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Почетните отличия за “доктор хонорис кауза”

На тържествено заседание Академичният съвет на Киевския университет по право
към Украинската академия на науките удостои проф. д-р Борислав Борисов с почетната титла „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА”.
Събитието се състоя на 26.10.2012 г. в
представителната зала “Атриум” на университета в присъствието на широк кръг видни

представители на научната и академичната
общност на Украйна, политици и изявени обществени дейци на страната. В него взеха
участие ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и посланикът на Република България в Украйна г-н Красимир Минчев.
В своето слово ректорът на Киевския
университет по право проф. Юрий Бошиц-
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кий изтъкна заслугите и постиженията
на проф. Борисов, които достойно го нареждат сред дванадесетте носители от
страната и чужбина на тази висока почетна титла на университета. Проф. Бошицкий специално отбеляза международния авторитет на българския учен в областта на икономиката и управлението на
интелектуалната собственост, приноса
му за нейното утвърждаване и развитие
в България, и по-конкретно в УНСС, значимите му постижения като ръководител на
академични общности, ползотворната му
дейност за утвърждаване и развитие на
сътрудничеството в академичната и научната сфера между Украйна и България. В
обобщение той изрази своите и на Академичния съвет почит и уважение към новия
носител на титлата „ДОКТОР ХОНОРИС
КАУЗА” на Киевския университет по право.
В съответствие с университетските
традиции проф. Борислав Борисов изнесе своето академично слово на тема “ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАЦИИТЕ И НАШИТЕ
ЗАДАЧИ КАТО УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕНИ”.
Академичното слово предизвика внима-
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Ректорът на Киевския университет по право
проф. Юрий Бошицкий връчва отличието
на проф. Борисов

нието и интереса на участниците в заседанието. Дискусията по доклада, както и
оценките, дадени от редица авторитетни украински учени, бяха достоен завършек на тържествения Академичен съвет.
След удостояването му с почетната
титла, проф. д-р Борисов изказа искрената си благодарност за оценката на неговата дейност като учен, изследовател и
ръководител, дала основание за присъждането на почетната титла „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” на Киевския университет
по право. Проф. д-р Борислав Борисов изрази готовност да допринася и занапред
за обогатяване и развитие на ползотворното сътрудничество между УНСС и Киевския университет по право.
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Членовете на Академичния съвет на Киевския университет по право

Ректорът на Киевския университет по право проф. Юрий Бошицкий
и зам.-ректорите на университета
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Отляво надясно: проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов,
г-н Красимир Минчев – посланик на България в Украйна, и г-н Петър Танев – съветник по наука
и образование в българското посолство, слушат националния химн

Официални гости на тържеството
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Акад. проф. д.ф.н. генерал-полковник Ю. Седих връчва на проф. Борисов паметен подарък

Обща снимка в края на тържеството
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Çà èíòåëåêòóàëíàòà ñîáñòâåíîñò,
áëàãîäåíñòâèåòî íà íàöèèòå è íàøèòå
çàäà÷è êàòî óíèâåðñèòåòñêè ó÷åíè
Àêàäåìè÷íî ñëîâî íà ïðîô. ä-ð Áîðèñëàâ Áîðèñîâ ïðè óäîñòîÿâàíåòî ìó
ñ ïî÷åòíàòà òèòëà “Äîêòîð õîíîðèñ êàóçà” íà Êèåâñêèÿ óíèâåðñèòåò
ïî ïðàâî ïðè Óêðàèíñêàòà àêàäåìèÿ íà íàóêèòå
1. От момента, когато човечеството
започва да осъществява своята съзнателна икономическа дейност, то си задава и въпроса: От къде идва богатството
на една нация? Защо едни нации стават
все по-богати, а други, независимо от
усилията, които полагат, продължават
да живеят в икономическа нищета. На
всеки етап от стопанското развитие на
човечеството икономическата наука е
търсила верния отговор на този въпрос.
Отговорът е бил нужен не толкова за целите на развитието на икономическата
теория, колкото за целите на икономическото развитие и благоденствие на нацията. Съобразно преобладаващите източници за формиране на националното
богатство, на различните исторически
етапи на стопанско развитие този отговор е бил различен.
1.1. В епохата на неравностойната
търговия, когато стъклените мъниста и
железните сечива са се разменяли за злато и сребро, естествено се развива теорията на меркантилистите, чиято теза
е еднозначна: Богатството на една нация
идва от търговията и то не от която и
да е, а главно от външната търговия. С

Проф. д-р Борислав Борисов произнася своето
академично слово

изчерпването обаче на този източник на
богатство, естествено следва и залезът
на тази теория.
1.2. Идва времето на физиократите,
начело с техния водещ представител,
учения Франсоа Кене. Богатството на
една нация идва от селското стопанство, казват те. Само в селското стопанство произведеният продукт, т.е.
реколтата, е по-голям от инвестицията,
т.е посева, и това става по напълно естествен начин.
1.3. Индустриалната революция и развитието на капитализма твърде бързо издигат в сила нова парадигма в теорията
за богатството на нацията. Пръв Адам
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Смит развива тезата за труда като източник на нарастване на продукта. Теза,
която впоследствие Карл Маркс доразвива в знаменитата си трудова теория
за стойността, с което класическата
буржоазна политическа икономия стига
до своя класически връх и съответно завършек.
1.4. Индустриалната революция обаче
поставя още един изключително важен
въпрос, чийто отговор се пренася през
столетията до наши дни. И този въпрос
е: Какво всъщност лежи в основата на
тази индустриална революция? Кой е
движещият механизъм на нейното развитие? На какво се основава успехът на
една нация в индустриализацията и съответно в нарастването на богатството на нацията?
1.5. Отговорът, който дават представителите на класическата буржоазна политическа икономия, че това е “трудът”,
на пръв поглед като че ли удовлетворява.
Но прогресът в индустриалното развитие
неминуемо налага още един въпрос: Трудът
– да! Но чий труд? Дали трудът на онзи,
който работи с новите машини, или трудът на този, който замисля и проектира
създаването на тези нови машини?
1.6. По-скоро интуитивно и основавайки
се на здравия разум и логика, без теоретично осмисляне и обосноваване от икономическата наука, отговор на този въпрос
дава родината на индустриалната революция, като английският парламент през
1624 г. приема т.н. Статут за монополиите в Англия. Това по същество е първият
патентен закон, който поставя основите
на съвременната световна патентна сис-
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тема. Следва изграждането на световната система за закрила на авторските
права, а обединяването на двете системи
в световна система за закрила на интелектуалната собственост със своя международна административна структура
става със създаването на Световната организация за интелектуална собственост
през 1967 г.
Уважаеми колеги,
1.7. Днес едва ли някой се съмнява, че
трудът, който създава богатството на
една нация, е интелектуалният труд! Тук
не е необходима даже много теория. Достатъчно е да погледнем около нас. Ние
сме заобиколени, даже бих казал, ние сме
потопени в свят от интелектуални продукти: телевизия, радио, интернет, музика,
театрални постановки, филми, произведения на изкуствата, космически технологии, компютърни комуникации, невероятни
транспортни средства по въздух, вода и
суша и какво ли още не!
1.8. Тази постановка обаче не трябва
да се разбира като отрицание на физическия труд. Физическият труд, и то високо
квалифицираният физически труд, е необходим, за да се материализира, т.е. да се
обективизира интелектуалният продукт в
конкретни техника и технологии, материални и културни продукти, изделия и услуги,
които да се разпространяват и стигат до
хората за целите на тяхното потребление и благоденствие.
1.9. Неоспорим факт е обаче, че колкото по-креативен потенциал има една
нация, колкото повече интелектуални
продукти създава тя, както технологич-
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ни така и културни, толкова по-богата
е тази нация! И горко му на този народ,
чиито държавни мъже още не са разбрали
този исторически факт!
2. Какво произтича от всичко това за
нас учените, представители на юридическите и на икономическите науки?
2.1. Колкото и в определен смисъл да
звучи тривиално, пред юридическата наука предстоят изключително важни задачи,
свързани преди всичко с регламентиране
на параметрите на собствеността върху интелектуалните продукти. Защо употребявам думата “тривиално”? Защото за
някои хора:
 след като са минали вече над 400 години
в развитието на националните законодателства в областта на интелектуалната собственост,
 след като са минали повече от 120 години от подписването на Парижката
конвенция за закрила на обектите на
индустриалната собственост и на
Бернската конвенция за закрила на произведенията на литературата и изкуствата, които са основополагащите
международни конвенции за изграждане
на световната система за интелектуалната собственост,
 след като вече 45 години съществува
Световната организация за интелектуална собственост като специализирана организация на ООН, създадена, за да администрира развитието
на международното право и да администрира сключените международни
съглашения в тази област, в която
участват повече от 90 % от държавите в света, и след като,

