model Unstandardized	
Coefficients

Standardized	
Coefficients

t Sig. 95,0%	Confidence	
Interval	for	B

Collinearity	
Statistics

B Std.	
Error

Beta Lower	
Bound

Upper 
Bound

Toleran-
ce

VIF

1 (Constant) -,035 ,040 -,868 ,386 -,114 ,044
LnAssets ,000 ,001 ,015 ,376 ,707 -,001 ,001 ,624 1,602
CapAD -,001 ,016 -,004 -,082 ,935 -,032 ,030 ,511 1,958

LoanDeposit ,000 ,002 -,008 -,206 ,837 -,004 ,003 ,609 1,643
Ownership -,024 ,030 -,042 -,822 ,412 -,083 ,034 ,383 2,611

LoanToAssets -,013 ,003 -,143 -3,699 ,000 -,020 -,006 ,660 1,514
HHI ,011 ,008 ,076 1,473 ,142 -,004 ,026 ,372 2,687

ImpairLoan -,352 ,031 -,398 -11,536 ,000 -,412 -,292 ,831 1,203
CIR -,030 ,003 -,470 -11,585 ,000 -,035 -,025 ,601 1,665

EquityAsset ,065 ,017 ,176 3,829 ,000 ,032 ,098 ,471 2,124
NIM ,183 ,010 ,621 18,200 ,000 ,163 ,203 ,851 1,176

InflationRate ,034 ,028 ,070 1,208 ,228 -,021 ,089 ,292 3,422
GDPGROWTH ,020 ,019 ,062 1,058 ,291 -,017 ,058 ,291 3,436

a.	Dependent	Variable:	ROA
Източник: собствени изчисления (чрез SPSS)

Резултатите	от	тестването	на	мултиколинеарността	сочат,	че	стойностите	на	
VIF	са	под	5	за	всички	независими	променливи	и	при	ROA,	и	при	ROE.		В	матри-
цата	на	корелационните	коефициенти	не	се	наблюдава	силна	и	значима	корелация	
между	елементите.

Стойностите	на	коефициента	на	детерминация	са	0,738,	което	означава,	че	73,8%	
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от	факторите	обясняват	стойността	на	ROA,	а	при	коригирания	му	вариант	–	72,6%.	С	
най-голямо	значение	от	детерминантите	(чиято	Sig.<0,05)	са:	Собствен	капитал/Активи	
(+);	Кредити/Активи	(-);	Нетен	лихвен	марж	(+);	Оперативна	ефективност	(CIR)	(-);	Обез-
ценки/Кредити	(-).	С	най-силна	положителна	зависимост	е	NIM,	а	в	противоположната	
посока	са	очакваните	въздействия	на	оперативната	ефективност	и	обезценките.		

Таблица 7
Резултати от тестването на връзките при зависима променлива ROE

Model Summaryb

Model R
R	

Square

Ad-
justed	R	
Square

Std.	Error	
of the 

Estimate

Change	Statistics
Durbin-
Watson

R	Square	
Change

F	
Change df1 df2

Sig.	F	
Change

1 ,726a ,528 ,506 ,07323 ,528 24,673 12 265 ,000 1,802
a.	Predictors:	(Constant),	GDPGROWTH,	LnAssets,	NIM,	LoanToAssets,	CapAD,	ImpairLoan,	HHI,	
LoanDeposit,	CIR,	EquityAsset,	Ownership,	InflationRate
b.	Dependent	Variable:	ROE

Coefficientsa

Model

Unstandardized	
Coefficients

Standardized	
Coefficients

t Sig.

95,0%	Confidence	
Interval	for	B

Collinearity	
Statistics

B
Std.	
Error Beta

Lower	
Bound

Upper 
Bound Tolerance VIF

1 (Constant) -,162 ,319 -,507 ,613 -,790 ,467
LnAssets ,010 ,004 ,122 2,289 ,023 ,001 ,019 ,624 1,602
CapAD -,113 ,125 -,054 -,909 ,364 -,359 ,132 ,511 1,958

LoanDeposit -,010 ,013 -,043 -,790 ,430 -,036 ,016 ,609 1,643
Ownership -,051 ,236 -,015 -,217 ,828 -,515 ,413 ,383 2,611

LoanToAssets -,048 ,028 -,091 -1,746 ,082 -,103 ,006 ,660 1,514
HHI ,036 ,059 ,042 ,601 ,549 -,081 ,153 ,372 2,687

ImpairLoan -2,405 ,242 -,461 -9,949 ,000 -2,881 -1,929 ,831 1,203
CIR -,162 ,021 -,430 -7,894 ,000 -,203 -,122 ,601 1,665

EquityAsset ,392 ,135 ,179 2,914 ,004 ,127 ,657 ,471 2,124
NIM ,218 ,080 ,125 2,736 ,007 ,061 ,375 ,851 1,176

InflationRate ,368 ,223 ,129 1,650 ,100 -,071 ,806 ,292 3,422
GDPGROWTH ,253 ,151 ,131 1,672 ,096 -,045 ,550 ,291 3,436

a.	Dependent	Variable:	ROE
Източник: собствени изчисления (чрез SPSS).



340

Известия 
2022  •  том 66  •  №4

Оценката	на	ROE	представя	леко	по-различна	картина.	Избраните	в	модела	
детерминанти	обясняват	поведението	на	възвръщаемостта	на	собствения	капи-
тал	на	50%	(коефициент	на	детерминация	0,528).	С	най-силна	връзка	в	модела	за	
оценка	на	ROE	са	Собствен	капитал/Активи	(+),		NIM	(+),	Оперативна	ефектив-
ност	(CIR)	(-)	и	Обезценки/Кредити	(-).	

Заключение

Оценката	на	банковата	рентабилност	изисква	определяне	на	конкретни	въз-
можни	детерминанти,	пряко	или	непряко	свързани	с	нея.	Резултатите	от	анализа	и	
модела	сочат,	че	за	разлика	от	изследванията	в	Регион	Европа,	както	и	Полша,	Че-
хия,	Унгария	и	Румъния,	у	нас	БВП,	инфлацията,	пазарната	концентрация	нямат	
значение.	 Потвърждава	 се	 липсата	 на	 значимост	 на	 капиталовата	 адекватност,	
което	 предполага,	 че	 законодателството	 за	 по-добра	 стабилност	 не	 ограничава	
възможността	на	банките	в	България	да	постигнат	по-висока	рентабилност.	

От	получените	резултати	следва,	че	банките	следва	да	се	съсредоточат	към	
оптимизиране	на	 обезценките	и	 оперативните	 разходи.	Средата,	 в	 която	функ-
ционират	от	десетилетие	насам,	вече	принуждава	повечето	от	тях	да	редуцират	
клоновата	си	мрежа	и	персонал,	което	е	 заложено	и	в	политиките	на	големите	
конгломерати	в	Европа,	и	то	в	сериозни	размери.	

От	 друга	 страна,	 правилата	 за	 управление	 на	 необслужваните	 кредити	 от	
страна	на	ЕС	и	прилагането	им	в	местните	законодателства	вероятно	ще	има	до-
бър	ефект	в	дългосрочен	период,	но	само	от	страна	на	банките.	Настоящата	енер-
гийна	и	политическа	криза	у	нас,	високата	растяща	инфлация,	както	и	опасенията	
за	рецесия	в	световен	план	пораждат	негативни	ефекти	у	банковите	клиенти	и	
силни	затруднения	с	погасяването	на	заемите,	а	оттам	и	непредвидимост	за	бан-
ките.

Провокацията	към	следващо	изследване	на	тази	проблематика	е	на	ниво	ког-
нитивно-демографски	профил	както	на	управленския	състав,	така	и	на	клиента.	
Новите	поколения	идват	с	ново	мислене,	визии	и	предпочитания	както	в	упра-
влението,	 така	 и	 в	 потреблението.	И	 вероятно	ще	 поставят	 друг	 акцент	 върху	
модерния	банков	пърформанс.
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PROFITABILITY OF BANKS IN BULGARIA BETWEEN THE WORLD 
FINANCIAL CRISIS AND COVID-19

Aleksandrina PANCHEVA

Abstract

The	years	between	the	World	Financial	and	Economic	Crisis	and	Covid-19	put	banks	in	
a	very	turbulent	environment.	Being	part	of	the	backbone	of	world	economy,	but	also	being	a	
reason	for	the	first	crisis,	the	banks	find	themselves	in	constant	stress	in	fight	for	survival	and	
recovery,	which	inevitably	influences	their	key	performance	indicators.	The	present	article	aims	
at	discovering	 the	hidden	determinants	of	 the	profitability	of	 the	banks	 in	Bulgaria	between	
the	 two	crises	 in	an	environment	of	 legal	 and	 structural	 transformations.	Based	on	explored	
and	systematized	studies	of	the	problem	in	region	Europe,	and	in	the	context	of	the	dynamic	
and	structural	analysis	of	the	profitability	of	the	banks	in	our	country,	a	model	for	profitability	
assessment	is	presented	and	proven.	Conclusions	are	drawn,	and	recommendations	suggested,	
regarding	results	interpretation,	and	model	extension	options.

Key words: banks,	bank	profitability,	bank	performance.
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Въпреки	че	в	бизнес	сферата	„управление	на	богатството“	вина-
ги	са	съжителствали	множество	конкуренти,	по	правило	големите	
банки	са	доминиращият	пазарен	играч.	Трудно	е	това	твърдение	
да	бъде	оборено	и	днес,	но	е	факт,	че	в	последното	десетилетие	е	
налице	сериозно	разместване	на	пластовете	в	индустрията,	допъл-
нителен	катализатор	за	което	се	оказва	пандемията	от	Covid-19.	
Тази	 промяна	 се	 олицетворява	 най-вече	 от	 ренесанса	 на	 бизнес	
моделите	 на	 някои	 от	 традиционните	 пазарни	 участници	 (част-
ните	банкови	бутици	и	фамилните	офиси)	и	от	появата	на	съвър-
шено	нови	конкуренти	(WealthTech	компаниите).	Целта	на	автора	
на	 настоящата	 статия	 е	 да	 представи	 съвременния	 конкурентен	
ландшафт	в	сегмента	„Частно	банкиране	и	управление	на	богат-
ството“,	поставяйки	акцент	върху	двигателите	на	неговата	посте-
пенна	трансформация,	както	и	върху	силните	и	слаби	страни	на	
водещите	пазарни	участници.
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Въведение

Бизнесът	по	управление	на	богатството	(Private	Banking	&	Wealth	Manage-
ment,	 PWM)	 винаги	 е	 бил	изключително	привлекателен	 за	финансови	и	нефи-
нансови	институции	от	различен	тип	и	калибър.	Причините	за	това	са	няколко.	
Първо,	това	е	индустрия,	„генетично	предразположена“	към	разрастване,	продик-
тувано	от	естествения	и	непрекъснат	ръст	на	глобалното	богатство,	в	комбинация	
с	увеличаващата	се	концентрация	в	неговото	разпределение.	Второ,	на	фона	на	
останалите	области	на	финансите,	бизнесът	по	управление	на	богатството	се	от-
личава	с	по-голяма	устойчивост	на	финансовите	резултати,	като	секторът	обикно-
вено	остава	високо	рентабилен	дори	в	трудни	времена	за	глобалната	икономика.	
Трето,	институциите,	предлагащи	PWM	услуги,	по	правило	„понасят“	позитивни	
ефекти	върху	своята	репутация.	Не	е	изненадващо,	че	в	контекста	на	динамично	
развиващите	се	през	последното	десетилетие	икономически,	демографски	и	тех-
нологични	процеси,	апетитът	към	сектора	както	на	традиционните,	така	и	на	ино-
вативните	пазарни	играчи,	се	засилва	още	повече,	което	превръща	Private	Banking	
&	Wealth	Management	в	един	от	силно	конкурентните	сегменти	на	банкирането.		

В	списъка	на	традиционните	пазарни	участници	попадат	глобални	банкови	
корпорации,	частни	бутици,	фамилни	офиси,	независими	финансово-консултант-
ски	 фирми,	 адвокатски	 кантори,	 инвестиционни	 съветници,	 кредитни	 сдруже-
ния	и	др.	В	последните	години	натискът	върху	всички	тях	се	засилва	значител-
но	 вследствие	 на	 огромната	 популярност	 и	 лавинообразното	 разпространение	
на	специализираните	компании	от	FinTech	пространството		–	т.	нар.	WealthTech.	
Претрупването	на	конкурентния	пейзаж	се	дължи	и	на	обстоятелството,	че	ня-
кои	традиционни	финансови	институции	(от	сфери	като	дребно	банкиране	или	
застраховане)	също	започват	да	си	проправят	път	в	PWM	сектора	чрез	развитие	
на	свои	платформи	и	екосистеми.[1]	Според	редица	анализи	е	въпрос	на	време	и	
големите	 технологични	 гиганти	 (като	Google,	Amazon	и	Apple),	 „окрилени“	 от	
успеха	си	в	разплащателната	индустрия,	да	проникнат	в	атрактивния	бизнес	по	
финансово	обслужване	на	богатите	(нар.	още	High	Net	Worth	Individuals,	HNWI).		

Обект	на	изследване	в	настоящата	статия	е	бизнес	сферата	„Частно	банки-
ране	и	управление	на	богатството“,	а	неин	предмет	–	променената	конкурентна	
среда	в	сектора	през	последните	години.	Последователно	ще	бъдат	анализирани:	
водещата	роля	на	големите	банки	и	предимствата,	благодарение	на	които	те	про-
дължават	да	я	поддържат;	причините	за	възкресяването	на	интереса	на	клиентите	
към	частните	банкови	бутици	и	фамилните	офиси;	факторите,	 детерминиращи	
появата	 и	 бурното	 развитие	 на	 изцяло	 дигиталните	WealthTech	 компании.	 Ав-
торовите	анализи	и	обобщения	в	статията	се	базират	на	резултатите	от	редица	
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глобални	проучвания	и	експертни	оценки,	извършени	от	авторитетни	и	световно	
признати	консултантски	и	финансови	компании.	

1. Преимуществата на големите банки

Докато	други	клонове	на	финансите	се	фрагментират	и	специализират,	в	биз-
неса	 по	 управление	 на	 богатството	 изглежда	 все	 още	 размерът	 има	 решаващо	
значение.	Доказателство	за	това	е,	че	и	към	2021	г.	швейцарският	гигант	UBS	за	
пореден	път	(13-ти	път	в	рамките	на	18	години)	остава	най-добрият	Wealth	ме-
ниджър	в	световен	мащаб,	при	това	постигайки	най-високите	си	резултати	след	
2007	 г.	 (Euromoney	 2021a).[2] Всички	 анализатори	 са	 единодушни,	 че	 големите	
глобални	марки	(UBS,	Morgan	Stanley,	Bank	of	America,	Credit	Suisse,	J.	P.	Morgan,	
Goldman	Sachs,	HSBC,	Citi	и	т.	н.)	продължават	да	държат	„лъвския	пай“	в	индус-
трията,	a	концентрацията	на	активите	под	управление	(Assets	under	management,	
AuM)	в	тях	непрекъснато	расте.	В	Обединеното	кралство	например	Топ	25	Wealth	
management	доставчици	притежават	около	85%	от	общите	AuM	(Bradley	2021).	В	
глобален	план	ситуацията	не	е	много	по-различна.	Към	края	на	2020	г.	първите	
25	глобални	Wealth	мениджъри	контролират	активи	на	стойност	$29	трлн.		–	ръст	
с	повече	от	30%	само	за	две	години.	Резултатът	е	още	по-впечатляващ,	имайки	
предвид,	че	на	практика	тези	институции	вече	управляват	сума,	равняваща	се	на	
една	трета	от	световния	БВП	(Financial	Planning	2021).

Тук	непременно	трябва	да	се	отчете	и	обстоятелството,	че	на	фона	на	по-
малките	 пазарни	 участници,	 най-големите	 банкови	 институции	 демонстрират	
значително	по-стабилно	финансово	представяне	в	годините	на	пандемията.	Така	
например	през	2020	г.	резултатите	на	швейцарските	банки	стават	много	по-поля-
ризирани.	Докато	големите	и	средни	институции	привличат	рекордни	суми	„нетни	
нови	пари“	(Net	New	Money,	NNM),	при	малките	играчи	дори	е	налице	отрицате-
лен	поток	на	такива.	Също	така	големите	банки	съумяват	да	поддържат	стабилно	
нивото	на	съотношението	за	ефективност	„Cost/Income”	(C/I),	а	при	малките	само	
за	година	то	се	повишава	със	7	процентни	пункта,	надхвърляйки	90%	(KPMG,	
University	of	St.	Gallen	2021,	pp.	33-34).	Водещ	фактор	за	подобрената	конкурент-
на	позиция	на	глобалните	банкови	лидери	по	време	на	пандемията	е	обстоятел-
ството,	че	в	период	на	криза	клиентите	повече	отвсякога	ценят	стабилността	и	
сигурността,	която	те	несъмнено	олицетворяват.		

Като	се	остави	настрана	ковид	ситуацията,	сред	ключовите	фактори	за	успе-
ха	на	големите	банки	в	управлението	на	богатството	могат	да	се	посочат	(Roland	
Berger	2016,	pp.	8-9):

• стратегическа	последователност		–	ясна	групова/корпоративна	стратегия	
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със	 силен	акцент	върху	управлението	на	богатството	като	основна	дей-
ност;

• 	силна	синергия	на	подразделенията	за	частно	банкиране	с	останалите	ди-
визии.	Редица	анализи	показват,	че	съществуват	(често	значими)	разлики	
в	рентабилността	между	Wealth	мениджърите,	функциониращи	като	част	
от	 голяма	банкова	 група,	и	 тези,	опериращи	като	самостоятелен	субект.	
Въпреки	че	в	първия	случай	са	налице	завишени	разходи	за	координация,	
те	се	компенсират	от	потенциала	за	споделяне	на	услуги,	инфраструктура	
и	платформи	с	другите	дивизии	(BCG	2020a,	p.	6);

• балансирано	пазарно	портфолио	–	 добре	премислени	решения	 в	 услуга	
на	националните	(регионални)	целеви	пазари,	критична	маса	в	развитите	
пазари	и	готовност	и	способност	 за	инвестиране	в	развиващите	се.	Тук	
трябва	да	се	добави	и	глобалното	им	присъствие	и	покритие,	осигурява-
що	достъп	до	най-висококачествени	фондове	и	инвестиции	по	целия	свят,	
което	е	изключително	важно	за	клиентите	(особено	за	най-богатите),	тър-
сещи	възможности	за		широка	диверсификация,	по-висока	възвръщаемост	
и	данъчни	оптимизации;

• силен	 органичен	 растеж.	 От	 една	 страна,	 той	 се	 осигурява	 от	 предим-
ствата	при	привличането	и	задържането	на	висококачествен	персонал,	в	
т.	 ч.	 солидни	умения	 за	набиране	на	консултанти	и	идентифициране	на	
топ	таланти,	специализирани	и	професионални	HR	отдели,	привлекател-
ни	локации	на	офисите,	разнообразни	възможности	за	кариерно	развитие.	
От	 друга	 страна,	 органичният	 растеж	 се	 дължи	 на	 силното	 продуктово	
портфолио,	клиентски	центрираното	управление	на	продажбите	и	инфор-
мационното	лидерство;

• успешни	придобивания	–	ясна	стратегия	за	сливания	и	поглъщания,	фи-
нансова	мощ,	собствени	умения	и	капацитет	за	успешно	изпълнение	на	
„техническото“	придобиване	и	интегриране	на	„мишената“;	

• постоянна	оптимизация	на	бизнес	модела.	Големите	банки	разполагат	с	
ноу-хау	и	 усъвършенствани	инструменти,	 с	 помощта	на	 които	могат	 да	
„улавят	пулса“	на	пазара	и	на	тази	основа	да	адаптират	своя	бизнес	модел	
към	актуалните	обещаващи	тенденции;

• дългосрочна	финансова	перспектива.	В	бизнес,	основан	на	дългогодиш-
ните	взаимоотношения,	осигуряването	на	дълъг	хоризонт	пред	клиента	е	
от	ключово	значение	за	избора	на	обслужващ	финансов	център.

За	други	основните	преимущества	се	свеждат	до:	доверието	на	клиентите,	
подплатено	от	подкрепата	на	правителствата	и	централните	банки;	сигурността,	
идваща	 от	 строгото	 регулиране;	 по-слабата	 уязвимост	 към	 системни	 рискове;	
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предимствата	при	ценообразуването	(тъй	като	в	качеството	си	на	маркет	мейкъри,	
големите	играчи	реално	вземат	участие	в	„правенето	на	пазара“);	широкия	проду-
ктов	асортимент;	дългогодишното	и	устойчиво	присъствие	на	пазара	(Caproasia	
2016).	Разпознаваемостта	и	силата	на	бранда	също	се	разглеждат	като	ключови	
конкурентни	предимства.	Това	е	така,	 защото	според	проучванията	„при	смяна	
на	обслужващия	финансов	център	богатите	индивиди	най-често	се	обръщат	към	
две	опции:	препоръки	от	роднини	и	приятели	(т.	нар.	реактивен	маркетинг)	или	
се	насочват	към	онези	брандове,	които	първо	им	идват	на	ум,	когато	помислят	за	
конкуренти	в	пространството“	(Market	Watch	2019).	

От	полза	за	големите	банки	е	и	нарастващото	в	пандемията	желание	на	бога-
тите	лица	(особено	сред	масовата	заможна	клиентела,	жените	и	потребителите	с	
по-ниски	нива	на	финансови	познания)	да	консолидират	всичките	си	финансови	
взаимоотношения	и	дейности	при	 един	PWM	доставчик	 (Ernst,	Young	2021,	 p.	
20).	Това	е	така,	защото	в	сравнение	с	по-малките	пазарни	участници	и	с	ново-
възникващите	дигитални	играчи,	те	разполагат	с	много	по-широк	и	развит	проду-
ктов	асортимент,	който	ще	бъде	водещ	фактор	при	избора	на	единствен	центра-
лизиран	финансов	доставчик.	Освен	това	през	последните	няколко	години	тези	
пазарни	участници,	които	функционират	като	единици	в	големи	банкови	групи,	
правят	значително	по-големи	инвестиции	за	дигитализиране	на	своите	операции,	
тъй	като	за	тях	ресурсите	са	по-лесно	достъпни,	а	и	съществуват	технологични	
взаимодействия	с	много	по-напредналите	в	дигитално	отношение	Retail	Banking	
дивизии	(Strategy&	2021,	pp.	7-8).	

Без	съмнение	на	водещо	място	сред	двигателите	за	успеха	на	големите	банки	
се	нарежда	и	тяхната	критична	маса.	В	тази	връзка	от	UBS	отбелязват:	„Иконо-
миите	от	мащаба	са	нашето	ясно	конкурентно	предимство…	Банка	като	нашата	е	
в	състояние	да	извършва	големи	продажби	на	активи,	сливания	и	придобивания,	
IPO	(първично	публично	предлагане),	както	и	други	дейности	за	повишаване	ка-
питала	на	клиентите.	Това	е	от	решаващо	значение,	тъй	като	повечето	от	нашите	
азиатски	PWM-клиенти	например	са	собственици	на	фирми,	които	често	се	ин-
тересуват	от	корпоративни	дейности	 за	 своя	бизнес,	 така	че	 те	 търсят	банки	с	
възможности	да	извършват	и	корпоративни	сделки“	(Wealth	in	Asia	2017).	Важно	
е	да	се	отбележи,	че	освен	на	мащаба,	в	своите	стратегии	UBS	винаги	е	залагала	и	
на	специализацията.	Така	например	понастоящем	тя	разполага	със	75	служители,	
чиято	единствена	работа	е	да	предлагат	консултантска	дейност	на	филантропи	по	
целия	свят	(Euromoney	2021b).	

На	 този	 фон	 прогнозата	 на	 Boston	 Consulting	 Group	 за	 бъдещето	 на	 най-
големите	 доставчици	 на	 услуги	 за	 управление	 на	 богатството	 звучи	 повече	 от	
оптимистично:	„Те	може	да	удвоят	пазарния	си	дял	през	следващите	20	години.	
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Предимствата	им	в	мащаба	и	 силата	на	баланса	ще	им	позволят	да	обслужват	
цялата	верига	на	стойността,	затвърждавайки	ролята	си	на	единен	портал,	който	
отговаря	дори	на	най-сложните	нужди	на	клиентите“	(BCG	2020b,	p.	17).	

Въпреки	тези	позитивни	оценки	вече	стана	ясно,	че	натискът	върху	големите	
банки	е	многостранен	и	все	по-форсиран.	Нека	първо	спрем	вниманието	си	върху	
бутиковите	частни	банки	и	фамилните	офиси,	считани	за	най-ключови	сред	кон-
венционалните	конкуренти.	

2. Ренесансът на традиционните конкуренти

Вълната	от	скандали,	която	„погълва”	глобалните	банки	след	финансовата	
криза,	създава	възможности	за	просперитет	на	малките	частни	банкови	бутици.
[3] Някои	 богати	 лица	 са	 „просто	 ужасени“	 от	 безкрайния	 поток	 неправомерни	
действия	в	големите	институции	и	поредицата	разследвания	на	широк	кръг	зло-
употреби	–	от	данъчни	измами,	през	некоректни	продажби	на	ипотечни	и	застра-
хователни	продукти,	до	пране	на	пари.	В	същото	време	бутиковите	банки,	чийто	
растеж	 (поради	 липсата	 на	 разнообразна	 акционерна	 база)	 е	 ограничен	 до	 не-
разпределената	 печалба,	 съумяват	 да	 съхранят	 по-консервативни	 съотношения	
при	кредитирането	и	инвестирането.	В	резултат,	част	от	клиентите	са	готови	да	
„пожертват“	по-широкия	инвестиционен	избор,	предлаган	от	големите	институ-
ции,	за	сметка	на	по-персонализирано	традиционно	обслужване	от	малка	банка	
(Financial	Times	2013).	Последното	не	бива	да	учудва	никого,	имайки	предвид,	че	
немалък	дял	от	клиентите	възприемат	бизнеса	по	управление	на	богатството	като	
въплъщение	на	традиционни,	дори	старомодни	ценности.	

От	друга	 гледна	точка,	бутиковите	частни	банки	установяват	 значително	
присъствие	през	последните	години,	извличайки	дивиденти	от	най-ценния	си	
актив	–	своята	независимост.	Те	получават	завидна	свобода	на	действие,	поне-
же	вместо	да	отговарят	пред	хиляди	акционери	и	да	„робуват“	на	капризите	на	
фондовите	пазари,	се	отчитат	единствено	пред	няколко	собственици.	Частните	
банкови	бутици	не	растат	в	името	на	растежа	и	не	се	стремят	да	обхванат	целия	
продуктов	спектър	на	PWM.	Напротив		–	обикновено	те	са	тясно	специализи-
рани	и	нишови.	На	свой	ред	ограничената,	но	и	по-гъвкава,	структура	допри-
нася	за	формирането	на	по-близки	и	опростени	работни	отношения	с	клиенти-
те,	което	пък	позволява	постигането	на	превъзходни	стандарти	на	обслужване.	
Банковите	бутици	са	привлекателни	и	с	факта,	че	богатството	на	собственика	
обикновено	се	управлява	заедно	с	инвестициите	на	клиентите,	което	осигурява	
допълнителен	стимул	за	бдителност.	С	оглед	на	всичко	това	вероятно	не	е	из-
ненадващо,	че	удовлетвореността	на	клиентите	на	тези	институции	е	почти	два	
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пъти	по-висока	от	тази	на	типичния	клиент	на	голяма	международна	банкова	
група	(Financial	Times	2013).	

Разбира	 се,	 бизнес	моделът	 на	 бутиковите	 частни	 банки	 не	 е	 лишен	 и	 от	
някои	недостатъци.	Въпреки	че	разходите	за	технологично	развитие	вече	не	са	
непосилни	за	тях,	както	допреди	няколко	години	 (Euromoney	2019),	днес	те	се	
сблъскват	с	растяща	неефективност,	породена	най-вече	от	ниските	лихвени	мар-
жове	и	скъпоструващото	нормативно	съответствие	 (Compliance).	В	резултат	на	
това	в	европейските	малки	частни	банки	например	към	края	на	2019	г.	индика-
торът	Cost/Income	достига	до	средно	равнище	от	99%,	което	е	повече	от	двойно	
по-висока	стойност	в	сравнение	с	тази	на	големите	институции	(McKinsey	2020).	

Ето	защо,	изглежда	съвсем	логично	как	в	Швейцария	в	последното	десети-
летие броят	на	малките	частни	банки	се	свива	повече	от	два	пъти	–	от	105	на	44.	
За	сравнение,	в	същия	период	броят	на	големите	и	средни	банки	намалява	само	с	
шест	(KPMG,	University	of	St.	Gallen	2021,	р.	11).	Такава	е	тенденцията	и	в	оста-
налата	част	на	Европа,	както	и	в	САЩ.	Като	водеща	причина	за	нея	могат	да	се	
изтъкнат	стремежите	за	постигане	на	икономии	от	мащаба	посредством	консоли-
диране.	Нарастващият	натиск	върху	разходите	по	време	на	пандемията	се	явява	
допълнителен	катализатор	на	този	процес.	Показателен	за	това	е	„бумът“	от	по-
малки	сделки	през	2020	г.	на	няколко	европейски	пазара,	характеризиращи	се	с	
високи	стойности	на	съотношението	C/I	(Strategy&	2021,	p.	14).	Според	други	во-
дещата	причина	за	свиващия	се	брой	бутикови	частни	банки	е	различна,	а	имен-
но	борбата	на	регулаторите	с	банковата	тайна	–	проблем,	който	засяга	най-вече	
Швейцария.	„Допреди	десет	години	клиенти	от	цял	свят	се	събираха	тук,	за	да	
намерят	дискретен	дом	за	парите,	които	искаха	да	скрият	от	данъчните	власти...	
Благодарение	на	водената	от	САЩ	глобална	борба	с	укриването	на	данъци	обаче,	
дните,	в	които	швейцарските	банкери	можеха	да	просперират,	просто	помагайки	
на	богатите	си	клиенти	да	укриват	средства,	отдавна	изтекоха“	(Financial	Times	
2017).

Фамилните	 офиси	 са	 друг	 организационен	 модел,	 който	 предизвиква	 ин-
тереса	 на	 богатите	 лица	 и	 семейства	 десетилетия	 наред.	 С	 понятието	 „Family	
Officе“	се	представя	всеобхватното,	интегрирано	и	прозрачно	обслужване	на	мно-
го	богати	фамилии,	 техни	членове	и	 семейни	фирми,	 което	 се	 осъществява	от	
многофункционални	екипи,	интегриращи	специалисти	с	различни	компетенции	
(Вачков	и	др.	2011).	Предвид	огромните	активи	на	обслужваните	семейства,	фа-
милните	офиси	трябва	да	покриват	целия	спектър	от	услуги,	вкл.	по-неспецифич-
ни	такива	–	управление	на	самолети	и	яхти,	създаване	на	тръстове	и	фондации,	
финансово	ограмотяване	на	децата	в	семейството,	минимизиране	на	конфликтите	
между	поколенията	и	т.	н.	
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Отличителен	белег	на	тези	пазарни	участници	е	фактът,	че	на	практика	те	ос-
тават	изключително	слабо	регулирани.	Това	се	счита	за	оправдано	от	гледна	точка	
на	обстоятелството,	че	в	класическия	си	вид	„чистите“	фамилни	офиси	(Single	
Family	Office,	SFO)	предлагат	услуги	само	на	едно	семейство,	а	не	на	множество	
клиенти.	Днес	обаче	по-разпространени	са	многофамилните	офиси	(Multi	Family	
Offices,	MFO),	чиято	дейност	е	по-близка	до	традиционните	PWM	практики,	от	
гледна	точка	на	това,	че	те	се	стремят	да	изградят	своя	бизнес,	обслужвайки	по-
вече	клиенти	(няколко	фамилии).	В	последно	време	липсата	на	регулации	на	фа-
милните	офиси	все	по-често	се	поставя	под	въпрос	с	аргумента,	че	те	биха	мог-
ли	да	генерират	системен	риск	поради	своя	размер,[4]	липсата	на	каквато	и	да	е	
прозрачност	и	нарастващия	им	интерес	към	спекулативни	инвестиции.	Подобни	
притеснения	изглеждат	напълно	основателни	на	фона	на	колапса	през	2021	г.	на	
Archegos	Capital	Management	–	основан	в	Ню	Йорк	фамилен	офис,	управляващ	
активи	за	над	$10	млрд.	(Collins	2021).	

Оставането	на	FOs	извън	полезрението	на	регулаторните	органи	ги	поставя	
в	позицията	на	екосистема,	която	е	много	трудна	за	проследяване,	измерване	и	
оценка.	 Въпреки	 това	 понастоящем	 специалистите	 считат,	 че	 общият	 им	 брой	
в	глобален	мащаб	е	между	7	000	и	10	000,	повечето	от	които	са	създадени	през	
последните	15	години	(Capgemini	2021a,	p.	11).	Приблизително	две	трети	от	тях	
са	позиционирани	в	Северна	Америка,	около	една	четвърт	в	Европа,	а	останалите	
9%	–		в	Азия	и	останалата	част	на	света	(Fintrx,	Charles	Schwab	2021,	p.	7).[5]	В	
стойностно	изражение	фамилните	офиси	контролират	приблизително	между	$6	и	
$7	трлн.	активи.	За	сравнение	–	при	хедж	фондовете	тази	сума	е	далеч	по-малка	
–	$3,4	трлн.	(Collins	2021).	В	потвърждение	на	нарастващото	влияние	на	между-
народните	многофамилни	офиси,	през	2022	г.	базираният	в	Торонто	Northwood	
Family	Office	оглавява	престижната	класация	на	Euromoney	за	най-добра	частна	
банка/мениджър	на	богатство	в	Северна	Америка	(Euromoney	2022).	

Къде	могат	да	се	търсят	причините	за	ренесанса	на	този	бизнес	модел	(Ocori-
an	2020)?	Първо,	повечето	богати	семейства	традиционно	делегират	управление-
то	на	своите	финансови	активи	на	инвестиционни	мениджъри.	Но	в	светлината	на	
продължителните	периоди	на	по-ниска	възвръщаемост	(особено	след	глобалната	
финансова	криза),	както	и	с	оглед	на	перманентно	високите	такси	за	управление,	
тази	опция	изглежда	все	по-малко	привлекателна	за	част	от	клиентите.	Така	те	
основателно	започват	да	се	питат	дали	не	биха	могли	да	се	справят	по-добре	сами,	
назначавайки	специалисти,	които	да	управляват	финансовите	им	активи	и	да	се	
отчитат	директно	на	членовете	на	семейството.	Второ,	концентрацията	на	богат-
ството	в	световен	мащаб	логично	води	до	по-голям	брой	ултра	богати	фамилии,	
осъзнаващи	предимствата	на	семейните	офиси,	в	т.	ч.	консолидирането	на	всич-
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ки	услуги	на	едно	място,	което	дава	по-ясна	картина	на	финансовото	състояние	
и	съдейства	за	вземането	на	по-информирани	инвестиционни	решения.	Трето,	в	
епохата	на	устойчивото	инвестиране	и	социалното	предприемачество	фамилните	
офиси	предоставят	идеалната	среда,	в	която	ESG	активностите	на	обслужващата	
организация	лесно	могат	да	бъдат	приведени	в	съответствие	с	ценностите	и	инте-
ресите	на	отделните	членове	на	семейството.	Четвърто,	допълнителен	стимул	за	
развитието	на	този	бизнес	модел	е	наблюдаваната	тенденция	все	повече	високо-
качествени	професионалисти	да	търсят	нетрадиционен	път	за	кариерно	развитие	
извън	конвенционалната	финансова	система.			

Предвид	все	по-голямата	загриженост	на	богатите	лица	и	семейства	за	си-
гурността	на	техните	активи	и	данни,	едно	от	най-сериозните	предизвикателства	
пред	фамилните	офиси	днес	са	експоненциално	нарастващите	кибератаки	спрямо	
тях.	Така	например	проучване	сред	200	ръководители	на	FOs	установява,	че	26%	
от	тях	са	били	обект	на	кибератака,	като	две	трети	от	случаите	са	от	периода	на	
пандемията	(Boston	Private	2020,	pp.	11-19).	Високата	степен	на	уязвимост	на	тези	
фирми	към	хакерски	нападения	е	резултат	от	обстоятелството,	че	те	не	разполагат	
с	многочислен	персонал,	както	и	с	нужните	бюджети	за	създаване	на	задълбочени	
процедури,	 гарантиращи	киберсигурността.	Отражение	 дават	 и	 коментираните	
вече	по-хлабави	регулаторни	изисквания	в	сравнение	с	тези,	на	които	трябва	да	
отговарят	големите	банки.

	 От	всичко	казано	дотук	става	ясно,	че	независимо	от	някои	техни	недос-
татъци,	 в	последните	 години	ролята	на	частните	банкови	бутици	и	фамилните	
офиси	става	все	по-значима	в	PWM	бизнеса,	като	този	тренд	вероятно	ще	про-
дължи	и	занапред.	Въпреки	че	големите	банкови	концерни	го	„държат	под	око“,	в	
полезрението	им	в	много	по-голяма	степен	попадат	нововъзникващите	дигитални	
компании,	чийто	щурм	е	повече	от	впечатляващ.	

3. Нашествието на иновативните играчи

Както	при	 всеки	 друг	 клон	на	финансовия	 бизнес,	 така	 и	 в	 управлението	
на	богатството,	един	от	най-актуалните	и	коментирани	въпроси	днес	е	появата,	
развитието	и	бързото	разпространение	на	нови,	изцяло	виртуални	пазарни	учас-
тници	–	в	случая	WealthTech	компаниите.	Трябва	да	се	отбележи,	че	на	фона	на	
дребното	банкиране,	тук	това	се	случва	със	значително	по-бавни	темпове,	което	е	
напълно	обяснимо	предвид	пословичния	консерватизъм	както	на	клиентите,	така	
и	на	доставчиците	на	PWM	услуги.	Въпреки	него	обаче	в	последното	десетиле-
тие	редица	новосъздадени	фирми	навлизат	почти	ежедневно	в	Wealth	management	
пространството,	за	да	отговорят	на	стремежа	на	клиентите	към	по-качествено	об-
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служване,	по-висока	доходност	и	улеснен	достъп	до	инвестиционни	решения	от	
най-висок	клас.	Някои	от	тези	компании	позволяват	на	инвеститорите	да	дивер-
сифицират	своите	портфейли	в	екзотични	класове	активи,	други	им	осигуряват	
достъп	до	усъвършенствани	стратегии	за	търговия,	а	трети	им	дават	възможност	
да	създават	собствени	емпирични	изследвания	и	да	тестват	свои	хипотези.	С	дру-
ги	думи,	WealthTech	компаниите	осъществяват	„нашествия“	по	целия	жизнен	ци-
къл	на	обслужване	в	управлението	на	богатството,	включително	във	финансовите	
консултации	–	крайъгълният	камък	за	индустрията.[6] На	този	фон,	в	САЩ	напри-
мер	екосистемата	на	бизнеса	по	управление	на	богатството	претърпява	сериозна	
трансформация	(фиг.	1).		

Фиг. 1. Wealth management екосистемата в САЩ
Източник: Business Insider, 2021. 

Големите	 банкови	 институции	 доскоро	 не	 обръщаха	 сериозно	 внимание	
на	тези	стартиращи	фирми	и	на	възможностите,	които	те	активно	изграждат,	но	
това	постепенно	се	променя.	Понастоящем	интересът	на	пазарните	лидери	към	
тях	е	напълно	оправдан	с	оглед	на	непрекъснато	нарастващия	им	брой.	Въпреки	
лидерската	позиция	на	САЩ	в	WealthTech	сектора,	и	в	Европа	само	за	периода	
2015	г.	–	2017	г.	въпросните	компании	се	утрояват	(Deloitte	2017,	p.	10).	Панде-
мията	допълнително	катализира	тези	процеси,	създавайки	условия	за	доказване	
на	жизнеспособността	на	техните	бизнес	модели.	По-конкретно,	под	влияние	на	
необходимостта	от	социално	дистанциране	специализираните	в	областта	техно-
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логични	платформи	се	радват	на	 значителен	ръст	на	новооткритите	клиентски	
сметки.	В	потвърждение	на	това	твърдение	проучване	установява,	че	вече	34%	от	
HNWI	активно	използват	WealthTech	фирма	при	управлението	на	своето	богат-
ство	(Capgemini	2021b,	p.	23).	

Същевременно	WealthTech	 пространството	 генерира	 и	 изключително	 ста-
билно	 финансиране,	 поставяйки	 абсолютен	 рекорд	 от	 $14,6	 млрд.	 инвестиции	
през	2021	г.	–	ръст	с	внушителните	156%	спрямо	предишния	рекорд	от	2020	г.	
(фиг.	2).	Еднорозите	в	областта	също	нарастват	драстично	през	2021	г.,	достигай-
ки	до	25	броя,	при	едва	7	такива	година	по-рано.	

Фиг. 2. Финансиране на WealthTech проекти (млрд. USD)
 Източник: CBInsights, 2021., р. 110.

Най-важният	въпрос,	който	възниква	тук,	е	кое	всъщност	прави	WealthTech	
компаниите	толкова	опасни	за	традиционните	пазарни	играчи?	

Първо,	поради	факта,	че	са	„заченати“	в	ерата	на	високите	технологии,	ди-
гиталните	решения	са	присъщи	за	тях	по	генезис,	което	им	позволява	да	предос-
тавят	клиентско-центрирани	услуги	за	управление	на	благосъстоянието	по	много	
по-атрактивен	и	гъвкав	начин.	Респективно,	цифровите	инструменти	на	конвен-
ционалните	частни	банки	не	са	в	състояние	да	се	конкурират	с	техните	специално	
създадени	платформи	нито	по	отношение	на	потребителски	интерфейс,	нито	по	
повод	функционалност.	Доказателство	в	тази	посока	е,	че	мобилните	приложения	
на	класическите	PWM	институции	се	актуализират	пет	пъти	по-рядко	от	тези	на	
изцяло	дигиталните	играчи	(Oliver	Wyman,	Morgan	Stanley	2020,	p.	9).	Обясне-
нието	за	това	е	просто.	При	традиционните	пазарни	участници	преобразуването	
на	съществуващите	операционни	модели	е	затруднено	заради	необходимостта	от	
фундаментална	промяна	в	начина	на	мислене	на	ръководствата,	преодоляване	на	
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съпротивата	от	страна	на	служителите	и	справяне	с	проблемите,	генерирани	от	
наследените	(legacy)	системи	и	инфраструктури.	

Второ,	 именно	WealthTech	 компаниите	 са	 пионери	 в	 предлагането	 на	 ро-
ботизирани	консултанти	(robo-advisors),[7]	които	набират	все	по-голяма	скорост,	
особено	в	контекста	на	коронакризата.	Както	може	да	се	очаква,	особено	висок	
ентусиазъм	спрямо	тях	демонстрират	по-младите	инвеститори,	две	трети	от	кои-
то	считат,	че	те	генерират	ползи	(Ernst,Young	2021,	p.	29).	Самите	фирми	за	уп-
равление	на	богатството	също	осъзнават	променения	пейзаж.	Така	например	в	
проучване	в	САЩ	от	2021	г.	90%	от	съветниците	на	клиенти	от	HNWI	сегмента	
вярват,	 че	през	 следващите	12	месеца	 традиционните	мениджъри	на	богатство	
ще	загубят	пазарен	дял,	заради	услугите	на	robo-advisors	(PBI	2021).	На	този	фон,	
според	някои	прогнози,	управляваните	от	тях	активи	ще	достигнат	$16	трлн.	до	
2025	г.	в	сравнение	с	$0,3	трлн.	през	2016	г.	(Infosys	2020,	р.	11).	

Сред	 най-важните	 предимства	 на	 роботите	 могат	 да	 се	 откроят:	 ниска-
та	цена,	 голямата	 точност	и	бързина,	 високата	прозрачност,	ниските	минимал-
ни	прагове	за	участие,	подобряването	на	клиентския	онбординг,	предоставяно-
то	удобство,	възможността	 за	наблюдение	и	ребалансиране	на	портфейла	24/7.	
Освен	това	„машините“	се	отличават	съществено	от	„смъртните“	поради	факта,	
че	те	са	почти	напълно	„имунизирани“	срещу	предубеждения,	предразсъдъци	и	
различни	форми	на	конфликти	на	интереси.	Именно	способността	им	да	правят	
безпристрастен	и	неемоционален	избор	може	да	се	очаква	да	провокира	част	от	
клиентите	да	ги	предпочитат	в	бъдеще,	с	оглед	на	доказания	в	годините	след	фи-
нансовата	криза	„морален	дефицит“	у	голяма	част	от	банкерите	и	все	по-малката	
толерантност	на	новите	генерации	към	проблеми	от	подобно	естество.

Трето,	 в	общия	случай	нововъзникващите	фирми	са	 свръхефективни,	кое-
то	им	дава	възможност	да	начисляват	 значително	по-ниски	такси	за	обслужва-
не.	Причината	за	това	е	ясна		–	операционните	разходи	са	сведени	до	минимум,	
предвид	липсата	на	физическа	дистрибуция,	икономизираните	организационни	
структури	и	автоматизираните	процеси,	както	на	„предния	край“,	така	и	в	Middle-	
и	Back-офисите.	Ето	защо	е	факт,	че	такива	фирми	не	само	отнемат	от	пазарния	
дял	на	традиционните	играчи,	но	и	формират	различни	очаквания	у	клиентите	по	
отношение	на	моделите	на	ценообразуване.	Така	например	все	по-голяма	част	от	
инвеститорите	претендират	базисните	елементи	на	услугите	да	бъдат	предоста-
вяни	на	нулева	цена	от	техния	основен	PWM	доставчик.	В	бъдеще	вероятно	на-
тискът	в	тази	посока	ще	се	усили	и	по	отношение	на	по-комплексни	услуги	като	
финансово	планиране	или	инвестиционно	ограмотяване	(Ernst,Young	2021,	p.	15).	
Съвсем	естествено	това	ще	резултира	в	свиване	на	и	без	друго	намаляващите	в	
последните	години	приходни	маржове.	
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Четвърто,	голяма	част	от	тези	иновативни	фирми	са	насочени	към	конкретни	
области	от	стойностната	верига,	което	повишава	тяхната	специализация	и	осигу-
рява	висококачествено	клиентско	обслужване.	Други	„експлоатират“	недостатъч-
но	разработените	от	традиционните	играчи	пазарни	ниши.	Стартъпите	Ellevest	и	
Portfolia	например	предлагат	платформи,	пригодени	за	жени	инвеститори,	чий-
то	относителен	дял	се	очаква	непрекъснато	да	нараства	в	следващото	десетиле-
тие	под	влияние	на	по-активното	дамско	предприемачество,	очаквания	рекорден	
трансфер	на	богатство	от	baby	boom	поколението,	по-голямата	продължителност	
на	живота	при	жените	и	т.	н.	(Shepherd	2020).	

Пето,	тези	бързоразвиващи	се	компании	действат	застрашително	на	индус-
трията	чрез	демократизиране	на	достъпа	до	специализирани	и	персонализирани	
консултации.	Докато	утвърдените	играчи	в	Wealth	management	бранша	по	прави-
ло	се	съсредоточават	върху	нуждите	на	своите	най-рентабилни	(но	и	най-взиска-
телни)	много	и	ултра	богати	клиенти,	дигиталните	стартиращи	фирми	са	насо-
чени	предимно	към	обширната	база	на	масовата	 заможна	клиентела.[8]	С	други	
думи,	посредством	алгоритмични	средства	те	осигуряват	на	обичайно	подценя-
вания	„сегмент	с	прости	нужди“	достъп	до	създадено	„по	мярка“	инвестиционно	
планиране	и	разпределение	на	портфейла.	Това	е	особено	важно	от	гледна	точка	
на	наблюдаваните	тенденции.	В	САЩ	например	делът	на	дребните	инвеститори	
в	общия	обем	търговия	нараства	от	10%	през	2019	г.	до	приблизително	25%	през	
януари	2021	г.,	давайки	основание	на	анализаторите	да	заключат,	че	„новата	епоха	
за	инвеститорите	на	дребно	тепърва	започва“	(The	Economist	2021).

В	крайна	сметка	става	ясно,	че	макар	все	още	да	не	са	трансформирали	фун-
даментално	бизнеса	по	управление	на	богатството,	изцяло	виртуалните		Wealth-
Tech	компании	уверено	разширяват	своето	пазарно	присъствие	и	влияние,	а	бъ-
дещите	им	интервенции	по	всяка	вероятност	ще	допринесат	за	пренаписване	на	
„правилата	на	играта“	в	сектора.	

Заключение

Дори	и	с	известно	забавяне	в	сравнение	с	останалите	сфери	на	банкирането	
и	финансите,	в	последните	години	конкурентната	среда	в	бизнес	полето	„Частно	
банкиране	и	управление	на	богатството“	също	претърпява	своята	метаморфоза.	
И	днес	големите	международни	банки	продължават	да	отстояват	своята	позиция	
на	пазарен	лидер,	благодарение	на	безспорните	си	предимства	по	отношение	на	
мащаба,	обхвата,	рентабилността,	разпознаваемостта	на	бранда,	дългосрочната	
визия	и	т.	н.	Същевременно	обаче	промените	в	социодемографската,	икономиче-
ската	и	регулаторната	обкръжаващи	среди	стимулират	част	от	клиентите	да	пре-
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открият	преимуществата	на	по-простите	организационни	структури	и	по-близки-
те	човешки	взаимоотношения,	характерни	за	други	традиционни	доставчици	на	
PWM	услуги	–	бутиковите	частни	банки	и	фамилните	офиси.	