 със създаването на Световната организация за интелектуална собственост
международно бе въведено и признато
понятието “интелектуална собственост”, в чиято област са сключени повече от 30 международни споразумения,
като че ли правната регламентация на
собствеността върху интелектуалните
продукти е в достатъчна степен завършена и предстои само едно нейно текущо осъвременяване, съобразно потребностите на времето.
2.2. Текущо осъвременяване на нормативната уредба на тази материя, разбира се, трябва. Но тя в никакъв случай не
трябва да се свежда до аналогията с текущата актуализация на нормативната
уредба на другия вид собственост, нека
условно да я нарека “материалната собственост”. Това е така, защото нормативната уредба на собствеността върху
материалните обекти е разработена в
значителна степен, и то от достатъчно
дълго историческо време. Ако в нея наистина е необходима актуализация, тя е
свързана главно с възникването на някои
нови форми на собствеността, но не и с
възникването на нови материални обекти, тъй като върху тях най-често веднага се разпростират вече утвърдените
параметри на собствеността върху вече
съществуващи материални аналози. В
този смисъл бих казал, че нормативната регламентация върху “материалната
собственост” има голяма степен на стабилност при слабо динамичен характер на
нейното изменение и усъвършенстване.
2.3. Това не го казвам, за да предизвиквам дискусия по този въпрос, а само за да
подчертая точно обратните характерис-
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тики на нормативната уредба на обектите на интелектуалната собственост.
Тези обекти условно може да ги разделим
на “традиционни обекти” и на “нови обекти на интелектуална собственост”. При
традиционните обекти, към които може
да отнесем например: изобретенията, литературните произведения, произведенията на изобразителното изкуство и други,
може да приемем, че нормативната уредба
има относително стабилен характер. Подчертавам определението “относително
стабилен”, защото тук може да правим в
известна степен аналогия с относително стабилния характер на нормативната
уредба на собствеността върху материалните обекти.
2.4. Не така стои въпросът с нормативната уредба на т.нар. “нови обекти на
интелектуалната собственост”. Те, найобщо казано, въобще не са съществували
при подписването на основополагащите
международни конвенции в тази област
и са резултат на изключително бурното развитие на иновациите и технологиите във всички области на човешката
дейност като компютърни технологии и
софтуер, интегрални схеми, база данни,
интернет, мултимедийни продукти, нови
форми на разпространение и възпроизвеждане на интелектуалния продукт чрез
тяхната дигитализация и други. При тези
нововъзникнали интелектуални обекти
юридическата практика използва найчесто два подхода за установяване на
нормативна уредба за тяхната закрила:

Академично слово
2.4.1. Първият подход е свързан с разработването на нова специална нормативна регламентация за правната закрила на
новия интелектуален обект. Примери за
този подход са многобройните нови международни споразумения, подписани в последните няколко десетилетия за нововъзникнали обекти на интелектуалната собственост. Такива споразумения са свързани най-вече с Директивите за управление
на интелектуалната собственост в дигиталното общество. Аз лично считам този
подход за правилен както от гледна точка
на юридическата наука, така и от гледна
точка на приложение на нормативната
уредба в практиката.
2.4.2. Вторият подход бих го определил
по-скоро като опити за адаптиране на съществуващата нормативна уредба, правени най-често от големите национални и
транснационалните корпорации, за постигането на свои бизнес цели и защита на
свои бизнес интереси, независимо че те
влизат в противоречие с обществените
интереси и обществените потребности.
Разбира се, че тези корпорации са и основни носители на права на интелектуална
собственост.
Типичен пример за този подход е подписването на “Търговското споразумение
за борба с фалшификациите – АCТА (AntiCounterfeiting Trade Agreement)“, на 26 януари 2011 г. в Токио от 22 от 27-те страни в
ЕС1. Естествено, заедно с тези 22 страни
са и водещите в създаването на интелектуални продукти държави като САЩ, Япо-

1
В преговорите за сключване на споразумението са участвали Австралия, Австрия, Белгия, България, Дания,
Естония, Европейският съюз, Нова Зеландия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипър, Република Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Мароко, Мексико, Холандия, Великобритания, Полша, Португалия,
Румъния, Сингапур, Словакия, Словения, САЩ, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония.
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ния, Канада и др. Украйна не е страна по
това споразумение, но за съжаление България е. Защо казвам “за съжаление”?
Срещу споразумението АСТА се надигна вълна от протести в цяла Европа,
евродепутати призоваха Европейския парламент да отхвърли приемането на този
документ, а Брюксел поиска становище
от Съда на ЕС за законността на ACTA.
Протестите бяха толкова силни, че едно
след друго правителствата на отделни държави се отказаха от ратификация
на споразумението, като за кратък срок
това направиха Полша, Чехия, Словакия,
Германия, Румъния, Латвия, Литва, Словения, и за мое удовлетворение, и България.
Или от общо 22 страни от ЕС, както и от
другите държави, включително САЩ и Япония, които подписаха ACTA, към началото
на тази година все още нито една от тях
не го е ратифицирала.
Какво породи това масово обществено
недоволство срещу споразумението ACTA
във всички държави, които го бяха подписали?
Преди всичко очевидно корпоративният
характер на това споразумение и опитът
за неговото прокарване пред правителствените институции чрез оказване на
корпоративен натиск и некоректни механизми за въздействие върху вземането на
решения от компетентните органи. Ще
посоча основните смущаващи професионалната общност обстоятелства:
1. Очевидната юридическа некоректност
на документа, която аз бих определил
като “съзнателна некоректност”, изразяваща се главно във формулирането на
твърде много общи текстове, особено