От	 своя	 страна	 силно	форсираното	от	пандемията	навлизане	на	 сектора	в	
дигиталния	свят	създава	предпоставки	за	още	по-бурно	развитие	на	изцяло	вир-
туалните	WealthTech	компании.	Тяхното	въздействие	върху	индустрията	вече	е	
безспорно	и	се	изразява	в:	завишени	очаквания	на	клиентите	за	бързина,	непре-
къснатост	и	прозрачност	на	обслужването;	нарастващ	натиск	върху	моделите	на	
ценообразуване;	 демократизиране	 на	 достъпа	 до	 традиционни	 и	 алтернативни	
инвестиции;	нарастващо	значение	на	роботизираните	съветници.	Добрата	новина	
в	случая	е,	че	в	средносрочен	план	тази	ожесточена	конкурентна	борба	несъмне-
но	ще	доведе	до	търсене	на	варианти	за	непрекъснато	обогатяване	на	клиентските	
изживявания,	а	оттам	и	до	повишаване	качеството	на	предоставяните	услуги.

Бележки

[1]	Пример	в	тази	посока	е	италианският	застраховател	Generali,	който	се	
стреми	да	се	превърне	в	топ	играч	в	бизнеса	по	управление	на	активи,	за	да	раз-
шири	клиентската	си	база	и	да	диверсифицира	приходите	си	(Insurance	Journal,	
2020).

[2]	В	челото	на	всички	престижни	класации	се	нарежда	и	другата	 голяма	
швейцарска	банка	–	Credit	Suisse.	В	този	смисъл	Швейцария	продължава	да	се	
счита	 за	 основен	 „хъб“	 за	 частни	банкови	услуги	 в	 световен	мащаб,	 като	през	
2021	г.	в	рейтинг	на	международните	центрове	за	управление	на	богатството	тя	
отново	 печели	 първото	 място	 за	 конкурентоспособност	 и	 размер,	 следвана	 от	
Сингапур	и	Хонконг	(Deloitte,	2021,	p.	9).	

[3]	 Няма	 съмнение,	 че	 страната,	 символизираща	 този	 бизнес	 модел,	 е	
Швейцария,	която	може	да	се	похвали	с	десетки	частни	банкови	бутици,	създадени	
преди	повече	от	два	или	три	века.	Тяхната	 значимост	в	САЩ	обаче	също	не	е	
за	подценяване.	Смята	се,	че	специализираните	частни	банки	и	доверителните	
банки	управляват	около	15%	от	всички	активи	на	домакинствата	зад	Океана.	Те	
обслужват	 горния	край	на	пазара	и	осигуряват	услуги,	 които	 са	изключително	
персонализирани	 и	 „с	 висока	 степен	 на	 докосване“,	 което	 ги	 прави	 трудни	 за	
възпроизвеждане	от	конкурентите	(BCG	2020c,	p.	8).	

[4]	Според	някои	анализи	42%	от	семейните	офиси	имат	активи	под	упра-
вление	на	стойност	над	$1	млрд.	(Fintrx,	Charles	Schwab	2021,	p.	11).	В	доклад	на	
UBS	пък	се	посочва,	че	„средният	семеен	офис“	контролира	активи	от	около	$1,2	
млрд.	(UBS	2021,	p.	43).	
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[5]	Това	съотношение	не	е	изненадващо.	От	една	страна,	най-голям	дял	от	
ултра	богатите	клиенти	в	света	са	концентрирани	зад	Океана.	От	друга	–	в	Европа	
частното	банкиране	има	дълга	и	установена	история,	вследствие	на	което	голяма	
част	от	богатите	фамилии	ползват	услугите	на	една	и	съща	частна	банка	десети-
летия	наред.	В	Азия	и	другите	развиващи	се	икономики	пък	по-голямата	част	от	
богатството	обикновено	е	на	по-малко	от	две	поколения.	

	 [6]	Въз	основа	на	критерии	като	обща	сума	на	активите	под	управление,	
пазарен	 растеж,	 брой	 клиенти,	 мащаб	 на	 операциите,	 иновативност	 и	 т.	 н.,	
понастоящем	сред	най-добрите	в	 глобален	мащаб	могат	да	 се	откроят	няколко	
WealthTech	компании	–	базираните	в	Цюрих	3rd-eyes	analytics,	Additiv	и	Avaloq,	
американските	 Addepar,	 Wealthfront	 и	 Betterment,	 немската	 Scalable	 Capital,	
белгийската	InvestSuite,	позиционираната	в	Сингапур	Bambu	и	др.

	 [7]	Първият	robo-adviser	e	предложен	през	2008	г.	от	Betterment.
	 [8]	Това	е	напълно	обяснимо,	тъй	като	нуждите	на	потребителите	от	„ви-

соките	етажи“	на	богатството	са	твърде	комплексни	и	не	се	поддават	на	стандар-
тизирани	инвестиционни	решения	(Vachkov,	Valkanov	2021,	p.	12).	
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THE NEW COMPETITIVE LANDSCAPE IN
PRIVATE BANKING AND WEALTH MANAGEMENT

Plamen DZHAPAROV

Abstract

Although	many	competitors	have	always	coexisted	in	the	wealth	management	business,	
large	banks	are	usually	the	dominant	market	player.	It	is	difficult	to	refute	this	claim	today,	but	it	
is	a	fact	that	in	the	last	decade	there	has	been	a	serious	shift	in	the	industry.	An	additional	catalyst	
for	this	proccess	is	the	Covid-19	pandemic.	This	change	is	mainly	embodied	by	the	renaissance	
of	the	business	models	of	some	of	the	traditional	market	participants	(boutique	private	banks	
and	family	offices)	and	the	emergence	of	new	competitors	(WealthTech	companies).	The	aim	of	
the	author	of	this	article	is	to	present	the	competitive	landscape	in	the	segment	„Private	Banking	
and	Wealth	Management“,	focusing	on	the	drivers	of	its	gradual	transformation,	as	well	as	the	
strengths	and	weaknesses	of	leading	market	participants.

Keywords: Private	Banking,	Wealth	Management,	competition,	WealthTech.
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Платформата	 Microsoft	 .NET	 е	 една	 от	 най-използваните	 при	
разработката	 на	 уеб	 приложения	 и	 предлага	 голям	 брой	 видове	
проекти	със	специфични	особености	и	изисквания.	Софтуерните	
компании	и	индивидуални	разработчици	следва	да	познават	осо-
беностите	им,	за	да	са	в	състояние	да	правят	подходящ	избор	при	
изграждане	на	нови	приложения	или	трансформиране	на	същест-
вуващи.
Статията	 разисква	 видовете	 проекти	 за	 уеб	 приложения,	 под-
държани	от	платформата	 .NET,	като	ги	анализира	и	сравнява	по	
основни	техни	характеристики.	Представени	са	факторите	и	из-
искванията,	които	влияят	при	избора	на	подходящ	тип	.NET	про-
ект.	Разработена	е	матрица	на	производителността	на	проектите.	
Предложена	е	методика	за	оценка	и	избор	на	подходящ	тип	уеб	
проект,	вкл.	с	използване	на	математически	апарат.
Разработените	 и	 предложени	 матрица	 на	 производителността	 и	
методика	 за	 избора	 на	 проект	 могат	 да	 подпомогнат	 избора	 на	
разработчиците	и	да	подобрят	ефективността	на	крайния	продукт.	
Направените	изводи	могат	да	се	използват	и	в	процеса	на	обуче-
ние	–	както	на	студенти,	така	и	на	специалисти	от	практиката.
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Въведение

Платформата	.NET	е	интегрирана	стратегия	и	набор	от	продукти	на	фирмата	
Microsoft,	 включващи	фреймуърк*	 за	изпълнение	на	 код,	 специализирани	 сър-
въри,	средства	за	разработка	и	езици	за	програмиране	(Microsoft,	2022B;	Prosise,	
2002).

.NET	и	фреймуъркът	.NET	Framework	са	обявени	като	нова	инициатива	през	
2000	г.	и	имат	първа	официална	версия	през	2002	г.	(Linnik,	2019).	Към	този	мо-
мент	Microsoft	владеят	основния	дял	на	пазара	при	средствата	за	разработка	като	
цяло	и	особено	при	десктоп	приложенията.	Една	от	основните	цели	на	инициа-
тивата	е	да	се	заемат	по-активни	позиции	специално	при	средствата	за	уеб	разра-
ботка	(Binstock,	2005;	Sulov,	2014).

С	 течение	на	 времето	платформата	 се	 развива	 динамично	 (Esposito,	 2008;	
Garcia,	 2009A),	 като	включва	възможности	 за	разработка	на	все	повече	видове	
приложения	–	десктоп,	уеб,	мобилни,	игри,	услуги,	за	Interenet	of	Things	(IoT)	–	
устройства,	инструменти	за	работа	и	хостване	в	облак,	за	изкуствен	интелект	и	
др.	

По	 отношение	 на	 разработването	 на	 уеб	 приложения	 през	 2014-2016	 г.	
Microsoft	обявяват	и	реализират	нов	фреймуърк	–	.NET	Core,	с	цел	по-добра	оп-
тимизация	и	мултиплатформеност	(Garcia,	2009B).	През	2020	г.	.NET	Framework	
и	.NET	Core	се	обединяват	и	използват	общото	кратко	наименование	.NET,	като	
се	поддържат	както	класическите,	така	и	новите	възможности.	По	този	начин	към	
момента	 .NET	предлага	14	различни	вида	проекти	за	разработка	на	уеб	прило-
жения	 (Microsoft,	 2022A;	Roth	 et	 al.,	 2022)	 –	 всеки	 един	 със	 свои	 специфични	
изисквания	и	особености,	и	се	превръща	в	една	от	най-използваните	платформи	
при	разработката	на	уеб	приложения	(Web	Tech	Survey,	2022;	Statista,	2022).	Ин-
дивидуалните	разработчици	и	компаниите	 следва	да	познават	особеностите	на	
различните	видове	проекти,	за	да	са	в	състояние	да	правят	подходящ	избор	при	
изграждане	на	нови	приложения	или	трансформиране	на	съществуващи,	което	не	
е	тривиална	задача	поради	разнообразието	от	влияещи	изисквания.

На	тази	основа	цел	на	настоящата	статия	е	да	се	представят,	анализират	и	
сравнят	основните	видове	проекти	за	уеб	приложения,	поддържани	от	платфор-
мата	.NET,	и	да	се	предложи	методика	за	избор	на	подходящ	проект	от	страна	на	
софтуерните	разработчици	при	отчитане	на	разнообразни	фактори.

*		Понятието	framework	понякога	се	превежда	на	български	в	специализираната	литература	
като	„рамка“,	 „среда“	или	„платформа“,	но	в	настоящата	статия	 за	яснота	е	предпочетено	
използването	му	като	заемка	–	„фреймуърк“.
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Основни видове проекти за уеб приложения в платформата .NET

Както	вече	беше	посочено,	видовете	проекти	за	уеб	приложения	в	платфор-
мата	 .NET	са	14,	но	 ако	 се	изключат	вариантите,	 които	нямат	 за	цел	цялостно	
приложение,	а	са	спомагателни	(като	например	библиотеки	с	класове,	за	тестване	
на	приложения	и	др.),	реално	алтернативите	могат	да	бъдат	сведени	до	6	основни	
(с	някои	допълнителни	опции	в	рамките	на	тях).	Тези	проекти	са	следните:

• ASP.NET	Web	Application;
• ASP.NET	Core	Web	App;
• ASP.NET	Core	with	Angular;
• ASP.NET	Core	with	React.js;
• Blazor	Server	App;
• Blazor	WebAssembly	App.
Основен	език	за	програмиране	на	бизнес	логиката	във	всички	изброени	про-

екти	на	.NET	е	C#.	За	някои	от	проектите	може	да	се	ползва	още	Visual	BASIC	
(макар	че	поддръжката	му	е	по-скоро	за	съвместимост	с	по-стари	приложения)	
или	F#	(който	пък	е	по-подходящ	за	специфичен	код,	нуждаещ	се	от	език	за	функ-
ционално	програмиране).	По-надолу	в	статията	ще	се	споменава	само	C#,	а	там	
където	Visual	BASIC	или	F#	могат	да	се	ползват	като	заместители,	това	ще	бъде	
посочено	в	бележка	под	линия.

ASP.NET	Web	Application	позволява	бързото	изграждане	на	класически	.NET	
Framework	 уеб	 приложения,	 единствено	 при	 които	 съществува	 възможност	 за	
ползването	на	визуален	дизайнер	на	интерфейса	с	контроли	и	работа	тип	„drag	
&	drop”,	наподобявайки	по-скоро	външния	вид	и	функционалността	на	десктоп	
приложение.	Разработчиците	могат	да	използват	и	HTML/CSS/JavaScript	за	по-
добре	изглеждащ	и	интерактивен	дизайн,	но	познаването	им	не	е	задължително.	
Взаимодействието	между	интерфейсните	 елементи	 (макар	и	 в	известна	 степен	
ограничено)	и	бизнес	логиката	се	създават	на	езика	за	програмиране	C#**.	При-
ложенията	могат	 да	 бъдат	 инсталирани	 на	 сървър	 под	 управлението	 (само)	 на	
операционната	система	Windows.	На	фиг.	1	е	показано	взаимодействието	между	
клиента	(браузъра	на	потребителя)	и	сървъра.

**	Или	като	алтернатива	Visual	BASIC	или	F#.
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Фиг. 1. Взаимодействие между клиент и сървър 
при ASP.NET Web Application

Източник: собствена разработка.
При	този	вид	проект	всяка	заявка	и	действие	от	страна	на	клиента	води	до	

цялостно	регенериране	и	изпращане	на	актуализиран	вариант	на	страницата	от	
страна	на	сървъра,	което	разтоварва	клиента,	но	натоварва	сървъра	и	мрежовата	
връзка	и	не	е	особено	ефективно	поради	цялостното	презареждане.

Проектите	ASP.NET	Core	Web	App,	ASP.NET	Core	with	Angular	и	ASP.NET	
Core	with	React.js	си	приличат	в	някои	отношения.	Те	се	базират	на	.NET	Core,	
интерфейсът	се	изгражда	в	текстов	режим	с	помощта	на	HTML/CSS	и	допълни-
телен	език	и	технология	на	Microsoft,	наречен	Razor.	За	взаимодействие	между	
интерфейсните	елементи	се	разчита	на	JavaScript,	а	за	реализиране	на	бизнес	ло-
гиката	–	на	езика	за	програмиране	C#.	Съществува	възможност	за	използване	на	
фреймуърците	Angular	или	React	от	страна	на	разработчиците,	които	имат	опит	с	
тях.	Приложенията	могат	да	бъдат	инсталирани	на	сървъри	под	управлението	на	
Windows,	MacOS	или	Linux.	На	фиг.	2	е	показано	взаимодействието	между	кли-
ента	и	сървъра	при	тези	видове	проекти.
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Фиг. 2. Взаимодействие между клиент и сървър 
при ASP.NET Core приложенията

Източник: собствена разработка.
Началната	заявка	от	клиента	води	до	изпращане	на	цялата	страница	от	стра-

на	на	сървъра.	Впоследствие	сценариите	могат	да	бъдат	различни.	Част	от	дейст-
вията	на	потребителя,	които	са	например	взаимодействие	с	интерфейса	на	стра-
ницата,	биха	могли	да	се	осъществят	и	без	връзка	със	сървъра,	чрез	изпълнение	
на	JavaScript	от	страна	на	браузъра.	За	други	действия,	особено	такива,	касаещи	
реализиране	 на	 някаква	 бизнес	 логика,	 се	 налага	 взаимодействие	 със	 сървъра,	
който	може	да	върне	актуализиран	вариант	на	страницата	или	само	данни	при	
използване	на	уеб	услуги.	Цялостно	погледнато	сървърът	и	мрежовата	връзка	по-
лучават	разтоварване	(в	сравнение	с	варианта	при	.NET	Framework,	представен	
на	фиг.	1),	макар	че	определени	взаимодействия	могат	да	натоварят	допълнително	
браузъра	и	съответно	клиентското	устройство,	тъй	като	се	извършват	от	него.	

Относително	най-скоро	във	времето	се	появяват	проектите	Blazor	Server	App	и	
Blazor	WebAssembly	App.	Новото	при	тях	е	технологията	Blazor,	която	позволява	на	
разработчиците	да	използват	само	езика	C#	–	както	за	бизнес	логиката,	така	и	за	по-
интерактивно	взаимодействие	с	интерфейса,	без	необходимост	да	се	знае	и	ползва	
JavaScript.	В	същото	време	интерфейсът	все	така	се	изгражда	в	текстов	режим	с	по-
мощта	на	HTML/CSS	и	Razor,	а	като	сървър	се	поддържат	Windows,	MacOS	и	Linux.

На	фиг.	3	е	показано	взаимодействието	между	клиента	и	сървъра	при	Blazor	
Server	App.
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Фиг. 3. Взаимодействие между клиент и сървър 
при Blazor Server App приложенията

Източник: собствена разработка.
Началната	заявка	от	клиента	води	до	изпращане	на	цялата	страница	от	стра-

на	на	сървъра,	а	последващи	взаимодействия	–	било	по	отношение	на	интерфейса	
или	бизнес	логиката	–	водят	до	комуникация	със	сървъра,	който	изпраща	само	
актуализираните	данни/част	от	страницата.	По	този	начин	клиентът	е	разтоварен	
максимално.	Мрежовата	 връзка	 и	 сървърът	 са	 по-разтоварени	 в	 сравнение	 със	
ситуацията	при	.NET	Framework	(представена	на	фиг.	1),	но	са	по-натоварени	в	
сравнение	с	ASP.NET	Core	(фиг.	2).

На	фиг.	4	е	показано	взаимодействието	между	клиента	и	сървъра	при	Blazor	
WebAssembly	App.
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Фиг. 4. Взаимодействие между клиент и сървър 
при Blazor WebAssembly App приложенията

Източник: собствена разработка.
Началната	заявка	от	клиента	води	до	изпращане	на	цялата	страница	от	стра-

на	на	сървъра,	както	и	на	целия	необходим	код	за	работа	на	страницата.	Това	е	
възможно	благодарение	на	технологията	WebAssembly,	при	която	кодът,	написан	
от	разработчика,	се	транслира	и	после	компилира	до	вариант,	който	се	изпълня-
ва	изцяло	от	браузъра	на	клиента	без	необходимост	от	връзка	със	сървъра	след	
първоначалното	зареждане	(Šipek	et	al.,	2021).	Това	натоварва	клиента,	но	разто-
варва	в	много	голяма	степен	сървъра	и	мрежата	в	сравнение	с	всички	предходно	
разглеждани	варианти.	

В	същото	време	редица	дейности	не	биха	били	възможни,	ако	последваща	
връзка	със	сървъра	липсва	–	напр.	използване	на	база	от	данни,	която	се	съхраня-
ва	на	сървъра.	В	подобни	ситуации	е	възможно	да	се	създадат	уеб	услуги	и	интер-
фейс	към	тях,	работещи	на	сървъра,	към	които	клиентското	приложение	да	се	об-
ръща	при	необходимост	и	да	изпраща	и	получава	данни,	да	заявява	допълнителна	
сървърна	обработка	и	др.	(Whitesell,	Richardson	and	Groves,	2022).	По	този	начин	
е	възможно	да	се	комбинират	някои	от	предимствата	на	други	видове	проекти,	из-
бягвайки	някои	от	недостатъците	им,	но	това	не	е	валидно	при	всички	сценарии.
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Сравнение на проектите за уеб приложения и методика  
за избор на подходящ вид

Когато	софтуерните	компании	или	индивидуални	разработчици,	използващи	
платформата	.NET,	започват	работа	по	ново	уеб	приложение	или	по	усъвършенст-
ване	и	трансформиране	на	съществуващо,	те	са	изправени	пред	необходимостта	
да	направят	подходящ	избор	на	вид	проект.	В	основата	на	вземането	на	целесъ-
образно	решение	е	познаването	на	основните	особености	на	различните	видове	
проекти	и	отчитане	на	най-важните	фактори	и	изисквания	при	разработката	на	
бъдещата	система.

На	основата	на	разгледаните	в	т.	1	особености	на	поддържаните	от	платфор-
мата	 .NET	видове	уеб	проекти	в	табл.	1	е	представено	обобщено	сравнение	на	
техните	най-съществени	характеристики.

Таблица 1
Основни характеристики на уеб проектите, 

поддържани от платформата .NET

Тип проект Дизайн на 
интерфейса

Необходими езици Изпълнява се на Необхо-
дим 

сървър

ASP.NET	Web	
Application

Визуален	
дизайнер	и/
или	текстов

C#***	(HTML,	CSS,	
JavaScript	 

за	по-добър	и	инте-
рактивен	дизайн)

Сървъра	(отчасти	 
на	клиента,	ако	се	
ползва	JavaScript)

Windows

ASP.NET	Core	
Web	App Текстов C#1,	HTML,	Razor,	

JavaScript Сървъра	и	клиента
Windows,	
MacOS,	
Linux

ASP.NET	Core	
Web	App	with	

Angular
Текстов C#1,	HTML,	Razor,	

JavaScript,	Angular Сървъра	и	клиента
Windows,	
MacOS,	
Linux

ASP.NET	Core	
Web	App	with	

React.js
Текстов C#1,	HTML,	Razor,	

JavaScript,	React Сървъра	и	клиента
Windows,	
MacOS,	
Linux

Blazor	Server	
App Текстов C#,	HTML,	Razor Сървъра	и	клиента

Windows,	
MacOS,	
Linux

Blazor	
WebAssembly	

App
Текстов C#,	HTML,	Razor

Клиента	(на	сървъра	
при	необходимост	

чрез	услуги)

Windows,	
MacOS,	
Linux

***	Или	като	алтернатива	Visual	BASIC	или	F#.
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По	отношение	на	създаването	на	всяко	софтуерно,	вкл.	уеб,	приложение	се	
дефинират	редица	изисквания,	но	изпълнението	на	част	от	тях	не	е	свързано	с	
конкретен	вид	проект	в	платформата	за	разработка.	Основните	фактори	и	изиск-
вания,	които	имат	връзка	с	избора	на	вида	уеб	проект	при	използването	на	плат-
формата	.NET,	са	следните	(Damir,	2022;	Spec	India,	2022):

• предишен	опит	и	познания	на	разработчиците;
• сървър	и	неговата	операционна	система;
• натоварване	на	сървъра;
• натоварване	на	мрежовата	връзка	(необходима	честотна	лента);
• натоварване	на	клиента.
Предишният	опит	и	познания	на	разработчиците	са	важен	фактор,	тъй	като	

компаниите	не	са	в	състояние	да	наемат	нови	служители	за	всеки	един	нов	про-
ект,	а	индивидуалните	разработчици	не	биха	имали	време	и	възможност	да	изучат	
всички	възможни	технологии.

Ако	компанията	използва	платформата	.NET	за	създаване	на	уеб	приложе-
ния,	това	предполага,	че	нейните	разработчици	имат	опит	с	езика	за	програми-
ране	C#,	а	също	с	HTML	и	CSS.	В	такъв	случай	влияние	може	да	окаже	дали	те	
познават	и	ползват	някой	от	фреймуърците	Angular,	или	React	 (изискващи	зна-
чителна	предварителна	подготовка)з,	или	основите	на	JavaScript.	Следователно	
някои	 от	 разгледаните	 видове	 .NET	 проекти	могат	 да	 отпаднат	 като	 възможна	
алтернатива	при	липса	на	подготвени	кадри.

Всяко	уеб	приложение	се	нуждае	от	сървър,	на	който	да	бъде	хоствано.	Без	
значение	дали	той	ще	бъде	собствен,	или	нает	като	стандартна	или	облачна	ус-
луга,	определящи	са	операционната	система	и	поддръжката	на	 .NET	от	страна	
на	сървъра.	Единствено	при	ASP.NET	Web	Application	проектите	поддръжката	е	
ограничена	само	до	Windows,	следователно,	ако	сървърът	не	е	под	управлението	
на	Windows,	следва	да	се	избере	някой	от	останалите	видове	проекти.

Обобщено	погледнато	изискванията	по	отношение	на	първите	два	фактора	
биха	могли	да	доведат	до	отпадане	на	възможността	за	ползване	на	някои	от	ви-
довете	проекти.

Натоварването	на	сървъра,	мрежовата	връзка	и	клиента	от	своя	страна	за-
висят	от	редица	особености,	свързани	със	сложността	и	мащабите	на	приложе-
нието,	 общия	 брой	 потребители,	 едновременния	 брой	 потребители,	 обема	 на	
прехвърляните	по	мрежата	 данни,	 характеристиките	на	 сървъра	или	облачната	
услуга,	очакваните	клиентски	устройства	и	др.,	чиито	възможни	комбинации	са	
практически	безкрайни.

Влиянието	на	вида	проект	върху	натоварването	е	в	пряка	връзка	с	реализа-
цията	на	взаимодействието	с	интерфейса	и	разпределението	му	между	клиента	и	
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сървъра.	Тъй	като	това	влияние	не	може	да	бъде	измерено	в	съществуващи	мерни	
единици,	предлагаме	разработена	от	нас	оценка	и	матрица	на	натоварването,	кое-
то	оказва	всеки	един	от	видовете	проекти	върху	основните	фактори.	

Оценките	са	в	относителни	числови	стойности	от	1	(най-ниско	натоварване)	
до	4	(най-високо	натоварване).	Получените	стойности	се	базират	на	документа-
цията	 на	 платформата	 (Microsoft,	 2022A),	 съществуващи	 изследвания	 (Rashidi	
and	Segelström,	2021;	Whitesell,	Richardson	and	Groves,	 2022;	Šipek	 et	 al.,	 2021;	
Himschoot,	2022),	а	също	и	на	тестове	на	автора.	Обобщените	данни	са	предста-
вени	в	табл.	2.

Таблица 2
Матрица на производителността на отделните типове уеб приложения

Тип проект Натоварване 
на сървъра

Натоварване 
на мрежовата връзка

Натоварване 
на клиента

ASP.NET	Web	
Application 4 4 1

ASP.NET	Core	Web	
App 2 2 3

ASP.NET	Core	Web	
App	with	Angular 2 2 3

ASP.NET	Core	Web	
App	with	React.js 2 2 3

Blazor	Server	App 3 3 2
Blazor	WebAssembly	
App 1 1 4

С	цел	подпомагане	на	избора	на	тип	.NET	проект	за	уеб	приложение	сме	раз-
работили	и	предлагаме	следната	методика	и	последователност	от	стъпки:

Въз	основа	на	предишния	опит	на	разработчиците	да	се	отсеят	проекти,	кои-
то	те	не	биха	могли	да	реализират	(напр.	изискващите	задълбочено	познание	на	
Angular	и/или	React,	ако	такива	познания	липсват).

Въз	основа	на	избрания	сървър/хостинг/облачна	услуга	да	се	отсеят	проекти,	
които	той	не	поддържа	(напр.	ASP.NET	Web	Application,	ако	сървърът	не	е	под	
управлението	на	Windows;	възможно	е	сървърът	да	не	поддържа	и	някои	от	дру-
гите	видове	проекти).

Да	се	формират	оценки	по	отношение	на	изискванията	към	натоварване	на	
сървъра,	клиента	и	мрежовата	връзка,	които	могат	да	бъдат	в	същата	скала	като	
използваната	в	матрицата	(от	1	до	4).	При	формирането	на	оценките	следва	да	се	
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ползва	опитът	на	проектантите	и	да	се	проучат	изискванията	на	клиента.	Оценки-
те	могат	да	бъдат	съпроводени	и	с	формални	тегла	(тежести),	които	да	отразяват	
приоритети	в	тяхното	изпълнение,	също	основани	на	направения	анализ.

На	база	на	резултатите	от	стъпка	3	и	разработената	от	нас	матрица	(табл.	2)	
да	се	оценят	видовете	проекти,	които	са	останали	възможни	след	филтрирането	
от	стъпки	1	и	2.	Оценката	може	да	се	извърши	чрез	таблично	съпоставяне	или	
чрез	изчисление,	като	и	в	двата	случая	може	да	се	приложи	и	допълнително	фил-
триране	при	очевидни	несъответствия.	При	липса	на	тегла	предлагаме	оценката	
да	бъде		пресметната	по	следната	формула:

                 (1)
където:

EP(k)	 –	 оценка	 на	 приложимостта	 на	 проект	 от	 вида	 k	 (например	 Blazor	
Server	App);

Ri	–	изискване	към	натоварването	на	компонент	i	(например	сървъра);
Vki	–	натоварване	на	компонент	i	от	проект	от	вида	k	(взет	от	предложената	

в	табл.	2	матрица).
При	 използването	 на	 тегла	 предлагаме	 оценката	 да	 бъде	 пресметната	 по	

следната	формула:

             (2)

където:
EP(k)	 –	 оценка	 на	 приложимостта	 на	 проект	 от	 вида	 k	 (например	 Blazor	

Server	App);
Ri	–	изискване	към	натоварването	на	компонент	i	(например
сървъра);
Wi	–	тегло	по	отношение	на	изискването	към	натоварването	на	компонент	i;
Vki	–	натоварване	на	компонент	i	от	проект	от	вида	k	(взет	от	предложената	

в	табл.	2	матрица).
Ако	се	използва	някоя	от	разработените	от	нас	формули,	то	в	резултат	за	все-

ки	тип	проект	ще	се	получи	по	една	числова	стойност,	оценка	на	приложимост,	
като	 по-високите	 стойности	 означават	 и	 по-добра	 приложимост	 на	 съответния	
тип	към	конкретните	ситуация	и	изисквания.
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Заключение

Разгледаните	особености	на	съществуващите	видове	проекти	за	разработка-
та	на	уеб	приложения	в	рамките	на	платформата	.NET	и	тяхното	сравнение	показ-
ват,	че	те	притежават	различни	характеристики	и	не	може	да	бъде	определен	уни-
версално	и	еднозначно	най-подходящ	или	добър	такъв.	Софтуерните	компании	и	
индивидуални	разработчици	следва	да	оценяват	алтернативите	според	конкрет-
ните	изисквания	на	бъдещия	проект	и	съществуващите	техни	познания	и	умения.

Разработените	и	предложени	от	нас	матрица	на	производителността	на	ви-
довете	уеб	приложения	и	методика	за	избор	на	проект	с	формули	за	изчисление	
на	оценката	на	приложимост	могат	да	подпомогнат	разработчиците	и	да	подобрят	
ефективността	на	крайния	продукт.	Методиката	и	направените	изводи	могат	да	се	
използват	и	в	процеса	на	обучение	–	както	на	студенти,	така	и	на	специалисти	от	
практиката.
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APPLICATION OF THE .NET PLATFORM PROJECTS  
FOR WEB DEVELOPMENT

Vladimir SULOV

Abstract

The	Microsoft	.NET	platform	is	one	of	the	most	popular	in	web	application	development	
and	offers	a	large	number	of	types	of	projects	with	specific	features	and	requirements.	Software	
companies	and	individual	developers	need	to	know	their	specifics	to	be	able	to	make	appropriate	
choices	when	building	new	applications	or	transforming	existing	ones.

The	 article	 discusses	 the	main	 types	 of	web	projects	 supported	 by	 the	 .NET	platform,	
analyzing	and	comparing	them	by	their	main	characteristics.	The	factors	and	requirements	that	
influence	the	selection	of	the	appropriate	type	of	.NET	project	are	presented.	A	matrix	of	project	
productivity	has	been	developed.	A	methodology	for	evaluation	and	selection	of	an	appropriate	
type	of	web	project,	incl.	using	a	mathematical	apparatus	is	developed.

The	developed	and	proposed	productivity	matrix	and	project	selection	methodology	can	
help	the	choice	of	developers	and	improve	the	efficiency	of	the	final	product.	The	conclusions	
drawn	can	be	used	in	the	learning	process	of	both	students	and	practitioners.

Keywords: web	applications,	the	.NET	platform,	software	projects,	selection	methodology.
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В	теорията	на	научното	управление	на	запасите	са	известни	мно-
жество	модели,	оптимизиращи	разходите	за	управление	на	запа-
сите	при	различни	обстоятелства,	свързани	най-вече	с	характера	
на	потребление	на	запасите.	Едни	от	фундаменталните	динамич-
ни	модели	са	предназначени	за	случаи	на	равномерен	темп	на	по-
требление	и	са	познати	под	наименованието	модели	на	Уилсън.	Те	
имат	редица	предимства,	но	и	редица	ограничения	при	извеждане	
на	постановката,	което	предполага,	че	не	са	подходящи	за	директ-
но	приложение	при	всяка	една	практическа	ситуация.	Независимо	
че	в	литературата	са	известни	и	редица	модификации	на	тези	мо-
дели,	все	още	има	посоки,	в	които	те	могат	да	се	развиват	с	оглед	
на	това	да	бъдат	практически	по-полезни.	Целта	в	настоящата	раз-
работка	е	на	база	моделите	на	Уилсън	да	се	конструира	модел	за	
управление	на	запасите	при	променлив	темп	на	потребление.	На	
следваща	стъпка	се	предлага	метод	за	решаване	на	този	модел	и	
конкретна	негова	апробация	с	цел	постигане	на	минимални	общи	
разходи	от	управлението	на	запасите.
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Въведение

В	икономико-математическото	моделиране	е	известен	моделът	на	Уилсън	за	
управление	на	запасите	при	известно	търсене	(Димитров,	1984;	Атанасов	и	До-
чев,	1997;	Благоев	и	др.,	2009;	Стерлигова,	2012;	Дыбская	и	др.,	2008;	Лукинский	
и	др.,	2007;	Сергеев	и	др.,	2005).	Чрез	него	се	определя	оптимална	стратегия	за	
фиксиране	на	размерите	на	поредните	доставки	и	интервалите	от	време	между	
тях	за	продължителен	период	от	време.	Като	се	имат	предвид	разходите	по	съх-
ранение	и	разходите	по	организиране	на	една	доставка	се	формализират	два	из-
вестни	класически	модела,	първият	от	които	при	пълно	задоволяване	на	потреб-
ностите	(фиг.	1),	а	вторият	–	при	възможност	за	отлагане	задоволяването	на	част	
от	потребностите	(фиг.	2).	И	при	двата	модела	основната	цел	е	да	се	минимизират	
общите	разходи	за	целия	период	на	осигуряване	доставките	от	запаса.

Фигура 1. Изменение на нивото на запаса при модела на Уилсън без недостиг
Източник: Адаптирано по Дочев, Д., Атанасов, Б. (1997). Изследване на операциите.  

Варна: Наука и икономика.

Фигура 2. Изменение на нивото на запаса при модела на Уилсън  
с допустим недостиг

Източник: Адаптирано по Дочев, Д., Атанасов, Б. (1997). Изследване на операциите.  
Варна: Наука и икономика.
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Нека	за	сравнително	дълъг	период	от	време	T	да	трябва	да	бъде	подсигурен	
запас	в	размер	Q,	т.е.	целият	период	от	време	и	общото	търсене	са	известни.	Из-
вестни	са	също	така	cq	–	разходите	за	организиране	на	една	доставка	и	cr	–	раз-
ходите	за	съхранението	на	единица	запас	в	продължение	на	единица	време.	Въ-
веждат	се	три	неизвестни	величини:	q	–	обем	на	доставка;	t	–	интервал	от	време	
между	две	поредни	доставки;	n	–	брой	доставки	за	целия	период	от	време.

Последните	две	неизвестни	могат	да	бъдат	изразени	чрез	следните	равен-
ства:	 Qn

q
= 	и	 T Tqt

n Q
= = .	Така	задачата	се	привежда	към	задача	с	едно	неизвестно.

С	оглед	на	това	да	се	определи	стратегия	за	управление	на	запасите,	която	
осигурява	минимални	 общи	разходи	 за	 попълване	 на	 запасите	и	съх-
ранение,	се	конструира	функция,	която	ги	изразява,	а	 именно:	 .	 След	
нейното	изследване	се	стига	до	формулата на Уилсън при пълно задоволяване 
на потребностите.

За	оптималния	обем	на	доставката	се	получава:

                   .        (1)

За	интервала	от	време	между	две	доставки	се	получава:

* 2 q

r

c T
t

Qc
=  .         (2)

За	броя	на	доставките,	които	трябва	да	се	направят	за	интервала	от	време	T :

*

2
r

q

c QTn
c

=  .        (3)

При	така	определената	оптимална	стратегия	за	управление	на	запасите,	за	
минималната	стойност	на	общите	разходи	се	получава:

min 2 r qS QTc c= .       (4)

Възможен	е	случай	(Димитров,	1984;	Атанасов	и	Дочев,	1997;	Благоев	и	др.,	
2009;	Стерлигова,	2012;	Дыбская	и	др.,	2008;	Лукинский	и	др.,	2007;	Сергеев	и	
др.,	2005),	при	който	търсенето	е	по-голямо	от	запаса,	което	означава,	че	част	от	
потребностите	не	се	задоволяват	навреме,	а	се	отлага	и	тяхното	удовлетворяване	
се	осъществява	в	момента	на	получаване	на	следващата	доставка.	Нормално	е	

 
2

qr c QcS Tq
q

= +

q

r

c Q
q

c T
=
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това	отлагане	да	бъде	свързано	с	допълнителни	разходи	и	затова	се	въвежда	нов	
известен	параметър	 uc ,	изразяващ	разходите	от	отлагане	задоволяването	с	едини-
ца	запас	за	единица	време.

Като	се	въведе	ново	неизвестно	 s ,	изразяващо	максималното	ниво	на	запаса	

и	се	конструира	функцията	с	две	неизвестни,	формализираща	общите	разходи	,	 

и	след	нейното	изследване	се	стига	до	форму-

лите на Уилсън при възможност за отлагане задоволяването на част от по-
требностите:

																																								;		 	 	 	 	 	 	 (5)
 * 2 q r u

r u

c Q c cq
c T c

+
= ⋅

                                                (6)
* 2 Qq u

r r u

c cs
c T c c

= ⋅
+

                                                   (7)
     

 * 2 q r u

r u

c T c ct
c Q c

+
= ⋅

При	така	определената	оптимална	стратегия	за	управление	на	запасите,	за	
минималната	стойност	на	общите	разходи	в	този	модел	се	получава:

																																																				.	 	 	 	 	 	 (8)min 2 u
r q

r u

cS c c QT
c c

= ⋅
+

Характерно	и	в	двата	модела	е,	че	се	налагат	някои	ограничения:
1. Всички	изчисления	се	отнасят	за	един	вид	стоково-материален	запас.
2. Наблюдава	се	постоянен	темп	на	потребление	на	съответния	запас.
3. Всяка	доставка	се	извършва	за	еднакво	време.
4. Заявките	се	извършват	през	равни	интервали	от	време	и	др.
Впоследствие	 са	 разработени	и	многопродуктови	подобни	модели	 (Дими-

тров,	1984;	Атанасов	и	Дочев,	1997;	Благоев	и	др.,	2009).
Основните	 две	 ограничения	 при	 съществуващите	 модели	 са	 постоянната	

доставка	 q 	и	еднаквите	интервали	от	време	 t 	за	доставяне.
В	редица	ситуации	от	практиката	могат	да	съществуват	следните	особености:
1.	Поради	постепенно	намаляване	или	увеличаване	обема	на	производство	се	

налага	постепенно	намаляване	или	увеличаване	обема	на	доставяния	запас,	но	за-
пазване	постоянността	на	интервала	от	време	за	доставяне,	т.е.	 1, 1,i

iq qk i n−= =  
( 1k < 	или	 1)k > 	и	 t const= .

( ) ( )
 

22

,
2 2

qr
u

c Q q sc TsS q s c T
q q q

−
= + +
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2.	Постоянно	увеличаване	или	намаляване	на	доставката	с	някакъв	коефици-
ент	 k  ( 1k > 	или	 1k < ),	но	в	същото	време	увеличаване	или	намаляване	на	ин-
тервала	от	време	за	доставка	със	същия	темп	като	този	на	изменение	на	размера	
на	доставката,	т.е.	 1 1, , 1,i i

i iq qk t tk i n− −= = = 	и,	разбира	се,	други	особености.
Основната цел в	 настоящото	 изследване	 е	 на	 базата	 на	 конструиране	 на	

подходящ	модифициран	модел	за	управление	на	запасите	при	променящ	се	пери-
одично	равномерен	темп	на	потребление	да	се	оптимизират	обемите	на	доставки-
те	за	постигане	на	минимални	общи	разходи.

За	постигане	на	поставената	цел	се	решават	следните	приоритетни	задачи:
1. Построяване	 на	 теоретико-приложен	 икономико-математически	 модел	 за	
оптимизиране	на	доставките	в	случая	на	постоянен	темп	на	изменение	на	
търсенето	през	равни	интервали	от	време.

2. Да	се	направи	анализ	за	съществуване	на	решение	на	така	изведения	теоре-
тико-приложен	модел	в	зависимост	от	изменението	на	коефициента,	опре-
делящ	увеличението	или	намалението	обемите	на	доставка.

3. На	основата	на	подходящ	практически	пример	да	се	апробира	предложени-
ят	теоретичен	оптимизационен	модел.

4. Да	се	направи	сравнителен	анализ	между	съществуващите	класически	мо-
дели	на	Уилсън	и	предложения	модифициран	модел.

1. Модел за оптимизиране на запасите при постоянен темп на 
изменение на търсенето през еднакви интервали от време

1.1. Постановка на задачата
Нека	дадена	производствена	фирма	се	нуждае	 за	период	от	време	 T 	 да	ѝ	

бъде	доставено	общо	количество	 Q 	 единици	от	конкретен	вид	суровина.	Дос-
тавките	трябва	да	се	осъществяват	на	равни	интервали	от	време	при	определени	
количества,	които	до	използването	им	се	съхраняват	под	формата	на	запас	и	при	
изчерпването	им	се	осъществява	нова	доставка.	Обемът	на	доставките	за	всеки	
следващ	интервал	от	време	се	изменя	с	постоянен	коефициент	k ,	който	е	предва-
рително	известен.	Разходите,	които	поема	фирмата,	са	два	вида	–	по	съхранение	
на	запасите	и	по	реализиране	на	доставките.	Освен	вече	известните	параметри	T,	
Q	и	k	ще	въведем	още	два	параметъра:

cr	–	разходите	за	съхранението	на	единица	запас	в	продължение	на	единица	
време;

cq –	разходите	за	организиране	на	една	доставка.
Нека	въведем	следните	величини,	които	първоначално	са	неизвестни:
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n	–	брой	на	доставките,	които	ще	бъдат	направени	за	целия	период	 ;T
t	–	интервал	от	време	между	две	последователни	доставки;
qi –	обем	на	 i -та	доставка,	 1,i n= .
Целта	е	да	се	определят	броят	на	доставките,	интервалът	от	време	между	

тях	и	обемите	на	самите	доставки,	така	че	сумарно	разходите	за	управление	на	
запасите	за	целия	период	от	време	да	бъдат	минимални	(фиг.	3а,	3б).

Фигура 3а. Доставки при намаляващ темп
Източник: Адаптирано по Дочев, Д., Атанасов, Б. (1997). Изследване на операциите.  

Варна: Наука и икономика.

Фигура 3б. Доставки при растящ темп
Източник: Адаптирано по Дочев, Д., Атанасов, Б. (1997). Изследване на операциите.  

Варна: Наука и икономика.

1.2. Модел на задачата
Първо	ще	намалим	броя	на	неизвестните	в	модела	до	едно.	Ако	 q 	е	неиз-

вестният	обем	на	първата	доставка,	то	втората	според	постановката	на	задачата	
ще	бъде	 kq ,	третата	–	 2k q 	и	т.н.,	 n -тата	доставка	ще	бъде	 1nk q− ,	или

1i
iq k q−= ,	 1,i n= .         (9)
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В	същото	време	сумата	от	обемите	на	всички	доставки	трябва	да	е	равна	на	
общото	търсене	,	т.е.	

1

n

i
i

q Q
=

=∑ ,	или

1 1 2 1

1 1
(1 ... )

n n
i i n

i i
k q q k q k k k Q− − −

= =

= = + + + + =∑ ∑ ,

за	което	след	прилагане	на	формулата	за	сума	на	членовете	на	геометрична	про-
гресия	с	първи	член	1,	частно	 k 	и	брой	на	членовете	 n 	получаваме

1
1

nkq Q
k
−

=
− ,	или		 	 	 	 	 	 	 (9`)

( 1) ( 1). ( 1) 1n n Q k q Q kq k q Q k k
q q
− + −

− = − ⇔ = = + .

Оттук,	след	логаритмуване,	стигаме	до

           .       (10)

( 1)ln 1

ln

Q k
q

n
k

 −
+ 

 =

Чрез	формула	(10)	се	дава	броят	на	доставките	 n 	чрез	неизвестното	 q .

От	друга	страна	
Tt
n

= ,	т.е.

                   (11)

Формула	(11)	задава	как	се	изразява	интервалът	от	време	 t 	между	достав-
ките	чрез	неизвестното	 q .

Така	чрез	формули	(9),	(10)	и	(11)	изразяваме	неизвестните	 iq ,	 n 	и	 t 	само	
чрез	неизвестното	 q .

Нека	сега	да	изведем	как	ще	изглежда	функцията	 ( )S q ,	която	изразява	об-
щите	разходи	за	целия	период.

Броят	на	доставките	е	 n ,	а	разходите	за	една	доставка	са	 qc 	и	тогава	разхо-
дите	за	целия	период	T 	по	доставка	на	запасите	ще	бъде:

.ln
( 1)ln 1

T kt
Q k

q

=
 −

+ 
 



383

Танка Милкова. Динамичен модел за управление на запасите  
при променлив темп на потребление

( 1).ln 1
.

ln

q

q

Q kc
q

c n
k

 −
+ 

 = .      (12)

Тъй	като	разходът	за	съхранение	на	единица	запас	за	единица	време	е	 rc 	и	за	
всеки	период	 t 	се	доставя	съответното	количество	 iq ,	което	до	края	на	периода	
намалява	до	нула,	то	е	нормално	да	се	съобразим	за	всеки	период	със	средното	
количество	

2
iq .

Тогава	за	 i -ти	период	разходите	за	съхранение	на	запасите	ще	бъдат

1. . .. .
2 2

i
i r

r
q k c t qc t

−

= ,

а	за	целия	период	 :
1 1

1 1

. . . . . . . 1.
2 2 2 2 1

i i nn n
r r r

i i

k c t q c t q c t qk k
k

− −

= =

−
= =

−∑ ∑ .

Като	вземем	предвид	(9`),	че	 1
1

nkq Q
k
−

=
−

	и	заместим	 t 	от	(11),	то	за	общи-

те	разходи	по	съхранение	получаваме:

ln
( 1)2.ln 1

rc QT k
Q k

q
 −

+ 
 

.       (13)

Сега	от	(12)	и	(13)	за	общите	разходи	за	целия	период	получаваме:

( 1).ln 1
ln( )

ln ( 1)2.ln 1

q
r

Q kc
q c QT kS q
k Q k

q

 −
+ 

 = +
 −

+ 
 

.   (14)

В	(14)	забелязваме,	че	в	първото	и	второто	събираемо	има	един	и	същ	израз,	
но	в	реципрочна	форма,	в	който	се	среща	неизвестното	 q .



384

Известия 
2022  •  том 66  •  №4

Нека	означим

( 1)ln 1

ln

Q k
q

x
k

 −
+ 

  = 	 	 	 	 	 	 	 (15)

Тогава	 ( )S q 	се	получава	в	по-опростена	форма,	както	следва:

( ) ( )
2
r

q
c QTS q L x c x

x
= = + .      (16)

Предстои	да	изследваме	функцията	 ( )L x ,	но	преди	това	ще	направим	извес-
тен	анализ	на	полагането	в	(15)	и	функцията	(16).

1.	За	съществуването	на	 x 	,	респективно	на	 n 	от	формула	(10)	е	необходимо	
аргументът	в	логаритмичната	функция	да	бъде	положителен,	т.е.	 ( 1) 1 0Q k

q
−

+ > . 

Ако	е	налице	нарастващ	темп	на	доставките,	т.е.	 1k < 	(фиг.	3б),	то	това	е	из-
пълнено,	но	ако	 1k < 	(фиг.	3а),	т.е.	е	налице	намаляващ	темп	на	доставките,	тога-
ва	е	необходимо	 0Qk Q q− + > ,	или	ако	 1k θ= − ,	където	 (0;1)θ ∈ ,	то	1 k θ− =  

и	 .q Qθ> ,	т.е.	 q
Q

θ> ,	което	показва,	че	отношението	на	размера	на	първата	дос-

тавка	(което	е	и	неизвестното	в	тази	задача)	към	цялото	необходимо	количество	за	

целия	период	трябва	да	е	по-голямо	от	частта,	с	която	 k 	е	по-малко	от	единица.	
За	онагледяване	на	това	ще	дадем	следния	пример.	Ако	всяка	следваща	доставка	

намалява	с	50%	спрямо	предходната,	т.е.	 0,5k = 	и	 1 0,5 0,5θ = − = ,	то	е	необ-

ходимо	 0,5q
Q
> ,	т.е.	първата	доставка	трябва	да	е	по-голяма	от	половината	на	

цялото	количество,	необходимо	за	целия	период	от	време	T .	Това	показва,	че	слу-
чаят	при	намаляващ	темп	на	размера	на	доставките	трябва	да	бъде	прецизиран,	
т.е.	когато	 1k < ,	то	трябва	да	е	близко	до	единица,	за	да	има	практически	смисъл	
от	така	поставената	задача.	Може	да	се	каже	още,	че	ако	темпът	на	доставките	е	

намаляващ,	то	той	трябва	да	е	бавен.	
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2.	Да	разгледаме	сега	(15),	т.е.		