такива от наказателноправен характер, позволяващи крайни тълкувания, и
то в защита на корпорациите и в ущърб
на отделната личност като краен потребител.
2. Изключителната непрозрачност и опит
за възможно най-таен начин за приемане
на споразумението на всеки един етап.
Бих посочил например елиминирането
на Световната организация за интелектуална собственост и Световната
търговска организация от каквото и да
е участие в разработването на споразумението, което очевидно противоречи
на установената световна практика.
Многозначителен е и самият момент на
внасянето на споразумението в Европарламента на датата 23 август 2011 г.,
когато е периодът на лятната ваканция на всички институции в Брюксел,
както и на журналистите, отразяващи
дейността на тези институции.
Уважаеми колеги,
Защо се спирам така подробно на този
факт?
Спирам се, защото това е очевиден
пример на бракониерство и злоупотреба с
призванието на юридическата наука и с основната нейна задача в областта на интелектуалната собственост – нормативна
уредба на материята, съчетаваща интересите на твореца, на създателя на интелектуалните продукти, с интереса на обществото. Всеки дисбаланс в значимостта
на тези интереси би имал отрицателен
резултат като цяло, а ние като университетски учени сме призвани да не допускаме
това да се случи. Това е наша професионална отговорност и професионален дълг.
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3. Създаването и въвеждането на възможно най-добрата правна уредба върху
обектите на интелектуалната собственост обаче не е само и единствено юридическа самоцел на учения. Вторият основен
елемент на интелектуалната собственост е в създаването на икономическа полза от нея. Аксиома в икономическата наука е, че смисълът на всяка собственост е
в това, тя икономически да се реализира,
да носи печалба на притежателя си. За
тази цел интелектуалната собственост,
както и всяка друга собственост, трябва
да бъде управлявана.
3.1. Както правната уредба на интелектуалната собственост е специфична
и се различава съществено от правната
уредба на собствеността върху материалните обекти, така и управлението на
тази собственост е твърде специфично
и различно от традиционните методи
за управление, възприети по отношение
на материалните обекти и дейностите,
свързани с тяхното създаване. Ще посоча само факта, че според международните счетоводни стандарти, отнасящи се
за всички предприятия по света, обектите с материално-веществен характер
се отнасят в раздел “Първи” на баланса на предприятието, озаглавен “Дълготрайни материални активи”, а обектите
на интелектуална собственост, които
притежава предприятието, се отразяват в раздел “Втори” на баланса, озаглавен “Дълготрайни нематериални активи”.
3.2. За съществената разлика в управлението на едните и другите активи
ще дам само един традиционен пример с
начисляване на амортизационните отчи-
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сления върху дълготрайните активи. Докато физическото и морално остаряване
(изхабяване) на една машина например е
ясно и начисляването на амортизационни отчисления върху нейната стойност в
тази връзка е очевидно нужно и неоспоримо, то същият процес на амортизационни
отчисления върху една успешна търговска
марка би хвърлил в ужас фирмата, която
я притежава. Това би означавало марката
“Кока кола” например, отдавна да е с нулева стойност, а не в капитала на фирмата срещу нея да фигурира стойност, надхвърляща сумата от 50 милиарда долара.
Такива примери-аномалии могат да бъдат
посочени за всеки един от обектите на
интелектуалната собственост, когато
става въпрос за управление на тяхната
икономическа реализация и различието им
от възприетите традиционни методи за
управление на материални обекти.
3.3. Как виждам нашата задача, драги
колеги, нашата задача преди всичко като
университетски учени в областта на интелектуалната собственост? Вече посочих два приоритета в нашата работа и
това са:
 Разработване на възможно най-добрата
правна уредба за закрила на обектите
на интелектуалната собственост и
 Разработване на теорията и усвояване
на най-добрите световни практики за
управление на обектите на интелектуалната собственост във връзка с тяхната икономическа реализация.
3.4. Мога да посоча още един приоритет, който бих определил и като водещ.
Това е образованието!

Икономически и социални алтернативи, брой 4, 2012

Àêàäåìè÷íî ïðèçíàíèå
Образованието в областта на интелектуалната собственост на бъдещите
юристи, за да са в състояние те да разработват адекватна на спецификата на
творческите продукти правна закрила
върху тях като обекти на интелектуална
собственост и да защитават получените
права върху нея при всякакъв вид юридически спорове.
Образованието на бъдещите икономисти и мениджъри в бизнеса, както и на
представителите на действащия бизнес,
за да могат те успешно да реализират
икономическия потенциал на обектите на
интелектуална собственост.
3.5. Когато говоря за необходимостта от образование в областта на интелектуалната собственост, особено когато се отнася до представителите на
действащия бизнес, аз бих посочил още
един приоритет в този вече формулиран
приоритет за образование. Мисля, че
първата ни задача, особено когато говорим за обучението на представителите
на действащия бизнес, е да демистифицираме в тяхното съзнание понятието

“интелектуална собственост”. Демистификацията е наложително необходима
като стъпка и като един от резултатите в образователния процес, уважаеми колеги! Все още за голяма част от
бизнеса правната закрила и икономическата реализация на интелектуалната
собственост са нещо абстрактно, при
това – занимание, което е встрани от
тяхната дейност. Нашата задача е да
преведем мистично звучащото понятие
“интелектуална собственост” на разбираем език както за творците, така и
за бизнеса, като по този начин създадем
необходимата основа за нарастване на
богатството на нацията и на нейното
благоденствие.
Благодаря за вниманието!

26.10.12 г.

проф. д-р Борислав Борисов
почетен ректор на УНСС, директор на Център по интелектуална собственост, ръководител на катедра
“Интелектуална собственост”
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Реформаторска дейност на ЕС

Íàñîêè è ïðîáëåìè íà çàñèëåíàòà
ðåôîðìàòîðñêà äåéíîñò
íà Eâðîïåéñêèÿ ñúþç
Руска Димова*
Резюме: Статията интерпретира новите насоки и проблеми на европейската
интеграция съгласно Договорите от Лисабон и Дневния ред на десетилетието
2010-2020 г. Реформаторската дейност
на Европейския съюз (ЕС) се анализира в
съответствие с приоритетите на Стратегия Е2020, подготовката на Договора
за Европейския механизъм за стабилност
и на Договора за стабилност, координация
и управление в Икономическия и паричен
съюз. Проблемите на бъдещото развитие
и управление на ЕС са обобщени на основата на анализ на критиките и аргументите
в по-новите научни изследвания от гледна
точка на посоката на реформаторската
дейност на ЕС. Главните проблеми и критики са относно: първо, антикризисната
дейност на Европейския съюз; второ, глобалната конкурентоспособност и приоритетите на Общата търговска политика;
трето, комплексното, цялостното и последователното изграждане на Европейското икономическо управление; четвърто, развитието на модела на европейската интеграция.
Ключови думи: Европейски съюз, реформаторска дейност, антикризисна дейност, европейско икономическо управление
JEL: F15.
*

1. Насоки на засилената
реформаторска дейност
на Европейския съюз
1. 1. Институционални и икономически
основи

И

нституционалните основи на Европейския съюз (ЕС) са определени в Договорите от Лисабон. Те въвеждат условия за
ново качество на управлението и институционалната структура на ЕС, адекватни
на глобалните пазарни условия и структури
и на съществуващите различия между националните икономически системи. В тях
се легитимират освен съществуващите
основни европейски институции – Европейски парламент, Съвет на ЕС, Европейска комисия, Съд на ЕС и Сметна палата,
също така и стратегически европейски институции – Европейски съвет, независими
европейски институции: освен Комисията,
също така Европейската централна банка (ЕЦБ) и Омбудсманът, както и служби,
агенции, неформални групи, научни общности, изследователски центрове и европейски научни форуми за включване в световни организации и мрежи, както и други
структури (Договорът от Лисабон, 2010, с.
325-331, с. 467-502). По този начин общите
европейски интереси се мотивират пряко
– освен от националните и наднационални-