( 1)ln 1

ln

Q k
q

x
k

 −
+ 

  = .

А)	 При	 нарастващ темп	 на	 доставките,	 т.е.	 1k > .	 Тогава	 	
1 0

ln
a

k
= > 	 ,	

( 1) 0b Q k= − > 	и	да	разгледаме	функцията

          (17)( ) ln 1x f q a
q
 

= = + 
 

Логаритмичната	функция	е	растяща	в	дефиниционното	си	множество,	 т.е.	
при	растене	на	 0t > 	и	 [ ]lna bt c+ 	расте	(при	 , 0a b > )	и	обратно.	Следователно	
в	(17),	ако	 q 	расте	(намалява),	то	 1

q
	намалява	(расте)	и		 1ln . 1a b

q
 

+ 
 

	намалява	
(расте).

Изводът	при	 1k > 	е:
-	с	нарастване	на	 x ,	 q 	намалява;
-	с	намаляване	на	 x ,	 q 	расте
и	обратното,	ако	разменим	местата	на	 x 	и	 q .

Б)	При	намаляващ	темп	на	доставките,	т.е.	 1k < ,	но	съобразено	с	изследва-

нето	в	т.	1	на	анализа	по-горе.	В	този	случай	
1 0, ( 1) 0

ln
a b Q k

k
= < = − < 		и	тогава	

във	функцията	 ( ) ln 1bx f q a
q

 
= = + 

 
	,	 0, 0a b< < ,	но	 1 0b

q
+ > .	Ако	q 	расте	(на-

малява),	то	 1
q
	намалява	(расте),	но	 1.b

q
	–	расте	(намалява).	Тогава	

1ln . 1b
q

 
+ 

 
  

расте	(намалява),	но	умножено	по	 0a < 	–	намалява	(расте).	
Изводът	при	 1k < 	е:
-	с	нарастване	на	 x ,	 q 	намалява;
-	с	намаляване	на	 x ,	 q 	расте

и	обратното,	ако	разменим	местата	на	 x 	и	 q .
Като	 обобщение	 при	 този	 анализ	може	 да	 изкажем	 следното	 твърдение.	 За	

0k > ,	при	условие	че	 ( 1) 1 0Q k
q
−

+ > ,	то	q 	и	 x 	от	формула	(15)	имат	обратна	моно-
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тонност	на	изменение,	т.е.	ако	едното	расте	(намалява),	то	другото	намалява	(расте).
Сега	ще	преминем	към	изследване	на	функцията	 ( )L x 	от	(16)	(Дочев	и	Ни-

колаев,	2007).

2

2 2

2
( )

2 2
q rr

q

c x c QTc QTL x c
x x

−
′ = − =

.

Да	 означим	 числителя	 с	 2( ) 2 q rg x c x c QT= − 	 и	 ( )g x 	 се	 занулява	 при	

2
r

q

c QTx
c

= ± 	и	знаците	ѝ	се	изменят,	както	следва	(фиг.	4):

( ) : | |

2 2
r r

q q

g x

c QT c QT
c c

+ − +

−

Фигура 4. Знак на ( )g x  в зависимост от x

Знаците	на	 ( )L x′ 	 са	същите	като	тези	на	 ( )g x 	и	като	вземем	предвид,	че	

0x > ,	 то	 следва,	 че	 при	 *

2
r

q

c QTx
c

= 	 функцията	 на	 общите	 разходи	 ( )L x 	 има	

май-малка	стойност.

За	да	получим	оптималната	стойност	 *q 	на	първата	доставка,	заместваме	
*x 	в	(15):

2

( 1)ln 1
( 1)ln 1 ln

ln 2

r

q

c QT
cr

q

Q k
q c QT Q k k

k c q

 −
+   −  = ⇔ + = ⇔ 

 

2 2( 1) 1 ( 1) 1 .
r r

q q

c QT c QT
c cQ k k Q k k q

q

 −  ⇔ + = ⇔ − = −
 
 

	и
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*

2

( 1)

1
r

q

c QT
c

Q kq

k

−
=

−

.	 	 	 	 	 	 	 	 (18)

От	формула	(10)	се	вижда,	че	 * *n x= ,	т.е.	оптималният	брой	на	доставките	е

*

2
r

q

c QTn
c

=         (19)

и	постоянният	оптимален	интервал	на	доставките	е

*
*

2 q

r

c TTt
n c Q

= = .        (20)

За	минимума	на	общите	разходи,	като	заместим	 *x 	в	(16)	получаваме:

min 2 r qS c c QT=
.       (21)

Това,	което	забелязваме	от	направените	изчисления,	е,	че	броят	на	достав-
ките,	интервалът	от	време	между	две	доставки	и	минимумът	на	общите	разходи	
са	същите,	както	и	в	случая,	ако	доставките	са	с	постоянен	обем.	Това	дава	въз-
можност	да	се	варира	с	обема	на	доставките	при	необходимост,	а	минимумът	на	
общите	разходи	ще	бъде	същият,	както	и	ако	се	правят	доставки	с	едно	и	също	
количество	на	запаса.

2. Апробиране на изведения теоретичен модел

Без	да	нарушаваме	спецификата	на	конкретна	практическа	задача,	ще	разгле-
даме	следния	условен	пример,	благодарение	на	който	ще	илюстрираме	изведени-
те	теоретични	резултати.

Нека	за	производството	на	продукт	А	е	необходимо	да	бъде	доставена	суро-
вина	В	в	рамките	на	90	дни	в	общ	обем	от	200	тона.	Предвид	спецификата	на	дей-
ността	и	производствения	план	първата	доставка	е	с	неизвестен	размер	и	всяка	
следваща	доставка	е:

а)	с	5%	по-голямо	количество	от	предходната;
б)	с	5%	по-малко	количество	от	предходната.
Ако	разходите	за	организиране	на	една	доставка	са	2000	лв.,	а	разходите	за	

съхранение	на	един	тон	от	суровината	за	един	ден	са	5	лв.,	то	да	се	намерят:
А)	обемите	на	първата	и	последната	доставка;
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Б)	броят	на	доставките;
В)	интервалът	от	време	между	две	последователни	доставки,	ако	той	е	по-

стоянен;
Г)	размерът	на	всички	разходи	за	целия	период,	така	че	сумарно	общите	раз-

ходи	за	доставяне	на	цялото	количество	в	рамките	на	тези	деветдесет	дни	да	са	
възможно	най-малки.

Да	се	определи	и	размерът	на	доставката	чрез	формулите	на	Уилсън,	ако	той	
е	един	и	същ	за	целия	период,	и	да	се	направи	сравнителен	анализ	между	различ-
ните	варианти.

Преди	да	решим	условния	пример	ще	означим	стойностите	на	известните	
параметри	в	теоретичните	модели:

- 200Q = 	тона;
- T	=	90	дни;
- 5rc = 	лв.	на	ден	за	един	тон;
- 2000qc = 	лв.	за	една	доставка.
В	подусловие	а)	 1,05k ,	а	в	подусловие	б)	 0,95k = .
Нека	с	 q 	означим	първата	доставка.	Тогава	за	нейната	оптимална	стойност,	

използвайки	формула	(18)	за	а)	и	б)	съответно,	получаваме:

По	 а):	 *
5.200.90
2.2000

200.0,05

1,05 1
q =

−

.	 Преди	 това	 ще	 пресметнем	 5.200.90 4,74
2.2000

≈ ,	

което	е	и	 *n ,	т.е.	оптималният	брой	на	доставките	е	или	4,	или	5,	като	е	по-до-
бре	да	е	5,	тъй	като	е	по-близкото	цяло	число	до	4,74.	Тогава	 * 38,433q = 	тона	
(изчислено	 при	 4,74n = ).	 Тогава	 интервалът	 между	 две	 поредни	 доставки	 ще	
бъде	 *

*

90 18,99 19
4,74

Tt
n

= = ≈ ≈ 	 дни	 и	 последната	 доставка	 (без	 закръгления	 на	
*n )	е		 1 3,74

4,74 . 38,433.1,05 46,127nq q k −= = ≈  тона.	Минимумът	на	общите	разходи	е	

min 2.5.2000.200.90 18973,67S = ≈ 	лв.	На	първо	място,	минимумът	на	общите	раз-
ходи	не	зависи	от	 *q ,	 *n 	или	 *t ,	и	на	второ	място,	като	изходим	от	гледна	точка	на	
практическата	приложимост	на	модела,	то	можем	да	закръглим	 * 5n = 	и	тогава	

* 90 18
5

t = = 	 дни.	В	този	случай	 за	оптимален	размер	на	първата	доставка	полу-
чаваме	 200.0,05 36,195

1,05 1
q = ≈

−
	тона.	Размерите	на	останалите	доставки	ще	са,	както	

следва:
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-	втора:	1,05.36,195 38,005= 	тона;
-	трета:	 21,05 .36,195 39,905= 	тона;
-	четвърта:	 31,05 .36,195 41,900= 	тона;
-	пета:	 41,05 .36,195 43,995= 	тона.
Сумата	от	размерите	на	всички	доставки	е	точно	200	тона	и	всяка	следваща	

доставка	е	с	5%	по-голяма	от	предходната.
По	б):	Правим	аналогични	разсъждения,	както	в	подточка	а)	и	отново	имаме		

* 5n = доставки	и	 * 18t = 	дни.	Минималните	общи	разходи	са	 min 18973,67S =  
лв.,	но	 *

5

200.( 0,05) 44,205
0,95 1

q −
= ≈

−
	тона	и	следващите	доставки	са:

-	втора:	 0,95.44,205 41,995= 	тона;
-	трета:	 20,95 .44,205 39,895= 	тона;
-	четвърта:	 30,95 .44,205 37,900= 	тона;
-	пета:	 40,95 .44,205 36,005= 	тона.
Сумата	от	размерите	на	всички	доставки	е	точно	200	тона	и	всяка	следваща	

доставка	е	с	5%	по-малка	от	предходната.
При	използване	на	класическите	модели	от	формулата	на	Уилсън	за	постоян-

ния	размер	на	оптималната	доставка	от	формула	(1)	се	получава:

* 2 2.2000.200 42,164
5.90

q

r

c Q
q

c T
= = ≈ 	тона,

което	умножено	по	броя	на	доставките	5,	дава	като	резултат	210,82	тона,	а	това	
е	с	10,82	тона,	или	10820	кг,	повече	от	договореното	общо	количество	за	достав-
ка	от	дадената	суровина.	Разликата	естествено	се	получава	от	 закръглянето	на	
броя	на	доставките	 *n 	от	4,74	на	5.	Ако	количеството,	което	надвишава	общото	
необходимо	количество	от	суровината,	се	разпредели	на	5	доставки,	се	получава	
10,82:5=2,164	тона.	Това	означава,	че	за	да	бъде	доставено	точното	необходимо	
количество,	трябва	всяка	доставка	да	се	намали	с	2,164	тона	или	всяка	доставка	
трябва	да	бъде	с	обем	от	40	тона.	Тогава	общото	доставено	количество	от	суро-
вината	ще	бъде	точно	200	тона.	До	същия	извод	може	да	се	достигне,	ако	след	
закръгляне	на	броя	на	доставките	на	5,	общото	необходимо	количество	от	суро-
вината	се	раздели	на	броя	на	доставките:	 * 200 40

5
q = = 	тона.	Това	закръгляне	обаче	

естествено	води	до	отдалечаване	от	действителния	минимум	на	сумарните	общи	
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разходи	за	доставка	и	съхранение	на	запасите.	Реалните	общи	разходи	в	класи-
ческата	формула	на	Уилсън	и	при	тези	данни	в	условния	пример	ще	се	получат	
чрез	функцията

 
5.90.40 2000.200 19000

2 2 40
qr c QcS Tq
q

= + = + = 	лв.

Както	беше	вече	посочено,	и	в	класическия	модел	на	Уилсън,	и	в	предложе-
ния	модифициран	модел	се	получават	едни	и	същи	минимални	общи	разходи,	а	
именно	–	 min 18973,67S = 	лв.	Необходимостта	от	прилагане	на	закръгляния	в	този	
модел	ще	доведе	до	увеличаване	на	общите	разходи	на	19000	лв.,	което	е	с	26,33	
лв.	повече	от	действителните	възможни	минимални	разходи.

Заключение

Основавайки	се	на	изведения	теоретичен	модел,	както	и	на	представената	не-
гова	апробация,	можем	да	обобщим	следното.	Независимо	от	това	дали	се	прила-
га	класическата	формула	на	Уилсън	или	се	прилага	предложеният	модифициран	
модел	с	възможност	за	изменение	на	размера	на	всяка	следваща	доставка	с	няка-
къв	постоянен	коефициент	 k ,	то	оптималният	брой	на	доставките,	интервалът	
от	време	между	две	доставки	и	минималните	общи	разходи	остават	едни	и	същи	
величини.	Установено	беше,	че	ако	доставките	не	са	с	равни	обеми,	а	нарастващи	
или	намаляващи	с	един	и	същ	коефициент,	то	при	закръгляне	броят	на	доставки-
те	до	цяло	число	сумарният	обем	на	доставките	е	по-близък	до	предварително	
заявеното	общо	количество	 за	целия	период.	При	планиране	на	потреблението	
на	 суровини,	 в	 редица	 случаи,	 поради	редица	 технически,	финансови,	 органи-
зационни	и	др.	причини,	е	по-целесъобразно	доставките	или	да	са	с	намаляващ,	
или	с	увеличаващ	се	обем	на	всяка	следваща	доставка.	С	конструирания	модел	
се	дава	възможност	за	изчисляване	обема	на	тези	доставки	при	неизменящ	се	ми-
нимум	на	общите	разходи,	включващи	съхранение	и	доставка	на	запасите.	Това	
считаме	за	съществен	извод	и	принос	в	разработката,	тъй	като	може	да	даде	на	
вземащите	решения	за	оптимално	управление	на	запасите	повече	възможности	за	
планиране	на	размерите	на	доставките	според	различните	особености	на	средата	
и	реалните	потребности.	Посочват	се	възможности	да	се	получат	действителните	
минимални	 общи	 разходи	 при	 прилагане	 на	 стратегия	 за	 размер	 на	 поредните	
доставки,	която	не	е	оптималната	по	модела	на	Уилсън,	но	може	да	е	по-полезна	
в	определени	ситуации.
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DYNAMIC MODEL FOR INVENTORY MANAGEMENT WITH VARIABLE 
CONSUMPTION RATE

Tanka MILKOVA

Abstract

In	the	theory	of	scientific	inventory	management	many	models	are	known	that	optimize	
the	 cost	 of	 inventory	management	 in	 various	 circumstances,	mainly	 related	 to	 the	 nature	 of	
inventory	consumption.	Some	of	the	fundamental	dynamic	models	are	designed	for	the	case	of	a	
steady	rate	of	consumption	and	are	well	known	as	Wilson	models.	They	have	a	few	advantages,	
but	also	several	restrictions	in	building	the	model,	which	means	that	they	are	not	suitable	for	
direct	application	in	each	practical	situation.	Although	some	modifications	of	these	models	are	
well	known	in	the	literature,	there	are	still	some	directions	in	which	they	can	be	developed	to	
be	practically	more	useful.	The	aim	of	the	present	study	is	to	construct	a	model	of	inventory	
management	 at	 a	variable	 rate	of	 consumption	based	on	Wilson	models.	On	 the	next	 step	a	
method	for	solving	this	model	and	its	specific	approbation	is	proposed	to	achieve	minimal	total	
costs	of	inventory	management.

Key words: Inventory	management,	Wilson	model.



393

Петя Данкова. Изпълнение на целите на ООН  
за устойчиво развитие 2030 в условията на криза
ISSN (Online): 2367-6949 ISSN (Print): 1310-0343

Известия списание на Икономически университет 4 (2022)

И З В Е С Т И Я
списание по икономика, управление и информатика

http://journal.ue-varna.bg

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ООН  
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2030 В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Петя ДАНКОВА1

1	 Катедра	„Индустриален	бизнес	и	логистика“,	Икономически	университет		–		Варна,	Бълга-
рия.	E-mail:	dankova@ue-varna.bg

 JEL: Q01 Резюме

Ключови думи:

устойчиво	 развитие,	
цели	на	ООН	за	устойчи-
во	развитие,	COVID-19.

През	последните	три	години	човечеството	е	изправено	пред	кри-
зи,	 които	 дават	 своето	 отражение	 върху	 редица	 аспекти	на	 со-
циалната	 и	 икономическа	 реалност.	 Цел	 на	 настоящата	 статия	
е	 да	 се	 разгледат	 целите	 на	 ООН	 за	 устойчиво	 развитие	 2030	
(SDGs	2030)	и	предизвикателствата	пред	тяхното	изпълнение	в	
условията	на	днешните	глобални	кризи	–	световната	пандемия	
от	COVID-19	и	разразилия	се	в	началото	на	2022	г.	военен	кон-
фликт	в	Украйна.		Представени	са	ключови	факти	за	всяка	една	
от	целите	за	устойчиво	развитие,	които	сочат,	че	реализирането	
им	все	повече	остава	под	въпрос	и	изглежда	все	по-невъзможно.	
Заключението	е,	че	човечеството	е	изправено	пред	икономиче-
ски,	 социални	 и	 екологични	 предизвикателства,	 справянето	 с	
които	 изисква	 добра	 воля	 и	 единомислие	 от	 страна	 на	 всички	
световни	лидери.		
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Въведение

През	 последните	 години	 светът	 преминава	 през	 кризи,	 които	 поставят	 на	
изпитание	 правителства,	 международни	 и	 национални	 институции,	 стопански	
организации	и	отделни	граждани.	Военният	конфликт	в	Украйна	изправя	чове-
чеството	пред	хуманитарна,	продоволствена	и	енергийна	криза.	Пандемията	от	
COVID-19	все	още	не	е	стихнала.	Все	повече	се	поставя	под	въпрос	доколко	ре-
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алистично	е	постигането	на	програмата	на	Организацията	на	обединените	нации	
(ООН)	за	устойчиво	развитие	2030	–	програма,	в	която	бяха	вложени	очаквания	за	
едно	по-добро	бъдеще	и	пътища	за	тяхното	постигане.	Цел	на	настоящата	статия	
е	да	бъдат	представени	целите	на	ООН	за	устойчиво	развитие	2030	и	актуалните	
предизвикателства	пред	тяхното	реализиране.	Проучени	и	обобщени	са	данни	на	
Световната	банка,	Световната	здравна	организация,	Организацията	за	икономи-
ческо	сътрудничество	и	развитие,	ООН,	Европейската	агенция	по	околна	среда,	
Световната	метеорологична	организация.	

За	 проблемите	 на	 устойчивото	 развитие	 на	 планетата	 се	 заговаря	 за	
пръв	път	преди	половин	век,	в	хода	на	състоялата	се	през	1972	г.	в	Стокхолм	
конференция	по	проблемите	на	околната	среда	(United	Nations	1972).	Самото	
понятие	„устойчиво	развитие“	е	въведено	с	доклада	„Нашето	общо	бъдеще“,	
публикуван	 през	 1987	 г.	 от	 Световната	 комисия	 по	 околна	 среда	 и	 разви-
тие.	Докладът	е	планиран	като	глобална	стратегия	за	промяна,	в	центъра	на	
която	стои	концепцията	за	устойчивото	развитие	на	планетата,	дефинирано	
като	„развитие, което създава възможност за задоволяване потребности-
те на днешното поколение без да застрашава възможността на бъдещите 
поколения да задоволяват своите потребности“	 (United	Nations	1987).	На	
практика	постигането	на	устойчиво	развитие	предполага	баланс	между	три	
групи	 цели	 –	 екологични,	 социални	 и	 икономически	 (Данкова	 2012).	През	
1992	г.	на	конференция	на	ООН	по	околната	среда	и	развитието	е	утвърдена	
световна	 стратегия	 за	 постигане	 на	 устойчиво	 развитие	 през	 настъпващия	
тогава	двадесет	и	първи	век,	известна	като	„Дневен	ред	21“ (United	Nations	
1992).

През	септември	2015	г.	Държавите	–	членки	на	ООН,	приемат	Програма	
2030	за	устойчиво	развитие,	определяна	като	качествено	нова	стъпка	на	меж-
дународната	общност	в	усилията	за	преодоляване	на	бедността	и	за	промяна	на	
икономическия	и	социален	модел	на	функциониране	на	света.	В	преамбюла	на	
документа се	казва:	„Този план ще се изпълнява от всички държави и всички 
заинтересовани страни в условията на партньорско сътрудничество. Решени 
сме да избавим човечеството от тиранията на бедността и лишенията, как-
то и да излекуваме нашата планета и да обезпечим продоволствената ѝ сигур-
ност. Решени сме да предприемем спешно необходимите стъпки за осъщест-
вяване на неотложните промени, за да насочим света по пътя на устойчивото 
развитие. Предприемайки това съвместно пътешествие, обещаваме никой да 
не бъде изоставен или забравен.“ (United	Nations	 2015).	През	 2015	 г.	 светов-
ните	 лидери	очакваха	до	 2030	 г.	 да	 бъде	 	 осъществен	 значителен	напредък	 в	
постигането	на	устойчиво	развитие	в	световен	мащаб.	След	като	половината	от	
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заложеното	време	измина,	добре	е	да	се	запитаме	доколко	е	налице	прогрес	в	
изпълнението	на	целите	за	устойчиво	развитие	2030.

Цели на ООН за устойчиво развитие 2030

Програмата	на	ООН	за	устойчиво	развитие	2030	се	определя	като	план	за	
действие	в	пет	основни	насоки:	(i)	човечество:	премахване	на	бедността	и	пре-
доставяне	на	възможност	на	всички	хора	да	осъществят	своя	потенциал	в	условия	
на	равенство	и	здравословна	околна	среда;	(ii)	планета:	опазване	на	планетата	от	
замърсяване,	включително	чрез	устойчиво	потребление	и	производство,	устой-
чиво	управление	на	природните	ресурси	и	борба	с	изменението	на	климата;	(iii)	
благоденствие:	постигане	на	пълноценен	благоденствен	живот	за	всички	хора	и	
икономически,	обществен	и	технологичен	напредък	в	хармония	с	природата;	(iv)	
мир:	изграждане	на	мирни,	справедливи	и	приобщаващи	общества,	свободни	от	
страх	и	насилие;	(v)	глобално	партньорство	за	устойчиво	развитие,	основано	на	
дух	на	засилена	солидарност	в	световен	мащаб.	

Програмата	на	ООН	за	устойчиво	развитие	2030	дефинира	седемнадесет	гло-
бални	цели	за	устойчиво	развитие	(SDGs),*	които	следва	да	бъдат	постигнати	до	
2030	 г.	Целите	 съчетават	 трите	 взаимосвързани	 елемента	на	устойчивото	разви-
тие:	икономически	растеж,	социално	включване	и	опазване	на	околната	среда.	По-
конкретно,	целите	на	ООН	за	устойчиво	развитие	2030	са	(United	Nations	2015):

SDG1.	Изкореняване	на	бедността	във	всичките	ѝ	форми	и	навсякъде.
SDG2.	Изкореняване	на	глада,	постигане	на	продоволствена	сигурност	и	по-

добро	изхранване,	стимулиране	на	устойчиво	селско	стопанство.	
SDG3.	Осигуряване	на	здравословен	живот	и	насърчаване	благосъстоянието	

на	всички	хора	от	всички	възрастови	групи.
SDG4.	Осигуряване	на	приобщаващо	и	справедливо	качествено	образование	

и	насърчаване	на	възможностите	за	обучение	през	целия	живот	за	всички	хора.
SDG5.	Постигане	на	 равенство	между	половете	и	 гарантиране	правата	на	

всички	жени	и	момичета.
SDG6.	Устойчиво	управление	на	водите	и	осигуряване	на	достъп	до	вода	и	

канализация	за	всички	хора.
SDG7.	Осигуряване	на	достъпна,	надеждна,	устойчива	и	съвременна	енер-

гия	за	всички	хора.
SDG8.	Насърчаване	на	 траен,	приобщаващ	и	устойчив	икономически	рас-

теж,	пълна	и	продуктивна	заетост	и	достоен	труд	за	всички	хора.

* 	Sustainable	development	goals.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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SDG9.	Изграждане	на	стабилна	инфраструктура,	насърчаване	на	приобщава-
ща	и	устойчива	индустриализация	и	стимулиране	на	иновациите.

SDG10.	Намаляване	на	неравенството	в	рамките	на	държавите	и	между	от-
делните	страни.

SDG11.	Превръщане	на	 градовете	и	селищата	в	приобщаващи,	безопасни,	
стабилни	и	устойчиви	места	за	живеене.

SDG12.	Осигуряване	на	устойчиви	модели	на	потребление	и	производство.
SDG13.	Предприемане	на	спешни	действия	за	борба	с	изменението	на	кли-

мата	и	неговите	последици.**

SDG14.	Опазване	и	устойчиво	ползване	на	океаните,	моретата	и	водните	ре-
сурси.

SDG15.	Опазване,	 възстановяване	и	насърчаване	на	устойчивото	ползване	
на	сухоземните	екосистеми,	устойчиво	управление	на	горите,	борба	с	опустиня-
ването,	преустановяване	деградацията	на	почвите,	преустановяване	загубата	на	
биоразнообразие.

SDG16.	Насърчаване	на	мирни	и	приобщаващи	общества	за	устойчиво	раз-
витие,	 осигуряване	 на	 достъп	 до	 правосъдие	 за	 всички	 хора	 и	 изграждане	 на	
ефективни,	отговорни	и	приобщаващи	институции	на	всички	равнища.

SDG17.	Увеличаване	на	средствата	и	възобновяване	на	глобалното	партньор-
ство	за	постигане	на	устойчиво	развитие.	

Особености и предизвикателства пред изпълнението на целите за 
устойчиво развитие 2030

Ще	 разгледаме	 последователно	 особеностите	 и	 предизвикателствата	 пред	
изпълнението	на	целите	на	ООН	за	устойчиво	развитие,	включително	в	условия-
та	на	днешните	световни	кризи	(United	Nations	2022).

Реализирането	на	първата	цел	за	устойчиво	развитие,	„изкореняване	на	бед-
ността	във	всичките	ѝ	форми	и	навсякъде“,	е	сред	най-силно	и	отрицателно	за-
сегнатите	от	текущите	кризи.	В	годините	преди	настъпването	на	пандемията	се	
наблюдава	исторически	спад	в	дела	на	хората	на	планетата,	които	живеят	в	край-

**	Рамковата	конвенция	на	ООН	по	изменението	на	климата	(Парижко	споразумение)	е	
първото	всеобщо,	правно	задължително	световно	споразумение	за	климата.	То	е	подпи-
сано	на	22	април	2016	г.	и	ратифицирано	от	Европейския	съюз	на	5	октомври	2016	г.
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на	бедност,***	като	от	2015	г.	до	2018	г.	той	спада	от	10.1%	до	8.6%	от	световното	
население	(United	Nations	2022).	В	условията	на	пандемия,	война	и	растящи	цени	
на	храните	тези	стойности	рязко	се	влошават,	като	прогнозните	данни	се	менят	
и	стават	все	по-песимистични	(World	Bank).	През	2020	г.	за	пръв	път	от	двадесет	
години	насам	нараства	делът	на	работещите,	които	живеят	в	крайна	бедност,	като	
за	2021	г.	той	възлиза	на	6.9%	от	всички	работещи	(United	Nations	2022).	Ефектът	
от	световните	кризи	–	пандемията	COVID-19	и	военния	конфликт	между	Русия	
и	Украйна	–	ще	продължава	да	бъде	силно	негативен	както	в	развитите,	така	и	в	
развиващите	се	страни,	вследствие	съкращаването	на	икономически	дейности	и	
тежкото	финансово	състояние	на	множество	работодатели.	

Изпълнението	на	втората	цел	за	устойчиво	развитие	„изкореняване	на	глада	
и	постигане	на	продоволствената	сигурност“	безспорно	е	силно	възпрепятства-
но	в	условията	на	продоволствената	криза,	пред	която	 е	изправен	днес	 светът.	
Украйна	и	Русия	са	сред	основните	износители	на	основни	хранителни	проду-
кти	и	торове	за	селското	стопанство,	като	заедно	осигуряват	30%	от	световното	
потребление	на	пшеница,	 20	%	от	 световното	потребление	на	царевица	и	80%	
от	световното	потребление	на	слънчоглед.	Следва	да	се	отбележи,	че	още	преди	
военният	конфликт	да	даде	своя	ефект,	вследствие	основно	на	COVID-19	кризата,	
световните	цени	на	храните	към	месец	март	2022	г.	са	с	30%	по-високи	спрямо	съ-
щия	период	на	2021	г.	Броят	на	гладуващите	хора	на	планетата	расте	постоянно	от	
2014	г.	насам,	като	за	2021	г.	той	се	изчислява	на	828	млн.	души,	т.	е.	всеки	десети	
човек	на	планетата.	В	допълнение	към	това,	към	2021	г.	една	трета	от	населението	
на	планетата	(2.3	млн.	души)	не	е	имало	регулярен	достъп	до	подходяща	храна,	
като	22%	от	децата	под	5-годишна	възраст	са	със	задържан	растеж	(United	Nations	
2022).	В	условията	на	настоящите	кризи	може	да	се	очакват	все	по-тревожни	нива	
на	тези	стойности.	

Що	се	отнася	до	третата	цел	за	устойчиво	развитие	„здраве	и	благосъстояние	
за	всички“,	крахът	в	нейното	изпълнение	е	очевиден.	Към	края	на	третото	триме-
сечие	на	2022	г.	от	COVID-19	са	били	заразени	над	половин	милиард	души	в	света,	
като	по	данни	на	Световната	здравна	организация	смъртните	случаи	вследствие	
на	това	заболяване	надхвърлят	6,5	млн.	души	(World	Health	Organization).	Между	
януари	2020	г.	и	май	2021	г.	115	500	здравни	работници	са	загубили	живота	си	в	

***	Съгласно	прилагания	от	Световната	банка	методически	инструментариум	 за	опре-
деляне	на	бедността,	до	септември	2022	г.	линията	на	бедност	е	1.90	щатски	долара	на	
ден;	същата	е	възприета	и	при	съставянето	на	Доклада	на	ООН	за	изпълнение	на	целите	
за	устойчиво	развитие.	От	септември	2022	г.	линията	на	бедност	е	променена	на	2.15	
щатски	долара	на	ден.	Вж.	Fact	Sheet:	An	Adjustment	to	Global	Poverty	Lines	(https://www.
worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-
lines	,	23.09.2022).

https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines
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борбата	с	пандемията.	Разпределението	на	ваксините	срещу	COVID-19	в	света	е	
неравномерно.	Към	месец	май	2022	г.	ваксина	са	получили	17%	от	населението	
на	страните	с	ниски	доходи,	докато	в	страните	с	високи	доходи	този	дял	е	80%	
(United	Nations	2022).	Заедно	с	това	системите	на	здравеопазване	са	претоварени,	
което	възпрепятства	предоставянето	на	навременна	здравна	помощ	при	всякакви	
заболявания.	Но	и	паралелните	ефекти	от	живот	по	време	на	пандемия	и	запла-
ха	от	световна	война	върху	психическото	здраве	на	хората	са	не	по-маловажни,	
включително	поради	несигурността,	която	носи	бъдещето	(Filho	et.	al.	2020).	Тре-
вожните	и	депресивни	състояния	са	се	увеличили	значително,	като	най-засегнато	
е	психичното	здраве	на	младежите	и	жените.	Впрочем,	дори	преди	пандемията,	
13%	от	младежите	на	възраст	между	10	и	19	години	са	диагностицирани	с	пси-
хично	заболяване	–	по	данни	на	Световната	здравна	организация.	

Четвъртата	цел	за	устойчиво	развитие	се	отнася	до	„приобщаващо	и	качест-
вено	образование	и	обучение	през	целия	живот“.	В	условията	на	пандемия	децата	
и	младежите	бяха	принудени	да	напуснат	класните	стаи	и	да	се	обучават	от	раз-
стояние,	изолирани	в	домовете	си.	От	март	2020	г.	до	февруари	2022	г.	училищата	
по	света	са	били	напълно	или	частично	затворени	средно	за	41	седмици.	Безспор-
но	е,	че	това	се	отразява	на	мотивацията	на	учащите	и	на	техните	преподаватели,	
а	 оттук	 –	 и	 на	 качеството	 на	 образованието.	 Бедните	 групи	 от	 населението	 са	
особено	засегнати	от	наложилото	се	обучение	от	разстояние,	доколкото	децата	
от	тези	групи	често	нямат	достъп	до	компютър	или	други	подобни	устройства,	
необходими	за	такъв	тип	обучение.	Всъщност	най-тревожният	аспект	от	реализи-
рането	на	тази	цел	е	именно	качеството	на	образованието,	което	не	се	ограничава	
до	преподавателските	методи,	а	е	свързано	и	със	социалната	роля	на	образова-
телната	система	(Alibegovic	2020).	От	друга	страна,	трябва	да	се	каже,	че	онлайн	
обучението	дава	на	децата	на	Украйна	усещане	за	нормалност	сред	хаоса	на	вой-
ната.	Към	май	2022	г.	две	трети	от	украинските	деца	са	напуснали	домовете	си,	
130	образователни	институции	са	разрушени	и	над	1	500	училища	са	повредени.	
Онлайн	обучението	там	обаче	продължава	в	сравнително	нормалния	си	ход.

Традиционно	липсват	пълни	и	достоверни	данни	по	отношение	изпълнение-
то	на	петата	цел	за	устойчиво	развитие	„равенство	между	половете	и	гарантиране	
правата	на	жените	и	момичетата“.		Насилие	срещу	момичета	и	жени	на	всякаква	
възраст	се	установява	във	всички	страни	по	света,	като	26%	от	жените	на	възраст	
над	15-годишна	възраст	са	били	обект	на	физическо	или	сексуално	насилие	от	
страна	на	съпруг	или	интимен	партньор	поне	веднъж	в	живота	си	(United	Nations	
2022).	Насилието	над	жени	в	условията	на	военен	конфликт	е	ежедневие.	В	хода	
на	пандемията	все	повече	момичета	са	подложени	на	риск	вследствие	на	иконо-
мически	шок,	затваряне	на	училища	и	преустановяване	на	социални	услуги.	В	ус-
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ловията	на	локдаун	принудителното	съжителство	усложнява	семейните	ситуации	
и	води	до	усилване	на	домашното	насилие	(UN	Women).	

Шестата	цел	за	устойчиво	развитие	касае	достъпа	до	чиста	питейна	вода	и	
канализация.	В	 глобален	мащаб	търсенето	на	вода	нараства	вследствие	бързия	
ръст	на	 световното	население,	урбанизацията	и	 засиления	натиск	от	 страна	на	
селското	стопанство,	индустрията	и	енергийния	сектор.	Дългогодишната	свръх-
експлоатация	и	замърсяване	на	запасите	от	питейна	вода	са	довели	до	изостряне	
на	водния	стрес****	и	застрашаване	на	свързаните	с	водата	екосистеми.	В	световен	
мащаб	водният	стрес	достига	средно	18.6	%	през	2019	г.	Макар	тази	средна	стой-
ност	да	се	запазва	под	критичните	нива	от	25%,	налице	са	съществени	различия	
в	отделните	страни	по	света.	Така	например,	в	Северна	Африка	и	Западна	Азия	
нивото	на	воден	стрес	през	2019	г.	е	84.1%,	което	представлява	увеличение	с	13%	
спрямо	2015	г.	(United	Nations	2022).	Безспорна	е	връзката	между	изпълнението	
на	тази	цел	и	разпространението	на	заболяването	COVID-19,	тъй	като	спазването	
на	добра	лична	хигиена	е	фактор	за	неговото	ограничаване.	Съответно,	недос-
тигът	на	вода	и	липсата	на	канализация	дават	своето	негативно	отражение.	Про-
блем,	върху	който	страните	не	обръщат	достатъчно	внимание	и	който	може	да	
се	превърне	в	източник	на	конфликти	в	бъдещи	периоди,	е	липсата	на	яснота	и	
съответни	споразумения	по	отношение	на	трансграничните	водни	басейни.	

Що	се	отнася	до	седмата	цел	за	устойчиво	развитие,	„осигуряване	на	дос-
тъпна	и	устойчива	енергия	 за	всички“,	в	условията	на	разгръщащия	се	военен	
конфликт	в	Украйна	и	усложняващата	се	газова	криза	реализирането	ѝ	е	силно	
затруднено.	Освен	пред	газова	криза	Европа	е	изправена	и	пред	недостиг	на	въ-
глища,	чието	потребление	се	увеличава	поради	намалялото	газоподаване	(Стане-
ва	2022).	Към	2020	г.	91%	от	световното	население	има	достъп	до	електроенергия,	
спрямо	83%	през	2010	г. Т.	е.	за	този	10-годишен	период	броят	на	хората	без	елек-
тричество	е	спаднал	от	1.2	млрд.	на	733	млн.	През	2020	г.	77%	от	световното	на-
селение	без	електричество	живee	в	Субсахарска	Африка.	Следва	обаче	да	се	под-
чертае,	че	поради	икономическия	натиск	в	условията	на	настоящата	криза,	част	
от	населението	с	достъп	до	електричество	не	може	да	се	ползва	от	него.	Това	се	
отнася	предимно	за	африканските	страни	и	развиващите	се	страни	в	Азия.	През	
2019	г.	делът	на	възобновяемата	енергия	в	световната	консумация	на	енергия	дос-

****	Воден	стрес	възниква,	когато	търсенето	на	вода	надвишава	наличното	количество	
през	определен	период	или	когато	лошото	качество	на	водата	ограничава	нейното	из-
ползване	 (Water	 stress.	 European	 Environment	Agency	 –	 https://www.eea.europa.eu/help/
glossary/eea-glossary/water-stress,	 01.08.2022).	 Измерва	 се	 чрез	 съотношението	 между	
потребената	питейна	вода	към	общите	запаси	от	питейна	вода,	като	стойности	над	25%	
се	считат	за	неприемливи.	

https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/water-stress
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/water-stress
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тига	17.7%,	което	е	 със	1.6	процентни	пункта	повече	спрямо	2010	 г.	 За	 същия	
период	общото	потребление	на	енергията	от	възобновяеми	източници	нараства	с	
25%.	Най-голям	е	делът	на	възобновяемата	енергия	в	електроенергийния	сектор	
(26.2%	за	2019	г.),	докато	в	сферата	на	транспорта	той	остава	трайно	нисък	(3.6%	
за	2019	г.). Традиционно	употребата	на	биомаса	като	например	изгаряне	на	дърва	
за	отопление	се	запазва	на	високи	нива,	като	през	2019	г.	представлява	над	една	
трета	от	използваната	възобновяема	енергия	(United	Nations	2022).

В	условията	на	днешните	кризи	е	особено	възпрепятствано	изпълнението	на	
осмата	цел	за	устойчиво	развитие,	„траен	икономически	растеж	и	достоен	труд	за	
всички“.	В	световен	мащаб	реалният	БВП	на	глава	от	населението	нараства	с	1.4%	
на	годишна	база	през	2019	г.,	през	2020	г.	в	условията	на	пандемия	рязко	спада	с	
4.4%,	след	което	се	възстановява	през	2021	г.	Преди	кризата	в	Украйна	очаквани-
ята	бяха	за	нарастването	му	с	3.0%	през	2022	г.	и	с	2.5%	през	2023	г.	–	очаквания,	
в	чието	сбъдване	е	нереалистично	да	вярваме.	Пандемията,	както	и	ефектите	от	
военния	конфликт,	дават	своето	отражение	върху	нивата	на	безработица.	Пред-
вижда	се	най-малко	до	2023	г.	глобалното	ниво	на	безработица	да	се	запази	над	
нивата	от	2019	г.,	когато	е	било	5,4%.	Тревожен	е	делът	на	младежите	на	възраст	
от	15	до	24	години,	които	се	намират	извън	системите	на	заетост,	образование	или	
обучение*****		–	вследствие	от	пандемията	той	се	е	увеличил	до	23.3%	през	2020	г.	
спрямо	21,8%	през	2015	г.	–	2019	г.	Заедно	с	това	10%	от	децата	в	света	са	заети	с	
детски	труд	към	началото	на	2020	г.,	като	половината	от	тях	извършват	дейности,	
застрашаващи	здравето	и	безопасността	им	(United	Nations	2022).

По	отношение	на	деветата	цел	за	устойчиво	развитие	„изграждане	на	ста-
билна	инфраструктура,	приобщаваща	и	устойчива	индустриализация	и	стимули-
ране	на	иновациите“	значимостта	на	стабилната	инфраструктура	и	технологич-
ните	 иновации	 стана	 особено	 видна	 в	 условията	 на	 пандемия.	Икономиките	 с	
диверсифициран	промишлен	сектор	и	силна	инфраструктура	(в	т.	ч.	транспорт,	
интернет	свързаност	и	комунални	услуги)	бяха	подложени	на	по-малко	негатив-
ни	влияния	и	се	възстановяват	по-бързо.	Особено	засегната	от	пандемията	беше	
авиоиндустрията,	като	броят	на	пътниците	в	международен	мащаб	през	2020	г.	е	
1.8	млн.	души,	което	е	с	60%	по-малко	от	предходната	2019	г.	Това	намира	своето	
отражение	в	загуби	за	авиоиндустрията	в	общ	размер	370	млрд.	щ.д.	за	2020	г.	и	
допълнителни	115	млрд.	щ.д.	загуби	за	летищата.	Заедно	с	това	редица	производ-
ства	страдат	от	недостиг	на	основни	суровини.	Значимостта	на	научните	изслед-
вания,	иновациите	и	новите	технологии	постоянно	ще	расте	в	условията	на	една	
нова	икономическа	и	социална	парадигма		(Alibegovic	2020).

*****	 Тази	 група	 от	 лица	 се	 описват	 с	 акронима	 NEET:	 not	 engaged	 in	 either	 education,	
employment	or	training.
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Що	се	отнася	до	изпълнението	на	десетата	цел	за	устойчиво	развитие,	„на-
маляване	на	неравенството“,	в	годините	преди	пандемията	се	наблюдава	поло-
жителна	тенденция	–	неравенството	в	доходите	намалява,	като	в	много	държави	
доходите	на	най-бедните	растат	по-бързо	от	средните	нива	за	страната.	Това	обаче	
се	променя	в	условията	на	световна	пандемия.	Във	връзка	с	тази	цел	следва	да	се	
обърне	внимание	и	върху	бежанските	вълни	в	света.	Към	средата	на	2021	г.	броят	
на	бежанците	в	световен	мащаб	достига	24.5	млн.	души,	което	представлява	ръст	
от	44%	спрямо	2015	г.	и	е	най-високата	документирана	стойност	изобщо.	Най-го-
лям	е	броят	на	бежанците	от	Северна	и	Западна	Африка	(8.4	млн.	души),	следвани	
от	Субсахарска	Африка	(6.7	млн.	души)	и	Латинска	Америка	и	Карибския	басейн	
(4.5	млн.	души).	Настъпилата	в	началото	на	2022	г.	война	в	Украйна	увеличи	зна-
чително	тези	стойности,	като	броят	на	украинските	бежанци	надхвърля	8	млн.	
души	(UN	Refugee	Agency).	Реализирането	на	тази	десета	цел	е	пряко	свързано	с	
цели	едно	и	осем	и	се	очаква	да	се	влошава,	като	засяга	най-уязвимите	прослой-
ки	на	населението.	Влошаване	може	да	се	очаква	по	отношение	на	социалното	
включване,	предоставянето	на	равни	възможности	и	управлението	на	миграци-
ята.	В	условията	на	пандемия	обаче	на	преден	план	излизат	и	някои	неочаквани	
дискриминационни	фактори,	 свързани	 с	 начина	 на	живот	 –	 например	 възмож-
ностите	на	пазаруване	онлайн,	особеностите	на	отделните	професии	и	произти-
чащите	от	това	опасности	от	заразяване	и	възможности	за	работа	от	разстояние,	
и	др.	(Alibegovic	2020).	

По	отношение	изпълнението	на	единадесетата	цел	за	устойчиво	развитие,	
„устойчиви	и	безопасни	градове	и	общности“,	от	особена	важност	е	правилното	
планиране	и	реализиране	на	устойчиво	градско	развитие.	Днес	над	половината	
от	световното	население	живее	в	градовете,	като	очакванията	са,	че	техният	дял	
ще	достигне	70%	до	2050	г.	Градовете	са	двигатели	на	икономическия	растеж,	те	
допринасят	за	над	80%	от	световния	БВП,	но	заедно	с	това	и	за	над	70%	от	еми-
сиите	на	парникови	газове.	Замърсяването	на	въздуха	от	транспорт,	промишле-
ност,	производство	на	електроенергия,	изгаряне	на	отпадъци	и	др.	представлява	
значителна	заплаха	за	човешкото	здраве,	като	води	до	повишен	риск	от	сърдечни	
заболявания,	инсулт,	заболявания	на	белите	дробове,	инфекции	на	долните	диха-
телни	пътища.	Все	повече	градове	в	света	извършват	мониторинг	на	качеството	
на	въздуха,	като	днес	това	са	над	6	000	града	в	117	държави.	Концентрациите	на	
фини	прахови	частици	2.5	(ФПЧ	2.5)******	във	въздуха	намаляват	в	световен	мащаб	
с	11%	на	десетилетие.	Въпреки	този	напредък	99%	от	световното	градско	насе-
ление	живее	в	райони,	където	концентрациите	на	ФПЧ	2.5	надхвърлят	стойно-

******	Фини	прахови	частици	с	диаметър	до	2,5	микрона.
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стите,	публикувани	в	насоките	на	Световната	здравна	организация	за	качеството	
на	въздуха	от	2021	г.,	а	именно	под	5	микрограма	на	кубичен	метър.	Най-силно	
засегнати	от	замърсяване	на	градския	въздух	са	хората	в	страните	с	нисък	и	сре-
ден	доход.	

Във	връзка	с	постигането	на	тази	единадесета	цел	следва	също	така	да	се	
подчертае	значимостта	на	добре	проектираните	системи	за	обществен	транс-
порт.	До	2030	г.	се	очаква	годишният	пътнически	трафик	в	световен	мащаб	да	
се	увеличи	с	50%	спрямо	2015	г.	Към	2020	г.	само	37%	от	градските	райони	
се	 обслужват	 от	 обществен	 транспорт,	 което	 означава,	 че	 52%	от	 градското	
население	има	достъп	до	такъв.	Следва	да	се	подчертае,	че	за	изпълнението	на	
тази	цел	от	особено	значение	са	индивидуалните	решения	на	отделните	граж-
дани.	Глобално	проучване	на	МакКинзи	разкрива	промени	в	поведението	на	
гражданите	по	отношение	на	начините	им	придвижване	в	условията	на	пан-
демия,	по-конкретно:	52%	от	запитаните	пътуват	по-малко;	използването	на	
микромобилност*******	се	е	увеличило	с	9%,	а	това	на	споделена	микромобил-
ност	се	е	увеличило	с	12%	в	сравнение	с	нивата	преди	пандемията	(McKinsey	
2020).	Колоезденето	позволява	социално	дистанциране	и	допринася	за	нама-
ляване	на	замърсяването	на	въздуха	в	големите	градове.	По	време	на	локдауна	
употребата	на		велосипеди	за	придвижване	в	градска	среда	се	е	увеличило	със	
129%	в	световен	мащаб	(Bauwens	et.	al.	2020).	От	друга	страна,	в	условията	
на	пандемия	много	хора	предпочитат	да	използват	лични	превозни	средства,	
вкл.	 автомобили,	 поради	 риск	 от	 заразяване	 в	 обществения	 транспорт,	 кое-
то	води	до	повишаване	замърсяването	на	въздуха	в	градовете.	Заедно	с	това,	
с	 нарастването	 на	 урбанизацията	 все	 по-голямо	 внимание	 изисква	 управле-
нието	на	отпадъците	в	големите	градове.	В	условията	на	пандемия	нарастват	
предизвикателствата	в	това	отношение	поради	значителното	увеличаване	на	
медицинските	 отпадъци	 (дължащи	 се	 най-вече	 на	 личните	 предпазни	 сред-
ства	за	еднократна	употреба),	увеличеното	търсене	на	пластмасови	опаковки	
за	еднократна	употреба	и	спада	на	пазарната	цена	за	рециклирана	пластмаса	
(OECD		2020).	