Руска Димова е доктор, доцент в катедра “МИО и бизнес” на УНСС, e-mail: rkd_tmio@yahoo.com
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те, и от световните им институционални
и управленски предимства.
Европейският съвет е институционализиран и се ръководи от председател с мандат две и половина години. Съставът му
включва освен него, държавните или правителствените ръководители на страните
членки и председателя на Комисията. Председателят на Европейския съвет е външен
представител на Съюза по въпросите на
общата външна политика и политиката на
сигурност. Европейският съвет определя
политическите насоки и приоритети на
ЕС, които се приемат на заседанията му по
правило с консенсус.
Ролята на Европейския парламент за
изграждането на интеграционната система придоби нови демократични измерения.
Обикновената законодателна процедура
създава равнопоставеност на Европейския
парламент със Съвета. Приложното й поле
се разшири, включвайки Общата търговска
политика. Европейският парламент одобрява международните търговски и инвестиционни договори преди гласуването им в
Съвета.
Националните парламенти допринасят активно за доброто функциониране на
Съюза чрез информирането и нотифицирането им от институциите му. В съответствие с Протокол № 1 относно ролята
на националните парламенти Комисията
трябва да им изпраща директно всички
свои документи, както и годишната законодателна програма и всички инструменти
за законодателно планиране и за политическа стратегия (Договорът от Лисабон,
2010, с. 527-529). Протоколът урежда начина, правата и сроковете, според които
националните парламенти могат да отправят до Съвета, Комисията и държавите
членки мотивирани становища за приемане

на позиция относно предложените проекти
на юридически актове.
Съветът на ЕС взема решения по новата формула за определяне на квалифицираното мнозинство и блокиращото малцинство (Договорът от Лисабон, 2010, с. 324,
с. 365-366, с. 327-328, с. 472-473, с. 593, с.
326). Квалифицираното мнозинство е равно на 100 - /35 + 1/, в %. То се отнася за
приемане на законодателни актове в двата случая, които са предвидени в Договорите: първо, по предложение на Комисията
или Върховния представител по външните
работи и сигурността, и второ, по предложение на най-малко един милион граждани
на Съюза, включващи значителен брой държави членки или минимален брой, определен
чрез регламент от Европейския парламент
и Съвета. В първия случай предложението
на Комисията трябва да бъде подкрепено
от не по-малко от 55 % от броя на държавите членки и 65 % от гражданите на ЕС.
За него трябва да гласуват не по-малко от
петнадесет държави членки. Решението
може да бъде блокирано, когато държавите
членки, които не го подкрепят, са повече
от четири и обхващат поне 35 % от броя
на гражданите им плюс един. Във втория
случай предложението се приема, ако то е
подкрепено от 72 % от държавите членки и
65 % от гражданите на Съюза или по-малко
от 65 %, ако държавите, които не подкрепят предложението, са по-малко от 35 %
плюс един.
Новата система за гласуване ще се
прилага от 1 април 2017 г. без изключения.
До тази дата се правят изключения, вкл.
до 1 ноември 2014 г. се прилага системата
за гласуване съгласно Договора от Ница, а
след тази дата – до 1 април 2017 г., същият
се прилага само за отделни актове по искане дори на една държава членка.
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Системата на гласуване в Съвета на
ЕС допуска прилагане на компромиса от
Янина – Гърция, съгласно споразумение
между държавите членки, прието на неформалната им среща на 29 март 1994 г. по
повод разширяването на ЕС. През периода
1 ноември 2014 - 1 април 2017 г. компромисът от Янина се прилага по искане на 75
% от гласовете, необходими за блокиращо
малцинство, а след този период – по искане
на не по-малко от 55 % от тях. (Жаке, 2010,
с. 20; Христев, 2010, с. 224-227).
Европейската комисия е напълно независима институция на ЕС. Функциите й са
изпълнителски, координационни, регулаторни, управленски и технически, вкл. бюджетни, планиране, програмиране, консултиране,
информиране и др. Председателят на Комисията определя насоките на дейността
й и осъществява външното представителство с изключение на общата външна политика и политиката на сигурността.
Политиката на ЕС се осъществява по
отношение на всички сфери на обществения и частния сектор и засяга всичките му
управленски равнища. Функциите на Съюза
във всяка конкретна политика се определят в зависимост от компетентността
му, в границите на принципа на предоставената компетентност и в съответствие с принципите на субсидиарност и
пропорционалност. Във всяка отделна област на конкретните политики, обхватът,
устойчивостта и редът на упражняване
на компетентността на ЕС се определят
от Договорите от Лисабон. Например ЕС
има изключителна компетентност в Общата търговска политика. (Договорът от
Лисабон, с. 358, с. 332-333, с. 456-457). Тя
се включва в общата рамка от принципи,
цели и процедури на външната дейност на
Съюза. Разглежда се не толкова като ин-
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струмент на краткосрочни, колкото на дългосрочни цели на външната политика на ЕС.
Новите приоритети на ЕС са обвързани с предизвикателствата на глобализацията чрез засилване стимулите за
конкурентен устойчив икономически растеж като основа за осъществяване на
политиката на сближаване. Те са по-нататъшните стъпки за създаване на все
по-тесен съюз между народите на Европа,
в който решенията се приемат възможно
най-близо до гражданите.
Реформаторските приоритети на ЕС
се определят от Стратегия Европа 2020.
Стратегията Европа 2020 бе представена
от Комисията на Заседанието на ЕС през
март 2010 г. и приета на 13 юли 2010 година.
Приоритетите на десетилетието 2010-20
г. според Стратегията са интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж. Петте
приоритетни цели, определени от Стратегията, изразяват достигнатата степен на
икономическото, социалното, политическото и културното единство на глобално-регионалния интеграционен процес. Те ще се
осъществяват в обща рамка от структурни
и икономически инициативи, обвързани с глобалната икономическа взаимозависимост и
изискващи нови реформаторски функции
на Съюза на европейско, национално и световно равнище. Оценката на напредъка по
Стратегия Е2020 включва превръщането в
национални на следните общи цели: работа
за 75 % от европейците на възраст от 2064 г.; инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в
научни изследвания, технологично развитие
и иновации; намаляване на въглеродните
емисии с 20 % спрямо 1990 г., повишаване
на енергийната ефективност с 20 % и 20
% дял на възобновяемите енергийни източници; намаляване с 10 % на преждевременно
напусналите училище; поне 40 % от четири-
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десетгодишните да са със висше образование; 20 милиона по-малко бедни хора, които
са застрашени от социална изолация.
Ключов приоритет на реформаторската
дейност на ЕС е Вътрешният пазар. На 27
октомври 2010 г. Европейската комисия публикува доклад относно стратегията “Към
Единен пазарен акт”. Тя е разработена по
доклад на проф. М. Монти от май. с. г. Насочена е към създаване на високо конкурентна
социална пазарна икономика (Pelkmans, 2011,
p. 64). В нея е отразена позицията на експертите от Европейската организация на
потребителите (Goyens, 2011, p. 69, p. 73).
Обхваща новите пазари на услуги, вкл. дигиталната икономика, телекомуникациите,
транспортната инфраструктура и др. Предвижда се по-ефективна рамка на пазара на
услуги, вкл. план за действие по създаване на
Европейски надзор на пазара. Прилагането
на съответните политики ще разшири участието на обществеността. Ще се засили
борбата с корупцията и ще са подобри достъпът до правосъдието в държавите от ЕС.
Ще се подобри качеството на процеса на
икономическо сближаване в ЕС и ще засили
доверието на европейците във Вътрешния
пазар. Например, европейските индустриални проекти са избрани на основата на повече конкурентоспособност, подобряване на
финансовите условия, стандартизацията и
качеството им.
При понататъшното изграждане на вътрешния пазар трябва да бъдат осигурени
социалните измерения на интеграционния
процес. В Протокол № 26 се определят изключения от общите правила в обществените услуги при предоставяне на държавна
помощ и защита на конкуренцията (Договорът от Лисабон, 2010, с. 626). Предоставя
се повече свобода на действие на местни,
регионални и национални власти. Признава