Следващата	 дванадесета	 цел	 за	 устойчиво	 развитие	 касае	 „осигуря-
ването	 на	 устойчиви	 модели	 на	 потребление	 и	 производство“.	 Липсата	 на	
устойчиви	модели	на	потребление	и	производство	е	сред	основните	причи-
ни	за	замърсяването	на	околната	среда,	изменението	на	климата	и	загубата	
на	биоразнообразие.	От	2000	г.	до	2019	г.	общото	вътрешно	потребление	на	

*******	Микромобилността	се	отнася	до	малки,	леки,	лично	управлявани	превозни	средства,	
със	скорост	под	25	км/ч.	Включват	велосипеди,	електрически	скутери,	електрически	скейт-
бордове,	и	др.	
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материали********	се	е	повишило	с	над	65%	в	световен	мащаб,	като	за	2019	г.	
то	възлиза	на	95.1	млрд	метрични	тона.	При	това	70%	от	потреблението	е	в	
Европа,	Северна	Америка	и	Източна/Югоизточна	Азия.	Най-голям	е	ръстът	
му	в	Източна/Югоизточна	Азия,	 като	 сред	основните	причини	са	увеличе-
ната	 гъстота	на	населението,	индустриализацията	и	 аутсорсингът	на	мате-
риалоемки	 производства	 към	 страните	 в	 региона.	 В	 условията	 на	 криза	 и	
продоволствена	несигурност	все	по-голяма	значимост	придобива	проблемът	
с	разхищението	на	храна.	В	рамките	на	тази	дванадесета	цел	е	заложено	до	
2030	г.	да	се	намали	наполовина	разхищаването	на	храна	в	световен	мащаб,	
както	и	загубите	на	храна	във	веригите	на	доставки.	През	2020	г.	загубите	на	
храна	на	етапа	между	събиране	на	реколтата	и	достигане	до	пазара	възлизат	
приблизително	 на	 13.3%,	 като	 този	 дял	 се	 запазва	 относително	 постоянен	
и	 е	 най-висок	 в	Субсахарска	Африка	 (21.4%)	 и	Източна/Югоизточна	Азия	
(15.1%).	Допълнително	17%	от	достъпната	за	домакинствата	храна	бива	раз-
хищавана,	което	съответства	на	средно	121	кг	на	човек	годишно.	Растящото	
потребление	на	електронни	устройства	и	електрическо	оборудване,	както	и	
краткият	жизнен	цикъл	на	тези	продукти,	водят	до	постоянен	ръст	на	елек-
трическите	и	електронните	отпадъци.	През	2019	г.	тяхното	количество	в	све-
товен	мащаб	възлиза	на	7.3	кг	на	човек,	като	само	22.8%	от	тях	са	третирани	
в	съответствие	с	екологичните	норми.	

Изключително	важно	за	постигане	на	устойчиво	развитие	на	планетата	е	ре-
ализирането	на	тринадесетата	цел,	„борба	с	изменението	на	климата	и	неговите	
последици“.	Промените	в	климата	на	Земята,	в	т.	ч.	сушата,	горещините	и	навод-
ненията,	се	отразяват	негативно	върху	живота	на	хората	и	върху	състоянието	на	
екосистемите	като	цяло.	През	2021	г.	средната	температура	на	планетата	е	била	
с	около	1.11	±	0.13	°C	над	прединдустриалните	нива.********	За	да	се	постигне	за-
ложената	в	Парижкото	споразумение	цел	за	ограничаване	на	глобалното	затоп-
ляне	до	1.5°C	над	прединдустриалните	нива	(UN	Climate	Change ),	е	необходимо	
глобалните	 емисии	на	парникови	 газове	да	 достигнат	 своя	 връх	преди	2025	 г.,	
след	което	да	спаднат	с	43%	до	2030	г.,	а	до	2050	г.	да	достигнат	нулеви	стой-
ности.	Настоящата	ситуация	и	перспективите	на	енергийния	пазар	правят	тази	
цел	 изключително	 трудна	 за	 постигане.	През	 2020	 г.	 вследствие	 на	COVID-19	
********	Вътрешното	потребление	на	материали	(Domestic	material	consumption,	DMC)	
измерва	общото	количество	материали,	използвани	директно	от	икономиката;	опреде-
ля	се	като	към	годишното	количество	суровини,	добити	от	територията	на	съответната	
страна,	се	добави	вноса	на	суровини	и	се	извади	техния	износ.	Вж.	Glossary:	Domestic	
material	 consumption	 (DMC).	 Eurostat	 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Glossary:Domestic_material_consumption_(DMC),	01.08.2022).

********	От	1850	г.	до	1900	г.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Domestic_material_consumption_(DMC)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Domestic_material_consumption_(DMC)
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потреблението	на	енергия	по	света	намалява	рязко,	което	води	до	спад	с	5.2%	на	
емисиите	въглероден	двуокис	спрямо	предходната	година	–	спад,	почти	5	пъти	
по-голям	от	този	през	2009	г.	в	контекста	на	световната	финансова	и	икономи-
ческа	криза	(World	Meteorological	Organization	2020).	Тази	тенденция	обаче	бър-
зо	бива	компенсирана,	като	за	2021	г.	въглеродните	емисии	се	увеличават	с	6%	
(United	Nations	2022).	Може	да	се	очаква	загрижеността	за	преодоляване	на	кли-
матичните	промени	да	остане	на	заден	план	в	средносрочна	перспектива	с	оглед	
социоикономическите	проблеми,	породени	от	текущите	кризи	(Alibegovic	2020).

Четиринадесетата	 цел	 за	 устойчиво	 развитие	 се	 отнася	 до	 „опазва-
не	 на	 океаните,	 моретата	 и	 водните	 ресурси“.	Ацидификацията	 на	 океаните	 и	
моретата,********	повишаването	на	температурата	в	тях,	както	и	замърсяването	им,	
имат	редица	негативни	последици	за	водните	екосистеми.	Така	например	от	2009	
г.	до	2018	г.	светът	губи	около	14%	от	кораловите	рифове,	в	които	се	концентри-
ра	изключително	биоразнообразие.	По	данни	на	Програмата	на	ООН	за	околна	
среда,	ежегодно	приблизително	11	млн.	тона	пластмаса	биват	изхвърляни	в	све-
товния	океан,	като	се	очаква	пластмасовото	замърсяване	постоянно	да	увеличава	
своя	 обем.	 Заедно	 с	 това	 в	 	 крайбрежните	 райони	 се	наблюдава	 еутрофикация	
вследствие	на	хранителни	замърсители	(UN	Environment	Programmе	2022).	

Петнадесетата	 цел	 за	 устойчиво	 развитие	 е	 насочена	 към	 „опазване,	 въз-
становяване	 и	 насърчаване	 на	 устойчивото	 ползване	 на	 сухоземните	 екосисте-
ми,	устойчиво	управление	на	горите,	борба	с	опустиняването,	преустановяване	
на	процеса	на	деградация	на	почвите,	преустановяване	 загубата	на	биоразноо-
бразие“.	Значителна	част	от	сухоземните	екосистеми	на	планетата	са	промене-
ни	вследствие	на	човешката	дейност.	Постоянно	расте	броят	на	застрашените	от	
изчезване	биологични	видове	поради	нарушаване	на	естествените	им	хабитати.	
Ежегодно	биват	унищожавани	10	млн.	хектара	гори	(площ	с	размерите	на	Ислан-
дия),	предимно	за	селскостопански	цели	(49.5%	за	земеделие	и	38.5%	за	паша).	
Следва	да	се	подчертае,	че	в	Европа,	Северна	Америка	и	Азия	горските	площи	са	
се	увеличили	от	2000	г.	до	2020	г,,	докато	в	Латинска	Америка	и	Африка	те	силно	
намаляват.	През	2020	г.	18%	от	световните	гори	са	в	защитени	природни	терито-
рии	(United	Nations	2022).	Пандемията	COVID-19	насочи	също	така	вниманието	
върху	възможните	негативни	последици	от	намесата	на	човека	в	биоразнообра-
зието	на	планетата	и	свързаната	с	това	опасност	от	прехвърляне	на	патогени	от	
животни	към	хора.	Като	знаем,	че	вирусът	предизвикал	пандемията	най-вероят-
но	произтича	от	взаимодействие	между	човека	и	дивата	природа,	интерес	буди	
въпросът	не	толкова	за	влиянието	на	пандемията	върху	устойчивото	развитие,	а	

********	Една	от	причините	за	ацидификацията	се	състои	в	това,	че	океаните	поглъщат	около	
една	четвърт	от	емисиите	въглероден	двуокис.
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по-скоро	за	влиянието	на	човешката	дейност	и	взаимодействието	между	човека	и	
природата	върху	евентуални	бъдещи	пандемии	(Alibegovic	2020).

На	особено	изпитание	днес	е	поставено	постигането	на	шестнадесетата	цел	
за	устойчиво	развитие,	„мир,	справедливост	и	отговорни	приобщаващи	институ-
ции“.	През	2021	г.	ООН	документира	13842	смъртни	случая	в	12-те	най-опасни	
военни	конфликти	в	света.	Военният	конфликт	в	Украйна	от	началото	на	2022	г.	
добавя	значително	към	тази	негативна	статистика.	В	допълнение	на	това,	около	
една	трета	от	световното	население,	предимно	жени,	се	чувстват	застрашени	да	
излизат	нощем,	като	най-ниско	е	усещането	за	безопасност	в	Латинска	Америка,	
Карибите	и	Източна/Югоизточна	Азия.	

Последната	 седемнадесета	 цел	 касае	 „увеличаване	 на	 средствата	 и	 глобално	
партньорство	за	постигане	на	устойчиво	развитие.“.	Страните	от	Организацията	за	
икономическо	сътрудничество	и	развитие	се	стремят	да	подпомагат	по-бедните	стра-
ни	в	света.	За	2021	г.	сумите	за	подпомагане	на	развитието	възлизат	на	177.6	млрд.	
щ.д.,	като	тези	суми	са	с	20%	повече	от	2015	г.	Заедно	с	това	нараства	размерът	на	
глобалните	преки	чуждестранни	инвестиции,	като	за	2021	г.	те	са	в	размер	на	1.58	
трлн.	щ.д.,	от	които	837	млн.	щ.д.	са	насочени	към	развиващите	се	икономики.	В	
условията	на	кризи,	съществена	част	от	ресурса,	предвиден	за	подпомагане	постига-
нето	на	устойчиво	развитие	на	планетата,	е	насочен	към	разрешаване	на	тези	кризи.

Заключение

Постигането	на	устойчиво	развитие	е	от	изключителна	важност	за	оцелява-
нето	на	човечеството	в	дълъг	срок.	През	последния	половин	век	са	разработвани	
и	приемани	редица	стратегически	документи	с	тази	цел.	Въпреки	това	постигна-
тите	резултати	далеч	не	са	оптимистични.	Настоящите	здравна	и	военна	криза	
допълнително	 възпрепятстват	 реализирането	на	целите	 за	 устойчиво	развитие. 
Застрашени	са	природната	среда,	достъпът	до	ресурси,	както	и	самото	„мирно	
човешко	съществуване“.	Пред	човечеството	стоят	предизвикателства,	справянето	
с	които	изисква	общата	воля	на	всички	световни	лидери	и	способността	им	да	
гледат	в	една	посока	–	тази	на	бъдещето	на	нашите	деца.	
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ACHIEVING THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030  
IN TIMES OF CRISES

Petya DANKOVA

Abstract

In	the	last	three	years,	humanity	has	been	faced	with	crises	that	reflect	on	a	number	of	
aspects	of	social	and	economic	reality.	This	article	discusses	the	UN	sustainable	development	
goals	 2030	 (SDGs	 2030)	 and	 the	 challenges	 to	 their	 achievement	 in	 the	 context	 of	 today‘s	
global	crises	-	the	COVID-19	pandemic	and	the	military	conflict	in	Ukraine	that	broke	out	in	
early	2022.	Key	data	about	each	of	the	SDGs	2030	point	unequivocally	to	the	fact	that	their	
realization	 seems	more	 and	more	 challenging,	 and	 even	 impossible.	 The	 conclusion	 is	 that	
humanity	 is	 facing	 economic,	 social	 and	 environmental	 challenges,	 the	 resolution	 of	which	
requires	good	will	and	consensus	on	the	part	of	all	world	leaders.

Key words: sustainable	development,	UN	SDGs	2030,	COVID-19.
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Представителите	на	поколение	Z	навлизат	поетапно	в	пазара	на	
труда.	 Една	 от	 предпочитаните	 сфери	 за	 кариерен	 старт,	 която	
може	да	се	съчетава	с	обучението	и	личния	живот,	е	тази	на	бър-
зата	мода.	Целта	на	настоящото	изследване	е	да	се	проучат	очак-
ванията	 и	 нагласите	 на	 поколение	Z	 за	 работа	 в	 компаниите	 от	
индустрията	 на	 бързата	 мода	 в	 България	 с	 най-големи	 приходи	
по	продажби	(Inditex,	H&M	Group	и	LC	Waikiki).	Изследвани	са	
три	фокус	групи,	съставени	от	представители	на	поколение	Z,	за-
ети	в	сферата	на	бързата	мода	в	България,	заемащи	ръководни	и	
неръководни	позиции.	Резултатите	показват,	че	те	предпочитат	да	
работят	в	среда,	в	която	има	ясна	комуникация,	ясно	дефинирани	
работни	стандарти,	добър	баланс	работа	–	личен	живот,	възмож-
ности	за	кариерно	развитие	и	участие	във	вземането	на	решени-
ята.
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Въведение

Човешките	ресурси	стават	все	по-важни	за	организациите.	В	днешния	свят	
на	 глобализация,	 все	 повече	 бизнес	 компании	 са	 отворени	и	 активни	 системи,	
които	постоянно	се	адаптират	към	изискванията	на	околната	среда,	за	да	подси-
гурят	съществуването	си.

На	трудовия	пазар	в	България	активно	присъстват	четири	поколения:	„Бейби	
бумърс“,	поколения	Х,	Y	и	Z.	Всяко	едно	от	тях	израства	в	характерна	за	него	сре-
да.	Това	е	и	причината,	поради	която	те	изграждат	различни	представи	за	света	и	
за	това	как	желаят	да	функционират	в	него.	В	този	аспект	се	откроява	и	причината	
за	наличието	на	разлики	в	нагласите	им	за	труд.	Организациите	насочват	все	по-
вече	своето	внимание	към	ефективното	и	ефикасно	управление	на	служителите,	
тъй	като	това	улеснява	достигането	на	бизнес	целите	(Salahuddin,	2010).	Към	мо-
мента	съществува	голям	интерес	за	изследване	на	различията	на	работното	място	
(Glass,	 2007).	 Той	 е	 провокиран	 от	 това,	 че	 поколенията	 не	 притежават	 еднак-
ви	предпочитания	–	техните	цели,	очаквания	и	ценности	се	различават	коренно	
(Cennamo,	2008).	

Целта	на	настоящото	изследване	е	да	 се	проучат	очакванията	и	нагласите	
на	поколение	Z	за	работа	в	компаниите	от	индустрията	на	бързата	мода	в	Бълга-
рия	с	най-големи	приходи	по	продажби	(Inditex,	H&M	Group	и	LC	Waikiki).	Като	
резултат	от	проучването	се	очаква	да	се	съберат	данни	и	обратна	връзка	от	из-
следваните	лица	за	работата	в	разглежданата	сфера	и	да	се	дадат	препоръки	към	
мениджмънта	за	управлението	им.	

1. Характеристики на представителите на поколение Z

Необходимо	е	да	се	направи	разграничение	между	поколение	Y	(най-често	
се	възприема	периодът	между	1981	г.	и	1995	г.)	и	поколение	Z	(родените	след	1996	
г.	).	Към	момента	най-възрастните	представители	на	поколение	Y	навършват	39		
–	40	години.	Това	означава,	че	вече	са	навлезли	в	етап	от	живота	на	младите	въз-
растни.	Все	още	няма	достатъчно	събрани	данни	за	поведението	и	характеристи-
ките	на	поколение	Z.	Поради	тази	причина	се	разглеждат	в	контекст	и	сравнение	
с	поколение	Y.	Те	имат	изключително	много	прилики,–	заради	особеностите	на	
средата,	в	която	се	формират,	но	се	наблюдават	и	някои	разлики.	
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Таблица 1
Основни разлики между представителите на поколение Y и Z

Цел Нагласа към 
технологията

Нагласа към 
кариерата

Отличаващи 
продукти

Средства за 
комуникация

Y Свобода	 
и	гъвкавост

Свикнали	 
с	технологията

Дигитален	 
бизнес	

Смарт	 
телефони

СМС,	Социал-
ни	медии

Z Сигурност	 
и	стабилност

Имат	нужда	 
от	технологи-

ите
Различни	кари-
ерни	пътища

Високотехно-
логични	 
продукти

Комуникация,	
чрез	устрой-

ства
Източник: The my search website

Поколение	Z	 са	 най-младото	 поколение	 в	 трудовата	 среда.	Известни	 са	 и	
като	„децата	на	интернет“	(Levickaite,	2010).	Съществуват	различни	граници	за	
дефиниране	на	представителите	на	това	поколение,	за	целите	на	нашето	проучва-
не	се	използва	2000	година	(Cooman,	2012),	като	бележеща	начало	на	поколение	
Z.	

Те	израстват	в	среда,	която	е	технологично-подсигурена.	За	тях	е	нормал-
но	 присъствието	 на	 интернет,	 системи	 за	 бързи	 съобщения,	 социални	 медии	
(YouTube),	медийни	технологии	и	други		(Kapil,	2014)	и	използват	изключително	
много	техниката	в	своя	живот	(Bergh,	2016).	За	разлика	от	предходните	поколе-
ния,	 те	 са	родени	и	израстват	в	 тази	среда	 (Bernstein,	 2015),	 а	не	 се	 адаптират	
към	нея.	Още	от	малки	са	изложени	на	техника	–	дори	под	формата	на	играчки		
(Berkup,	2014).	Представителите	на	поколение	Z	имат	технологичен	ум	и	са	креа-
тивни.	В	своето	ежедневие	използват	мрежата	ежедневно.	Масовото	пребиваване	
във	виртуална	среда	е	от	два	до	пет	или	повече	часа	на	ден	(Славчева,	2016).

Проучвания	сочат,	че	поколение	Z	са	толерантни	(Александров,	et	al.,	2020)	
самоуверени,	щастливи,	вписват	се	в	трудовата	група	лесно,	заинтересовани	са	от	
различни	дейности.	Предвид	характеристиките	им	се	очаква	в	работна	среда	да	
са	ефикасни,	индивидуалистични,	да	могат	да	извършват	няколко	дейности	едно-
временно,	с	предпочитания	за	нестандартизирана	работа	(Mustafa,	2015).

Имат	специфични	нагласи	и	спрямо	услугите	във	висшите	учебни	заведе-
ния:	дигитализация	на	 административните	услуги,	по-добри	условия	на	наста-
няване,	интересен	социален	и	културен	живот,	възможности	за	мобилност	и	др	
(Serafimova,	2021).

В	работната	сфера,	социалната	среда	е	важна	за	представителите	на	поколе-
ние	Z,	като	това	е	от	значение	и	за	организационната	култура.	Чувстват	се	добре,	
когато,	 въпреки	йерархичните	нива,	могат	да	 водят	 свободни	разговори.	Пред-
ставителите	на	това	поколение	са	самоуверени.	Те	осъзнават,	че	работейки	могат	
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да	постигнат	своите	цели	и	това	би	ги	направило	щастливи.	За	тях	щастието	е	от	
значение.	Ако	не	могат	да	го	открият	в	организацията,	към	която	работят,	те	са	
склонни	да	я	напуснат.	Друга	характерна	черта	за	това	поколение	е,	че	са	индиви-
дуалистични	и	не	обича	авторитетите		(Mustafa,	2015).	

Workplace	Intelligence	(Schawbel,	2014)	прави	изследване,	в	което	установя-
ва	следните	прилики	и	разлики	между	двете	поколения	(Y	и	Z),	що	се	отнася	до	
нагласите	за	работата:		

Таблица 2
Прилики и разлики в предпочитанията към някои фактори, характеризиращи 

трудовите нагласи на поколение У и Z

Фактор: Y Z
Желание	за	използване	на	техника	и	технология	за	постигане	на	це-
лите

81% 77%

Предпочитат	да	работят	в	проекти 81% 76%
Предпочитат	офис	сграда	като	среда,	в	която	да	работят 45% 28%
Предпочитат	да	работят	в	независимо	от	работодателя	място	(споде-
лено	раб.	място)

26% 27%

Предпочитат	работа	от	дома 13% 19%
Предпочитат	мениджърите	да	се	вслушват	в	идеите	им 56% 61%
Предпочитат	работодателите	им	да	им	позволят	да	работят	незави-
симо

58% 46%

Колегите	изпълняват	задачите	си	по	най-добрия	начин 69% 65%
От	значение	е	къде	се	намира	офисът,	в	който	работят 47% 36%
Чувстват	се	добре,	ако	могат	да	персонализират	работното	си	място 34% 38%

Източник: Workplace Intelligence 

Тъй	като	поколение	Z	навлизат	в	трудовата	сфера,	все	още	не	е	възможно	да	
се	изведе	точен	модел	на	поведението	им.	Въпреки	това	организациите	следва	да	
направят	прогнози	за	следващите	10	години,	тъй	като	те	ще	започват	да	наемат	
тези	хора.	Задачите,	пред	които	ще	бъдат	изправени,	са	как	да	бъдат	мотивирани,	
как	да	работят	ефективно	и	ефикасно	с	тях	и	как	да	се	справят	с	променящата	се	
среда	

2. Работа в сферата на бързата мода

Една	от	сферите	в	бизнеса,	която	младите	хора	предпочитат	като	кариерен	
старт,	която	може	да	се	съчетава	с	обучението	и	личния	живот,	е	тази	на	бързата	
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мода.	Тя	представлява	бизнес	модел,	при	който	дрехите,	 след	като	се	предста-
вят	по	модните	ревюта,	се	произвеждат	и	доставят	за	най-кратко	време	до	край-
ния	потребител.	Това	е	стратегия,	която	се	използва	от	много	големи	компании.	
На	територията	на	България	най-забележимо	присъствие	и	най-големи	приходи	
по	данни	от	търговския	регистър	са	 Inditex	(Zara,	Pull	and	Bear,	Massimo	Dutti,	
Bershka,	Stradivarius,	Oysho,	Zara	Home),	H&M	Group	и	Tema	Texitl	(LC	Waikiki).	
Основни	конкуренти	в	световен	мащаб	са	Mango,	Nike	и	други.		

Организациите	от	сферата	на	бързата	мода	оперират	в	сектор	търговия.	При-
чината	за	това	е,	че	основната	им	цел	е	да	реализират	масови	продажби.	Според	
вътрешни	данни,	предоставени	от	мениджъри	от	бизнес	организации	от	сферата	
на	бързата	мода	в	България,	по-малко	от	13%	от	заетите	лица	са	в	администрация-
та	на	компанията.	Останалите	работят	предимно	в	търговските	обекти.	Съществу-
ват	и	хора,	които	са	заети	в	сферата	на	логистиката	и	производството,	но	техният	
брой	е	много	малък	и	не	представлява	фокус	на	това	изследване.	Причината	е,	че	
много	често	тези	услуги	се	изпълняват	от	фирми	подизпълнители,	които	не	при-
тежават	организационната	култура	и	ценности	на	компаниите	от	бързата	мода.

В	сферата	на	бързата	мода	се	наблюдават	ниски	нива	на	задържане	на	пер-
сонала	на	работното	място.	По	данни	на	Евростат		(Eurostat,	2020)	за	заетостта	
в	 сферата	на	 търговията	 (агрегирано)	 се	 забелязва	интересна	 тенденция	 за	пе-
риода	2009	г.	–	2019	г.	При	краткосрочната	заетост	на	персонала		–	под	1	година,	
се	наблюдава	все	по-малък	процент	на	задържане.	Това	представлява	различна	
тенденция	от	тази,	която	е	средна	за	държавите	от	ЕС	и	Еврозоната.	Между	2009	
г.	и	2013	г.	темпът,	с	който	се	развива	явлението	–	персоналът	да	стои	по-малко	
от	1	година	при	работодателя,	е	сходен	в	ЕС,	Еврозоната	и	България.	След	2013	
г.	все	повече	хора	от	ЕС	и	Еврозоната	се	задържат	на	работното	място	по-малко	
от	1	година.	В	същия	период	в	България	се	наблюдава	драстична	промяна	–	все	
по-малко	хора	работят	по-малко	от	1	година	при	съответния	работодател	–	има		
задържане.	Важно	е	да	се	спомене,	че	изведените	данни	са	за	неръководен	пер-
сонал.

3. Удовлетвореност от труда и връзката ѝ с нагласите

Изследванията	 за	 нагласите	 на	 труда	 анализират	 връзката	 човек	 –работа,	
като	в	литературата	се	разграничават	три	подхода	–	икономически,	хуманистичен	
и	теоретичен.	Икономическият	подход	е	характерен	за	класическите	учени,	като	
Тейлър	и	Гелберт.	При	него	се	счита,	че	печалбата,	която	работникът	има,	е	опре-
делящ	фактор	и	колкото	по-голяма	е	тя,	толкова	производителността	е	по-висока.	
Хуманистичният	подход	се	свързва	със	задоволяването	на	нуждата	от	приятна	и	
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значима	дейност	за	работника.	Последният	–	теоретичен	подход,	изследва	про-
блема	за	мотивацията	от	гледна	точка	на	знанието	за	човека.	Познаването	на	про-
менливите,	които	оказват	влияние	на	удовлетвореността	и	неудовлетвореността,	
позволява	да	се	развият	теориите,	които	описват	поведението	и	нагласите	на	чо-
век	в	работна	среда	(Wall	&	Stephenson,	1970).		