се разнообразието на обществените услуги според географските, социалните и
културните условия. Изисква се високо качество, безопасност и достъпност до тях.
Условия за постигане на конкурентоспособност чрез качество ще се създават чрез
сътрудничество в екологията, защитата
на правата на интелектуална собственост, социалното приобщаване, общественото здравеопазване, общото изследователско пространство, образованието,
професионалната класификация, младежта,
правата на децата и др.
Новите структури на ЕС изразяват
също реформаторските му насоки. Например Комитетът на регионите е независима, консултативна представителна
структура за сътрудничество между регионални, национални и наднационални институции, в съответствие с принципите
на субсидиарност, сближаване и партньорство. Чрез него се постига общественополитически баланс на участие в процеса
на вземане на решения. Прилагането на
решенията на европейските институции
с пряко регионално въздействие се гарантира от участието на представители на
местната власт в подготовката на важни политики и стратегии на Съюза при
широка обществена подкрепа. Самият
Комитет на регионите има Платформа
за наблюдение на Стратегия Е2020, чрез
която не само следи, но и идентифицира
трудностите и подпомага преодоляването им чрез сближаване на функциите. Той
има отговорности в най-важните политики на устойчивото развитие, образованието, младежта, заетостта и др.
Нови инструменти на европейските
политики са оперативните програми, които са определени според целите на политиката на сближаване, в областите на
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регионалната конкурентоспособност, заетостта и европейското териториално
сътрудничество. Те включват секторните
проекти в промишлеността, селското стопанство и услугите, регионални програми
за икономическо, териториално и социално
сближаване и националните програми за
реформи. Оперативните програми се съфинансират от Европейските фондове и
се осъществяват чрез партньорства на
местните и регионалните администрации
с частни предприятия.
Обобщено, реформаторската дейност
на ЕС изразяват наднационалните, националните и световните измерения на
интеграционната му политика. Приоритетите на Европейския съюз са структурни,
икономически и политически цели, отговарящи на интересите на европейските
граждани. Те са определени в съответствие с концепциите за новия глобален
регионализъм и устойчивото развитие. В
този смисъл те са основа за осъществяването на общите цели за създаване на
силно конкурентна социална пазарна икономика и отговарят на интересите на
всички държави членки и на осъществяването на значими обществени идеали.
1.2. Дневен ред на десетилетието 2010-2020 г.
Глобалната финансова криза и голямата икономическа рецесия през 2008-09 г.
предизвикаха цялостното реформиране
и обновяване на европейското икономическото управление. Реформирането му
включва създаване на постоянен антикризисен механизъм и започна с мерки за преодоляване на последиците от глобалната
финансова криза от 2008 година. (Димова,
2012). По-важните от тях са: отвореното
писмо на учени относно системния характер на финансовата криза; общият анти-
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кризисен план на Комисията от октомври
2008 г.; създаването на Съвет за оценка
на системни рискове; въвеждането от 1
януари 2011 г. на Европейска система на
финансов надзор; увеличаване на уставния
капитал на ЕЦБ; договореността за създаване на антикризисен Европейски фонд
за стабилност (ЕФС) и постоянен Европейски механизъм за стабилност (ЕМС);
допълването в Договора за функциониране
на ЕС на основата на чл. 48 от Договора
за ЕС с ново условие към чл. 136, глава 4,
Дял VІІІ, което гласи, че държавите членки,
чиято валута е евро могат да създават
стабилизационен механизъм, който ще
действа, когато е необходимо, за да осигури стабилността на Еврозоната като
цяло; (Micossi, 2011, p. 63); засиленото сътрудничество на Еврозоната с МВФ и Г-20
– с цел създаване на правила за регулиране
на финансовия сектор и хедж-фондоветe,
достъп до банкови тайни и др.
Дневният ред на десетилетието 20102020 г. определи новите реформаторски
насоки на Европейското икономическо управление. Те съответстват на приоритетите на вътрешния пазар и на Икономическия
и паричен съюз. Осъществяването им беше
ускорено от необходимостта за преодоляване на дълговата криза в Еврозоната. Поцялостното реформиране на дейността на
ЕС включва:
Първо: Задачите, одобрени на Европейския Съвет през юни 2010 г. Първата задача е фискална дисциплина и предвижда разработване на нови правила и политически
мерки, чрез които да бъде разширен спектърът на тези от тях, които да се съгласуват чрез компромиси. За държавите от
Еврозоната се предвиждат предварителни
и прогресивни санкции. В процедурно отношение се повишава степента на автома-
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тично действие, адекватно на брутните
държавни дългове. Предложените мерки
трябва да се осъществят чрез двуетапен
подход. През първия етап се прилагат допълнителните мерки за Еврозоната. През
втория етап те се прилагат за всички
държави от ЕС, освен Великобритания. Минималните изисквания към държавите са
наличието на: прозрачност на счетоводните и статистическите системи; статистически правила; прогнозни системи;
ефективна средносрочна бюджетна рамка.
Втората задача е разширяване и задълбочаване на координацията на икономическите политики, която трябва да се извършва
с помощта на нов механизъм за контрол на
европейската икономика чрез двуетапен
подход за оценка на рисковите и чрез мерки,
определени според нови правила, режими и
индикатори, както и чрез нов метод, наречен Европейски семестър. Третата задача
е създаване на стабилна рамка за управление на кризи и се отнася за ЕФС и ЕМС. На
четвърто място са институционалните
задачи за текущото управление в съответствие с високата степен на икономическа
взаимозависимост на държавите. Вграждането на структури за фискална дисциплина обхваща всички равнища. На национално
равнище това са органите за независим
анализ, оценки и прогнози на националната
фискална политика и засилване на финансовото управление и дългосрочната икономическа устойчивост. В дейността на
Комисията ще се разграничат органите
за оценки, санкции и прилагането им, което
да бъде с участието на Съвета и Европейския парламент.
Второ: Изпълнение на Евро Пакта, вкл.
Евро Пакта Плюс от 24-25 март 2011 г.,
одобрен от Съвета на 4 октомври 2011 г.,
на основата на компромис с Европейския

парламент, предвиждащ осъществяване на
ново качество на координацията на икономическите политики. В него участват държавите от Еврозоната и България, Дания,
Литва, Латвия, Полша и Румъния. Евро Пактът Плюс изисква осигуряване на четири
цели: конкурентност, заетост, устойчиви
публични финанси, засилена финансова стабилност. Предлагат се четири ръководни
принципа: засилване на икономическото
управление на ЕС; избор на приоритетни
области на политиката, които са важни за
прогнозиране на конкурентността и конвергенцията; ефективно структуриране на
конкурентните мерки от ръководителите
на държавите или правителствата; пълна
адекватност на вътрешния пазар.
Трето: Насоки за дейността на Еврозоната, определени в Декларацията на
Срещата на върха от 26 октомври 2011
г., предвид Дневния ред за икономически
растеж от 23 октомври 2011 г. Те съответстват на реалните проблеми за осигуряване на устойчиви публични финанси и
структурни реформи за растеж. Първата
насока се отнася до програмите за икономическо приспособяване по страни, вкл.
решения и техническа помощ за спасяване
на Гърция. Втората насока е увеличаване
на финансовите ресурси на ЕМС чрез два
източника: първо, кредити за новите дългови емисии на държавите и втора, максимизиране на ресурсите чрез частни и
държавни финансови стимули и инвеститори – чрез Специален целеви механизъм.
Третата насока е реформата на банковата система чрез средносрочни фондове в
помощ на реалната икономика, по-добро
качество и повече банков капитал, вкл. координирано определяне на критерии, цени
и условия на кредитиране, координирано управление и контрол на работата на
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ЕМС от Комисията, Европейската банкова агенция, Европейската инвестиционна
банка и Европейската централна банка,
вкл. банкова капиталова адекватност от
9 %. Четвъртата насока е създаване от
Комисията на рамка за текуща специална
държавна помощ при кризи и координиране на всички форми на държавна помощ на
национално или европейско равнище, вкл.
икономическа и фискална координация и
контрол чрез структурите за текущото
управление като Еврогрупата, Комисията
и ЕЦБ, които си сътрудничат с председателя на Срещите на върха на Еврозоната,
председателите на надзорните агенции и
ръководството на ЕМС чрез работна подгрупа и административна структура –
секретариат.
Четвърто: Решенията на държавните
и правителствени ръководители на ЕС на
заседанието им от 9 декември 2011 г. за
по-цялостна фискална политика и по-силен
икономически съюз чрез увеличаване на финансовите средства и ускореното въвеждане на ЕМС. По-цялостната фискална политика предвижда допълнителна процедура
при прекомерен дефицит. Одобрените поправки в процедурата за прекомерен дефицит се състоят в две мерки: превантивни
– за ранно предупреждение при прекомерен
дефицит, и коригиращи – за прилагане на
процедура при прекомерен дефицит, водеща до санкции; отчитане на взаимозависимостта между държавен дълг и текущ
бюджетен дефицит: за държавите със
структурен дефицит оперативният критерий е държавният дълг да не бъде повече
от 0,5 % от номиналния БВП. Работата за
създаване на по-силен икономически съюз
предвижда обща икономическа политика и
най-малко две годишни заседания на Еврозоната. ЕМС влиза в сила от 1 юли 2012 г.,
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т. е. по-рано от определената дата 1 януари 2013 г. ЕФС ще прекрати дейността си
в средата на 2013 година. Предвиждат се
дългосрочни реформи, посредничество на
ЕЦБ във функционирането на ЕФС и участие на частния сектор.
Пето: Подписването на два нови договора в началото на 2012 г. Първият е Договорът за създаването на Европейски механизъм за стабилност. В него участват
държавите от Еврозоната. Той урежда наименованието, членството, управленската
структура, участието на държавите в капитала на фонда, международното сътрудничество на ЕМС. Вторият е Договорът
за стабилност, координация и управление
в Икономическия и паричен съюз. В него
участват държавите членки, освен Великобритания и Чехия. Той е междудържавен договор, чийто правила ще бъдат адаптирани
чрез производното право на ЕС.
Шесто: Осъществяване на практика
на новото икономическо управление на ЕС
чрез: първо, подобрената икономическа
програма; второ, действия по запазване
на стабилността на Еврозоната, въвеждане на постоянен ЕМС, строга фискална конвергенция и програми за реформи,
разработвани в тясно сътрудничество с
МВФ; трето, действия за реформиране на
финансовия сектор; четвърто, нов метод
за работа на Комисията чрез европейския
семестър при абсолютен приоритет на
икономическата и бюджетната политика,
определен шестмесечен график, вкл. от
годишен доклад за икономическия растеж,
насоки на Съвета за националните политики, планове на държавите за стабилни
публични финанси, вкл. програми, приоритети и мерки за напредък по Стратегия
Е2020 до оценка на Комисията на напредъка и препоръки за държавите членки; пето,
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нова рамка на икономическото управление,
основано на националните програми за реформи, насоките на Съвета за националните политики и годишните доклади за
икономическия растеж; държавите членки предоставят програми за стабилност
или конвергентност, програми за реформи
и мерки за напредък към интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж по стратегия Е2020; по предложение на Комисията Съветът приема препоръки за всяка
държава до средата на всяка година.
Обобщено, задачите на икономическото
управление в началото на второто десетилетие на настоящия век са отговор на
глобалната финансова криза 2008-2010 г. и
дълговите му проблеми в началото на второто десетилетие на ХХІ век. Европейското икономическо управление трябва да се
реформира чрез създаване на по цялостен
механизъм в съответствие с Договорите
от Лисабон и с новите договори – за създаване на ЕМС и за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен
съюз. Постигането на финансова стабилност има за цел осигуряване на условия за
устойчив растеж и икономическо сближаване в Съюза. Същевременно дългосрочно, при
осъществяването на Стратегия Е2020, ще
се постига повече съвместимост между
наднационалните и световните правила за
устойчив растеж, в съответствие с глобалната икономическа взаимозависимост.

2. Проблеми на реформаторската
дейност на Европейския съюз
Сложността на реформаторската проблематика на ЕС включва световни и европейски учени в областите на икономиката, интеграцията и глобализацията. Според целите на научните им изследвания
се различават няколко по-общи насоки на