Проблемът	 за	 удовлетвореността	 от	 и	 нагласите	 за	 труда	 е	 разглеждан	 от	
много	автори	през	годините.	Това	е	тема,	засягана	от	някои	класици,	като	Хер-
цберг		(Herzberg,	et	al.,	1959).	Той	развива	т.нар.	двуфакторен	модел.	Подрежда	
факторите,	които	влияят	върху	удовлетвореността	в	две	категории	–	хигиенни	и	
мотивационни.	Хигиенните	фактори	не	носят	удовлетвореност.	Те	имат	способ-
ността	да	трансформират	неудовлетвореността	в	неутрална	удовлетвореност	за	
кратък	период	от	време.	Мотивационните	фактори	имат	дълготраен	ефект.	Бла-
годарение	на	тях	работниците	се	чувстват	по-мотивирани	и	за	тях	работата	им	
има	по-голяма	стойност		(Baah	&	Amoako,	2011).	Мотивационните	фактори	имат	
способността	 да	 трансформират	 нулевата	 удовлетвореност	 в	 удовлетвореност.	
Липсата	на	хигиенни	фактори	може	да	накара	работниците	да	загубят	удовлетво-
реност	по-бързо.

• Хигиенни	фактори:	статус,	сигурност,	заплата,	социални	придобивки,	работ-
ни	условия,	взаимоотношения;

• мотивационни	 фактори	 	 (Baah	 &	Amoako,	 2011):	 естеството	 на	 работата,	
признание,	отговорност,	възможности	за	допринасяне,	вземане	на	решения,	
чувство	на	значимост.
След	анализ	на	двата	фактора	Херцберг	установява,	че	съществува	корела-

ция	между	тях.	При	недостиг	на	мотивационните	фактори	изискванията	към	хи-
гиенните	фактори	нарастват.	Важно	е	да	се	отбележи,	че	удовлетворяването	на	
хигиенните	фактори	не	носи	мотивация,	а	създава	състояние,	характеризиращо	
се	с	липса	на	удовлетвореност.

Съществуват	различни	методики	за	измерване	на	трудовата	удовлетвореност.	
Сред	тях	е	и	Минесотският	въпросник	за	удовлетвореността	(MSQ		–	Minnesota	
satisfaction	questionnaire).	Той	е	един	от	най-често	използваните		стандартизирани	
инструменти		за	измерване	на	удовлетвореността	от	работата,	разработен	от	уче-
ни	от	университета	в	Минесота	през	1977	г.

Методология и данни

Проведеното	изследване	цели	да	идентифицира	очакванията	и	нагласите	на	
поколение	Z	за	работа	в	компании	от	индустрията	на	бързата	мода.	Проучването	е	
фокусирано	главно	върху	нагласите	за	трудовата	среда	в	сферата	на	бързата	мода	
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в	България.	За	целите	на	настоящето	проучване	са	използвани	количествени	и	
качествени	изследователски	методи.	

С	цел	подсигуряване	валидността	на	изследването	участниците	в	различни-
те	фокус	групи	са	избрани	така,	че	да	бъдат	съставени	от	лица,	заети	в	сферата	на	
бързата	мода	в	България.	Във	всяка	фокус	група	има	служители	от	проучваната	
сфера,	като	е	съобразено	да	са	представители	на	поколение	Z,	както	е	и	спазено	
съотношението	мъже	към	жени.	По	този	начин	е	възможно	да	се	идентифицират	
определени	проблеми	и	нагласи,	които	са	характерни	за	поколение	Z,	тъй	като	
извадката	се	доближава	максимално	до	реалната	среда	и	е	представителна	за	съв-
купността.	

Целевата	група	за	това	изследване	са	младите	работници	(представители	на	
поколение	Z),	които	са	заети	в	сферата	на	бързата	мода.	Длъжността,	на	която	са	
наети	е	„продавач	–	консултант“	–	почасова	заетост	и	пълен	работен	ден.	Това	е	
един	от	най-честите	избори	за	първи	стъпки	в	пазара	на	труда,	който	правят.	

Изследването	е	проведено	–	по	модел	на	сходни	проучвания,		с	първоначално	
използване	на	фокус	групи	(Guest,	et	al.,	2016).	За	целта	са	сформирани	три	фокус	
групи.	Всяка	от	тях	е	съставена	от	6	души,	заети	в	една	от	трите	най-големи	по	
приходи	компании	от	бързата	мода,	опериращи	на	българския	пазар	(по	данни,	
публикувани	в	търговския	регистър)	–	Inditex,	H&M	Group	и	LC	Waikiki.	Диску-
сията,	проведена	във	всяка	една	група,	е	с	продължителност	приблизително	1,5	
часа.	Основната	ѝ	цел	е	да	се	изследват	нагласите	им	за	работа.	

Провеждането	на	изследване	чрез	фокус	групи	цели	събиране	на	информа-
ция	за	нагласите	на	служителите	в	търговските	обекти	на	фирми	от	сферата	на	
бързата	мода	в	България,	представители	на	поколение	Z.	То	служи	за	основа	на	
последващо	емпирично	изследване,	включващо	извадка	от	282	лица,	представи-
тели	на	Z	поколението,	заети	в	сферата	на	бързата	мода	в	България.	

За	определяне	на	генералната	съвкупност	са	използвани	данни	от	корпора-
тивните	сайтове	на	трите	водещи	по	продажби	вериги	от	сферата	на	бързата	мода,	
които	оперират	на	територията	на	България.	На	база	тези	данни	се	установи,	че	
генералната	съвкупност	е	23	814	души.		

Участниците	във	фокус	 групите	са	помолени	да	участват	в	дискусия	и	да	
споделят	своето	мнение,	опит,	очаквания	и	нагласи,	свързани	с	работата	им	в	сфе-
рата	на	бързата	мода.	Целта	е	да	се	идентифицират	евентуални	проблеми,	които	
възпрепятстват	трудовия	процес,	намаляват	удовлетвореността	и	ги	провокират	
да	търсят	своето	развитие	на	друго	работно	място.	Групата	е	насочвана	от	моде-
ратор	и	резултатите	са	записани	от	него.	

На	втория	етап	на	изследването	се	провежда	анкетно	проучване.	Участни-
ците	в	него	са	помолени	да	отговорят	на	въпроси	за	определяне	на	общата	удо-
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влетвореност	 от	 труда,	 разработени	 и	 оформени	 във	 въпросник	 по	методиката	
на	Минесотския	 въпросник	 за	 удовлетвореността	 от	 труда	 (MSQ	 -–	Minnesota	
Satisfaction	Questionnaire).	Дадени	са	насоки	за	попълване	на	анкетната	карта	и	
са	обяснени	целите	на	изследването.	Изследваните	лица	са	представители	на	Z	
поколението,	заети	в	търговски	обекти	от	сферата	на	бързата	мода	в	България	на	
неръководни	позиции.

Резултати и изводи

Участниците	във	фокусните	групи		идентифицират	5	основни	фактора,	кои-
то	 ги	 затрудняват	 в	 работния	 процес:	 начина,	 по	 който	 се	 комуникира	 в	 орга-
низациите;	липса	на	ясни	стандарти	и	очаквания	на	мениджърите	за	трудовото	
представяне	на	техните	подчинени;	баланс	„работа	–	личен	живот“;	разпознаване	
на	талантливите	кадри;	начина,	по	който	се	вземат	решения	в	организациите.

Тези	фактори	кореспондират	със	скалите	от	MSQ,	които	измерват	отноше-
нията	 с	 колегите,	 политиките	 и	 стандартите	 на	 компанията,	 видът	 на	 надзора,	
условията	на	работа,	постиженията	и	социалният	статус.	

Таблица 3
Потенциали за подобрение, вид фактор и потребност

Твърдение (потенциали) MSQ еквивалент Вид фактор Ср. ст. на за 
извадката, X̄

Начинът,	по	който	се	комуники-
ра	в	организациите Колеги Мотивационен 4.0

Липса	на	ясни	стандарти	и	оч-
аквания	на	мениджърите	за	тру-
довото	представяне	на	техните	

подчинени

Политики	и	стан-
дарти	на	компани-
ята/	Вид	надзор

Хигиенен 3.7

Баланс	работа	–	личен	живот Условия	на	работа Мотивационен 4.1
Разпознаване	на	талантливите	

кадри Постижения Мотивационен 3.6

Начинът,	по	който	се	вземат	
решения	в	организациите Социален	статус Мотивационен 3.6

Източник: изчислени на база проведено емпирично изследване

Комуникацията	се	идентифицира	като	един	от	основните	проблеми	според	
интервюираните	лица	във	фокус	групите.	Средната	стойност	по	този	фактор	от	
проведеното	емпирично	изследване	за	извадката	е	X̄	=	4.00.		Лошото	качество	на	
комуникацията	намалява	удовлетвореността	от	труда	на	представителите	поколе-
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ние	Z	заети	в	сферата	на	бързата	мода	в	България.	Като	основни	проблеми,	свър-
зани	с	комуникацията,	 групите	извеждат	два:	комуникация	с	колеги	на	същото	
йерархично	ниво	и	комуникация	с	мениджъри.

Проблемите,	свързани	с	комуникацията,	възпрепятстват	трудовия	процес	и	
са	предпоставка	за	възникване	на	конфликти	и	санкции,	като	поставените	задачи	
не	могат	да	се	извършат	докрай.	В	сферата	на	бързата	мода	заетите	лица	работят	
предимно	почасово.	Това	е	предпоставка	поставените	задачи	да	се	 започват	от	
един	човек	и	да	се	довършват	от	втори	и	трети.	Комуникацията	се	явява	важен	
инструмент,	с	който	може	да	се	подсигури	предаване	на	правилна	информация	
и	 съобщаване	на	 поставени	изисквания	 от	 един	 служител	на	 друг.	Проблемът,	
който	забелязват	групите,	е,	че	в	края	на	работното	време	или	при	излизането	в	
почивка	не	се	предава	качествено	информацията	от	служител	на	служител.	Освен	
това	се	установява,	че	мениджърите	не	комуникират	ясно	задачата	и	степента	ѝ	
на	завършеност.	

Факторът,	който	носи	неудовлетвореност	до	голяма	степен	представителите	
поколение	Z,	е	липсата	на	добра	комуникация	на	работното	място.	Те	живеят	в	
дигитален	 свят,	 където	информацията	 се	обмяна	 с	 висока	 скорост.	Това	 е	нор-
мално	за	тях	и	те	имат	същите	очаквания	за	комуникация	извън	дигиталния	свят.	
Като	резултат	се	появява	конфликт	между	реалност	и	очаквания.	Всичко	това	ги	
кара	да	се	чувстват	стресирани	и	неудовлетворени.	Последствието	е,	че	трудовото	
представяне	не	е	задоволително.	Те	често	са	в	конфликт	със	своите	колеги	и	ръко-
водители	поради	липса	на	комуникация,	респективно		–	информация.	Това	може	
да	бъде	предотвратено,	като	се	обърне	повече	внимание	на	ясната	комуникация	в	
работната	среда.	

Като	втори	по	важност	проблем,	участниците	във	фокус	групите	поставят	
въпроса,	свързан	със	стандартите	и	очакванията	за	работата.	Средната	стойност	
по	този	фактор	от	проведеното	емпирично	изследване	за	извадката	е	X̄	=	3.70.	
Той	се	свързва	с	предходния	–	комуникацията.	Представителите	на	Z	поколението	
чувстват	затруднения	при	изпълнението	на	задачите,	тъй	като	не	знаят	какви	са	
зададените	стандарти.	Изследваните	лица	чувстват	необходимост	от	конкретика	
при	поставянето	на	задачи	за	изпълнение.	Желаят	ясни	критерии,	които	могат	да	
се	проследят.	По	този	начин	те	чувстват	сигурност	в	оценката	за	тяхната	работа.	
Поколение	Z	изпитва	нужда	от	по-силно	изразено	мениджърско	присъствие	при	
изпълняването	на	задачи.	Според	тях	би	било	по-добре,	ако	се	оказва	по-чест	кон-
трол	върху	трудовото	им	изпълнение.	Чувстват	се	много	объркани,	когато	нямат	
поставена	задача.	Имат	нужда	от	насоки	по	време	на	изпълнението.	Липсата	на	
ясен	стандарт	за	изпълнението	на	задачите	създава	у	изследваните	групи	чувство	
за	несправедливост.	
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Необходимо	 е	 мениджърите	 да	 адаптират	 комуникационния	 си	 стил	 към	
тази	особеност	на	представителите	на	поколение	Z.	Те	често	правят	грешката	да	
очакват	работниците	да	са	достатъчно	запознати	със	спецификата	на	проблемите.	
В	резултат	на	това	те	комуникират	във	високо	контекстен	стил.	Поради	специ-
фиките	 на	 това	 поколение	 и	многообразието	 би	 било	 добре,	 ако	мениджърите	
комуникират	в	нискоконтекстен	стил	–	с	повече	обяснения,	детайли	и	структура	
в	изказването.	Поколение	Z	са	мотивирани	да	постигнат	резултати	и	нискокон-
текстната	 комуникация	им	помага	 да	имат	по-добро	представяне	на	 работното	
място.	

На	 трето	място	 е	 поставен	 проблемът	 с	 баланса	 „работа	 –	 личен	живот“.	
Средната	стойност	по	този	фактор	от	проведеното	емпирично	изследване	за	из-
вадката	е	X̄	=	4.10.	Значителна	част	от	заетите	в	сферата	на	бързата	мода	са	уча-
щи.	Това	предполага,	че	те	имат	нужда	от	гъвкаво	работно	време,	за	да	могат	да	
го	съчетават	със	своето	обучение.	Тук	е	поставен	въпросът	и	за	балансът	„работа	
–	личен	живот“.	Групите	обясняват,	че	въпреки	че	работят	почасово,	често	се	на-
лага	да	се	отзоват	на	работа	в	дни,	които	са	предвидени	за	почивни	или	се	налага	
да	останат	по-дълго	на	работното	си	място.	Това	явление	се	наблюдава,	тъй	като	
сферата	на	бързата	мода	е	много	динамична	и	е	необходимо	ресурсите	да	се	адап-
тират	изключително	бързо.	Представителите	на	Z	поколението	са	склонни	да	се	
отзоват	при	нужда,	но	са	недоволни	от	факта,	че	това	е	твърде	честа	практика.	Те	
чувстват	липса	на	контрол	върху	свободното	си	време	и	това	ги	демотивира.	

Балансът	„работа	–	личен	живот“	е	един	от	най-важните	фактори,	които	вли-
яят	върху	мотивацията	на	работното	място	на	представителите	на	Z	поколението.	
Дори	това	е	един	от	приоритетите	им.	Младите	работници	живеят	в	динамичен	
свят.	Представителите	на	поколение	Z	имат	различни	интереси,	хобита	и	задъл-
жения.	Те	са	толкова	важни	за	тях,	колкото	и	работата.	Заради	високата	стойност,	
която	придават	на	нетрудовите	дейности	(университет,	хоби,	спорт),	те	се	нужда-
ят	от	добър	баланс	между	работа	и	личен	живот.	

Някои	 бизнеси	 успяват	 да	 подсигурят	 гъвкав	 график	 и	 да	 се	 придържат	
към	него.	За	съжаление	много	организации	не	могат	да	направят	това.	Поради	
тази	причина	 те	 губят	 своите	 талантливи	 кадри.	 За	 да	може	да	 се	 подсигури	
гъвкав	график	и	добър	баланс	между	работа	и	личен	живот,	бизнесите	могат	да	
положат	по-големи	усилия	в	планирането	на	оперативните	дейности.	Модерни-
те	технологии	също	предлагат	възможността	да	се	работи	от	дигитална	среда.	
Благодарение	на	това	някои	от	задачите	могат	да	бъдат	изпълнени	дистанцион-
но	и	в	различно	време	от	денонощието.	Това	подсигурява	достатъчна	гъвкавост	
в	работното	време.

Идентифицирането	на	таланти	и	кариерното	развитие	е	също	чувствителна	
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тема	за	групите.	Средната	стойност	по	този	фактор	от	проведеното	емпирично	из-
следване	за	извадката	е	X̄	=	3.6.	Този	проблем	е	свързан	в	известна	степен	отново	
с	комуникацията	в	трудовия	екип	и	по-точно	мениджър	–	служител.	Фокус	групи-
те	установяват,	че	изпитва	нужда	от	повече	обратна	връзка	за	своята	работа	и	по-
точно	положителна	обратна	връзка	за	добре	свършената	работа.	Представителите	
на	Z	поколението	отдават	голямо	значение	на	това	техният	труд	да	бъде	оценен	
–	нещо,	което	е	 силен	фактор	 за	мотивацията	им.	Изпитват	нужда	от	похвали,	
награди,	отличия.	Когато	чуят	похвала,	те	казват,	че	са	по-мотивирани:	имат	още	
по-силно	желание	да	извършат	дейността	и	искат	да	изпълняват	повече	задачи.

Що	се	отнася	до	кариерното	развитие,	представителите	Z	поколението	дос-
тигнат	до	интересен	извод.	Те	са	мотивирани,	но	предпочитат	промяната	в	карие-
рата	им	да	идва	отвън.	Изпитват	нужда	да	бъдат	повишени,	тъй	като	това	е	„при-
знание“	за	техният	труд.	По-високата	позиция	е	награда	за	успеха	им.	В	своята	
кариера	предпочитат	да	бъдат	обучавани	и	напътствани.	Много	държат	на	т.	нар.	
„тренировъчен	период“.	При	усвояването	на	нови	знания	предпочитат	структу-
рирана	учебна	програма	и	план	за	развитие.	Държат	да	имат	ментор,	който	да	им	
обяснява	и	да	ги	насочва.	

За	поколение	Z	кариерното	развитие	е	по-важно	от	самата	работа.	Те	са	мо-
тивирани	от	процеса,	от	успеха	и	от	постиженията.	Целта	им	е	повишение	и	те	
очакват	то	да	се	случи.	В	интервю,	проведено	с	мениджъри	от	бизнеси	от	бър-
зата	мода,	става	ясно,	че	работниците	започват	нова	работа	с	идеята	да	бъдат	на	
по-висока	позиция.	Някои	от	тях	дори	кандидатстват	за	различна	роля	в	същата	
компания	по	време	на	изпитателния	си	период	(първите	6	месеца).

За	да	се	 задоволи	тази	потребност	на	новата	трудова	сила,	е	възможно	да	
се	 направят	 няколко	 промени,	 в	 зависимост	 от	 финансовите	 възможности	 на	
организацията.	Първата	алтернатива	е	да	се	създадат	нови	позиции	или	нива	в	
структурата.	Например	позицията	„продавач	–консултант“	би	могла	да	бъде	тран-
сформирана	в	три	различни	позиции:	„младши	продавач	–	консултант“,	„прода-
вач	–	консултант“,	„старши	продавач-	–	консултант“.	Това	ще	даде	усещането	за	
кариерен	растеж	у	служителите.	

Създаването	на	нови	роли	в	организацията	е	свързано	с	финансови	промени.	
Тъй	като	много	компании	не	могат	да	си	го	позволят,	алтернатива	е	програмата	за	
развитие	на	таланти.	Това	е	добра	практика,	прилагана	от	някои	бизнеси.	Нари-
чането	на	работника	или	служителя	„талант“	или	„потенциален“	и	подготвянето	
му	 за	 различна	 позиция	 е	много	 полезно	 при	 задържането	 на	 кадри.	Предста-
вителите	на	поколение	Z	са	мотивирани	от	процеса	и	растежът	и	програмата	за	
развитието	на	таланти	им	дават	усещането	за	това.

Последният	проблем,	който	участниците	във	фокус	групите	посочват		че	съ-
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ществува	в	техния	трудов	живот	е	свързан	с	начина,	по	който	се	вземат	решения	
в	 организацията.	 Средната	 стойност	 по	 този	 фактор	 от	 проведеното	 емпирично	
изследване	за	извадката	е	X̄	=	3.60.	Представителите	Z	поколението	предпочитат	
да	участват	във	вземането	на	решения.	Това,	което	се	наблюдава	от	фокус	групи-
те,	е,	че	мениджърите	често	са	авторитарни	и	не	позволяват	на	подчинените	си	да	
участват	в	управлението	на	процесите.	Това	ги	демотивира,	тъй	като	те	желаят	да	
допринесат	за	развитието,	с	каквото	могат.	Обичат	да	са	креативни	и	искат	да	ос-
тавят	своя	отпечатък	и	принос	в	процеса.	Мотивира	ги	участието	във	вземането	на	
решения	и	възможността	да	вършат	(доколкото	е	възможно)	работата	си	автономно.	

Младите	 работници	 са	проактивни.	Те	искат	 да	 бъдат	 чути	и	 да	направят	
позитивна	промяна	в	организацията.	Тяхната	основна	ценност	е	да	допринасят	
на	обществото.	Поради	тази	причина	представителите	на	поколение	Z	желаят	да	
бъдат	част	от	процеса	на	вземане	на	решение.	Те	са	креативни	и	искат	да	изразят	
своите	идеи.	За	да	се	мотивират	е	добре,	при	условие	че	спецификата	на	работа	
го	позволява,	служителите	да	бъдат	включвани	в	процеса	на	вземане	на	решение.	
Това	може	да	бъде	постигнато	чрез	по-малко	авторитарен	стил	на	управление,	
повече	автономност	и	искане	на	обратна	връзка	от	по-ниските	йерархични	нива.	
По	този	начин	те	се	чувстват	по-въвлечени	в	работния	процес	и	могат	да	изразят	
своята	креативност.	Те		са	мотивирани,	защото	допринасят	с	идеите	си.

Поколение	Z	са	бъдещата	доминираща	работна	сила	на	пазара	на	труда.	Те	
са	мотивирани,	енергични	и	бързи.	Организациите	могат	да	спечелят	от	тях,	тъй	
като	 те	 са	идеални	 за	изискванията	на	модерната	бизнес	 среда.	Важно	 е	да	 се	
анализира	и	предвиди	поведението	и	нагласите	на	новата	работа	сила,	за	да	се	
подсигури	успехът	на	организациите.	

Заключение 

Участниците	във	фокусните	групи	идентифицират	5	фактора,	които	затруд-
няват	трудовия	процес	на	работното	им	място:	начинът,	по	който	се	комуникира	
в	организациите;	липса	на	ясни	стандарти	и	очаквания	на	мениджърите	за	трудо-
вото	представяне	на	техните	подчинени;	баланс	„работа	–	личен	живот“;	разпоз-
наване	на	талантливите	кадри;	начинът,	по	който	се	вземат	решения	в	организа-
циите.	Резултатите	очертават	нагласите	на	представителите	на	Z	поколението	за	
работа	в	сферата	на	бързата	мода.	Представените	коментари	в	анализа	на	резул-
татите	представлява	обратната	връзка	и	очакванията	на	интервюираните	лица	за	
работната	среда.	Фокусирането	на	преките	ръководители	върху	тези	фактори	би	
довело	до	по-висока	удовлетвореност	на	персонала	и	съответно	–	до	по-висока	
мотивация.
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GENERATION Z’S ATTITUDES TOWARDS WORKING  
IN FAST FASHION COMPANIES IN BULGARIA  

(INDITEX, H&M, LC WAIKIKI)

Daniel VASILEV

Abstract

Generation	Z	are	steadily	entering	the	job	market.	One	of	the	preferred	spheres	for	career	
start,	which	can	be	combined	with	the	studies	at	the	university	and	their	personal	life,	is	the	fast	
fashion.	The	aim	of	this	survey	is	to	understand	the	Generation	Z’s	attitudes	and	expectations	
towards	the	job	in	the	biggest	fast	fashion	companies	by	revenue,	operating	in	Bulgaria	(Inditex,	
H&M	Group	и	LC	Waikiki).	Three	focus	groups	with	representatives	of	Generation	Z,	employed	
in	the	fast	fashion	sphere	in	Bulgaria	are	examined.	The	results	are	they	prefer	working	in	a	
place	that	has	clear	communication	between	employees,	standards	for	the	job,	flexible	schedule,	
career	 opportunities	 and	 the	 possibility	 to	 take	 part	 of	 making	 business-related	 decisions.	
Because	businesses	want	to	retain	people	form	Z,	they	need	to	adapt	to	the	new	environment.	

Key words:	Generation	Z,	attitudes	towards	work,	fast	fashion	sphere



Редактори: Светлана Тодорова, Анелия Герчева
Секретар Яна Донева

Предпечатна подготовка Дора Томова
Издателство „Наука и икономика“

Икономически университет – Варна

Адрес на редакцията: Икономически университет – Варна
 бул. „Княз Борис I“ №77, 9002 гр. Варна
Секретар: тел. 0882 164 848
 e-mail: sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Печатна база 
на Икономически университет – Варна

ISSN 1310-0343


	01-Sp_Izv_Bg_66_4-TITUL
	02-Binder1
	Izv_Bg_66_4_1
	Izv_Bg_66_4_2
	Izv_Bg_66_4_3
	Izv_Bg_66_4_4--NEW
	Izv_Bg_66_4_5
	Izv_Bg_66_4_6
	Izv_Bg_66_4_7
	Izv_Bg_66_4_8

	03-Sp_Izv_Bg_66_4_red_kare