техните критики: антикризисната дейност на ЕС; глобалната конкурентоспособност и приоритети на икономическото
регулиране; комплексност, цялостност и
последователност на европейското икономическо управление; промени в модела на
европейската интеграция.
2.1. Антикризисната дейност
на Европейския съюз
В научните изследвания относно глобалната финансова криза се критикуват
закъснелите действие на европейските
политици при прилагане на системния подход. Правилно е мнението, че не е изяснено
дали причината за свръхзадлъжнялостта
на държави от Еврозоната е антикризисното финансиране на частния финансов
сектор, или прекомерните разходи на държавите, или слабият контрол и на двата
сектора, както и фактът, че дълговата
криза обхваща не само Гърция и има системен характер. От гледна точка на перспективата за икономически растеж и начина
на преодоляването й, изследователите
смятат, че кризата би могло да се избегне.
Пример е Ирландия, която е получила държавни средства, равни на 68 % от нейния
БВП (Lachmann, 2010, p. 355). Конкрeтните критики засягат решенията за спасителните мерки на Европейския съвет, вкл.
създаването на ЕСФ, участието в тях на
ЕЦБ и МВФ. Те включват: уточняването на
критериите за определяне на държавите,
които трябва да се спасяват, и на загубите за конкурентоспособността им, която
се основава не само на ниски данъци, но и
на завишени работни заплати, водещи до
повишаване на инфлацията, надценяване
на реалния валутен курс и повишаване на
текущия дефицит на платежния баланс;
подцененото значение на системното не-
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спазване на правилата на Икономическия
и паричен съюз (Keosters, 2010, p. 342); неучастието на инвеститорите в загубите
на държавите; отрицателните “доминоефекти” – резултат от възможностите за
дестабилизиране на курса на еврото, дългосрочна задлъжнялост поради отслабване на
еврото, което е много висока цена (Gross,
2008, p. 255), и опасността от разпадане
на Еврозоната.
Предмет на критика е не толкова правото на ЕС, а идеите и политиката, неотговаряща на глобалната финансова взаимозависимост, която е над 75 %, както и
на мащаба на риска (Gross, 2010, p. 347).
В началото на 2011 г. дълговете възлизат
на над 2 трлн. евро само за Португалия,
Ирландия, Италия, Гърция и Испания, поголямата част от които са получени от
банки от по-напредналите държави от
Еврозоната. Например кредитите на банките от Франция са 37 % от нейния БВП
(Lachmann, 2010, p. 355). По оценки на Комисията до юни 2012 г. вложените от правителствата средства и гаранции са на
стойност 4,5 трлн. евро, което се равнява
на 37 % от БВП на ЕС (Илиева, 2012).
Не се одобряват позициите на правителствата на силните държави от Еврозоната за справяне с кризата и начинът
на преодоляването й. Обяснява се необходимостта от изпреварващи действия
на икономически по-силните страни за
спасяване на по-слабите. Ето защо в изследванията относно дълговата криза в
Еврозоната се критикува фактът, че 95
% от решенията на ЕС са основани на
идеите на Франция, вкл. френско-германския компромис за промени в Договора
от Лисабон. По този начин не бяха приети идеите на Германия за въвеждане на
механизъм за корекции на макроикономи-
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ческите неравновесия, вкл. автоматични санкции при повишаване на цените и
работните заплати. Важен аргумент е,
че съответната клауза за колективни
действия дестабилизира финансовите пазари, като улеснява финансовите спекулации и фалитите на държавите. Тя създава
механизъм за фалити на държавите и за
постоянно нарушаване на принципите на
Икономическият и паричен съюз (Keosters,
2010, с. 341-343).
От гледна точна на ЕС като цяло не
е уточнен начинът на финансиране на
държавите, неучастващи в Еврозоната.
Недостатъчно бяха координирани спасителните операции в началото на финансовата криза (Gross, 2008, p. 255; 2011, р.
123). Според условия, определени по-късно
от Комисията, те ще имат достъп до финансова помощ, но без уточнени параметри и при преференциални условия, т. е.
при големи загуби в случай на фалит, води
до „пълен Европейски трансферен съюз”
(Keosters, 2010, p. 342).
Ролята на ЕЦБ се оценява от гледна
точка на вариантите за овладяване на
дълговата криза в Еврозоната (Кругман,
2011). Но решението за извънредни мерки чрез покупки от ЕЦБ на облигации на
задлъжнелите държави се свързва с пренасочването на дейността й към поддържане на финансовата стабилност за
преодоляване на икономическата рецесия,
вместо само минималистката правно определена антиинфлационна политика, и се
сравнява с извършването от нея на бюджетни функции. Спасителните облигации
на ЕЦБ за най-задлъжнелите държави от
Еврозоната са 40 % от общото й портфолио на облигациите (Klepsch C. a. T.
Wollmersheaser, 2011, p. 170, p. 175). Затова правилно се подчертава се, че финан-
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сирането при нисък лихвен процент, продиктуван от политически съображения,
дългосрочно не води до рекапитализация
и прикрива основни проблеми като ликвидността, резултат от недоверие и загубата на капитали, в случаи на недостатъчна капитализация на банковия сектор.
Аргументите за критиките са очевидните бързи и огромни загуби на банките,
осъществяващи краткосрочни операции,
масовите фалити и преструктурирането,
огромните държавни разходи и политическата нестабилност, обезценяването
на еврото, недостатъчните финансови
ресурси на ЕФС, недиференцираните операции за рефинансиране на държавите и
косвено – на финансовата система, предварително обявени срокове за бъдещо въвеждане на постоянен ЕМС, предизвикващ
изпреварващи действия на инвеститорите, неопределени граници на доходността на държавните ценни книжа и др.
Силни са аргументите за връщането на доверието на данъкоплатците, че
няма да се стигне до пълна банкова криза
и убеждаването им в рационалността и
справедливостта, т. е в стабилната основа и разумната цена на бъдещите правила за финансирането на държавите при
преодоляване на финансови кризи. Това е
така, защото са неточни освен оценките
за мащаба на финансовия риск и за значението на частните финансови структури,
вкл. техните автоматични санкции и икономически очаквания, както и използваните методи за определяне на равнищата и
сроковете на рисковете, за стабилността на еврото от гледна точка на антикризисните мерки на САЩ – количествените
облекчения и паричния трансмисионен механизъм (Gross, 2008, p. 255; 2010, p. 339).
Те създават възможност за връщане на

дълговете на Федералния резерв на САЩ
в реално време, резултат от поведението
на инвеститорите от САЩ и от Еврозоната, основано на различие в доходността. Подценява се различието между ЕС и
трети страни в степента на контрола
върху движението на капитали, както и
управлявания валутен курс на Китай.
2.2. Глобална конкурентоспособност
и приоритети на икономическото регулиране.
Разрешаването на реформаторските
проблеми на ЕС изисква освен финансова
и икономическа стабилност, наличието
на функционални пазарни механизми за
осъществяване на приетите стратегии,
вкл. за икономически растеж, заетост и
сближаване. Критиките в научните изследвания се отнасят до създаването на
икономически условия за функциониране на
вътрешния пазар и участие на глобалните
пазари с цел осъществяване на Стратегия 2020 за устойчив, интелигентен и приобщаващ икономически растеж.
През първото десетилетие на този
век в държавите от ЕС-27 се прилагат
международни търговски и инвестиционни
модели, които са различни. Те са не само
експортно, но и импортно насочени. На
практика те не съответстват на глобалните промени. Импортно насочените
модели разширяват производството на
потребителски стоки и услуги и не позволяват напредък в либерализацията на отделните пазари и не водят до икономически растеж. Напротив, те създават повече конкурентни различия между страните
при вътрешно общностната им търговия,
чийто резултат са структурни търговски
дефицити, напълно неприемливи от перспективата на икономическото им сближаване. В този смисъл първата насока на
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критиките е, че стратегиите за глобална
конкурентоспособност на ЕС не вземат
предвид влиянието на присъщите на глобализацията платежнобалансови неравновесия, необходимостта от единна общотърговска стратегия и необходимостта
от насърчаващи фискални политики и стимули, което води до неизбежни жертви на
държавите с по-ниска степен на икономическо развитие (Грос, 2011, с. 6 ).
Платежнобалансовите неравновесия
са основани на причини и се определят от
фактори на икономическия растеж, които
трябва да се вземат предвид при избор на
модели и реформи на общата търговска
политика. Държавите от ЕС с платежнобалансови дефицити се включиха във
Вътрешния пазар при по-ниска степен на
икономическо развитие и нерегулирана
конкуренция на вътрешните пазари, което води до повишаване на цените и външните им дългове. Както е известно, проблемите им са структурни, иновационни,
информационни и инфраструктурнни. Според изследователите начинът за преодоляване на ограниченията на тяхната
задлъжнялост е напълно премахване на
причините чрез изграждане на нови експортни предприятия. На мястото на основаното на кредити потребление трябва да се създадат интензивни производства чрез пренасочване на ресурси в съответствие с глобални бизнес модели и
регионални структури на взаимноизгодна
и конкурентна основа.
Втората насока на критиките е, че
приносът на ЕС в хармонизирането и институционализирането на глобалната
бизнес среда не е достатъчен Цялата
проблематика включва общите тенденции на пазарната сегментация, локационната неопределеност и културните
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различия (Liebfried, 2011, p. 79, 80). Тя
засяга пряко европейските конкурентни
правила, доизграждането на вътрешния
пазар като социална институция в областите на обществените услуги, околната среда и защитата на потребителите
и осъществяване на съответните политики, както и факта, че икономическото
регулиране в ЕС само по себе си е нестабилно и на практика последващо. Това се
доказва от недостатъчната степен на
икономическата конвергентност и фактическите ценови асиметрии, намиращи
израз например в определянето на пълната факторна продуктивност, в структурата и гъвкавостта на трудовите пазари и др. Затова се предлагат промени
в целта, обхвата, начина и инструментите на икономическата политика. Тя
трябва да включи както текущи краткосрочни, така също и дългосрочни правила
или да бъде микс-политика, осигуряваща
институционално развитие и разрешаване на временно възникнали проблеми.
Промените изискват също така определяне на общи критерии за политически
анализ на пазарните реформи според икономическата реалност.
Например, краткосрочно могат да се
възприемат идеи на пазарни лидер. Но същевременно тяхното определяне от рейтинговите агенции се критикува (Rosenbaum,
2011, p. 83, 90). Критиката се основава на
факта, че националната конкурентоспособност е производен показател от производствената ефективност. Съставяните от
специализирани институции с участието
на учени рейтингови показатели се отнасят до относителната конкурентност на
страните. Те са сходни по методология.
Но класацията на страните се извършва
по икономическо поведение, резултат от
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национални закони и култура, които са различни. Това ги превръща във високо съмнителен инструмент и намалява значението им за определяне на икономическата
политика (Krugman, in Rosenbaum, 2011,
p. 83). Ето защо ЕК разработи проект за
легитимност на рейтинговите агенции в
ЕС. Но това постави важни въпроси –например, относно степента на глобализация на индустриалното производство,
различията в степента на либерализация
във вътрешнообщностния пазар, необходимостта не от функционално, а от целево регулиране и за това какви ще бъдат
страничните ефекти, например – оценките на кредитните рейтингови агенции
за ЕС, който същевременно ги критикува
(Lannoo, 2008, p. 26) .
Дългосрочното регулиране на вътрешния пазар трябва да включва освен общи
правила за достъп на трети страни и
общи принципи за конкуренция на глобалните пазари, например взаимното признаване на правилата на страни партньори,
на основата на сходства в конкретни
сектори. Така ще се обхванат важни за
конкурентоспособността въпроси като
счетоводството, регулирането на финансовите пазари и, на първо място – търговията с деривати, консолидирането на
структурите на надзорните финансови
системи, правилата за благонадежност
от гл. т. на централизирането на конкурентните структури, правилата за ролята на Централните банки във финансовия
надзор и др. (Masciandaro, 2010, p. 293)
Същевременно ще се ускори разрешаването на проблемите, които определят дългосрочното търговско и инвестиционно
регулиране. Такива проблеми са: забраната на нови протекционистични мерки и
оценката на ефектите от невидимия про-

текционизъм и новия меркантилизъм; създаването на нови правила за чуждестранни преки инвестиции, на нова структура
на многостранните договори за същите,
която да замести двустранните договори
и съществуващите условия в регионалните търговски договори (Woolcock, 2010,
p. 25). Новите договори именно трябва да
осигурят легитимните права на ЕС и необходимия баланс между инструментите
на инвестиционните политики за либерализация и регулиране от гл. т. на общия
интерес на държавите.
Привидно самостоятелно място имат
критиките на идеите за нови общи правила за универсална фискална консолидация
с цел осигуряване на икономически растеж при големи макроикономически неравновесия (Schelke a. Mabbett, 2010, p. 351).
Например от октомври 2008 г. до края на
2011 г. ЕС е разрешил правителствата да
отпуснат помощ, равна на 1,6 трлн. евро
за банките и 11,7 млрд. евро за засегнати
от кризата компании (Цолов, 2012). Критиката е, че подходите за структуриране на
националните бюджети са диференцирани и няма пряко взаимодействие помежду
им, създаващо възможност за нови общи
правила, изискващи икономически растеж.
Смята се, че основен показател може да
бъде възвръщаемостта им в сравнение с
темпа на БВП (Shiller in Schelke a. Mabbett,
2010, p. 353). Но остават неясни нееднозначните резултати от икономически
стимули за обществени цели. Структурните дефицити и процикличните рискове
остават в тежест на държавите, когато
не се осъществяват търговско-икономическите стратегии на ЕС за глобална конкурентност чрез политики на устойчив
растеж, създаващи заетост.
Държавните дългове в Еврозоната
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създават проблеми за бюджета на ЕС
както от гледна точка на разпределението на ресурсите от държавите
членки, така също и на структурата на
разходите. Съюзът е една специфична и
уникална подсистема, която трябва да
се превърне в конкурентна и партньорска за частния сектор в привличане на
инвестиции с реформаторско значение
в предприемачеството, иновациите,
обществените услуги и икономиката
на знанието. Същевременно предмет
на засилени дискусии трябва да бъдат:
първо, структурата на бюджета на ЕС
и Стратегия 2020; второ, ниският процент на усвояването на ресурсите от
държавите членки и глобалните конкурентни механизми на взаимодействие на
политиките с европейски измерения. От
гледна точка на общите интереси приоритетите на ЕС трябва да бъдат банкова реформа, обучение на работната сила
и преодоляване на неравенствата между
северноевропейските и южноевропейските държави (Сакс, 2012, с. 32).
2.3. Комплексност, цялостност и последователност на европейското икономическо
управление.
Идеите за европейското икономическо
управление вземат предвид действието
на новите антикризисни механизми, приоритета на икономическия растеж и заетостта.
На европейско, наднационално равнище се обсъждат паричната политика,
функциите на ЕЦБ и структурата на
ЕМС. Смята се, че трябва да бъде преустановена дейността на ЕЦБ в помощ на
задлъжнелите държави от Еврозоната,
вкл. количествените улеснения, междубанковите суапови операци и гарантира-
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ните облигации. Защото тази дейност
се извършва при значителни различия
на националните банкови регулатори и
липса на регулатори за лихвите, ливъриджа и спреда на секюритизацията, вкл.
и за пазарите на недвижими имоти. Но
същевременно ролята й трябва да се засили, защото все още не съответства
на непредвидимостта на глобалните
финансови кризи и общите интереси.
ЕЦБ трябва да осъществява независимо паричната си политика, включително
всички регулаторни функции, присъщи
на общата валута евро, и основно – да
поддържа ценовата стабилност. Предлага се постепенно, със стабилизирането
на пазарите, тя да възстанови основните си функции, защото въздействието
на инфлационни тенденции е по-силно в
сравнение с дефлационните (Barrell a. Fic,
2010, p. 258, 260). Критиката относно
ЕМС не само е резултат от изместване
на икономическата основа, замествайки
договорните механизми за взаимопомощ,
но цената му като стабилизационен механизъм е висока. От 1,8 трлн. евро тя
достигна 4,5 трлн. евро или 37 % от БВП
на ЕС (Илиева, 2012, с. 10). Управлението му също не може да бъде независимо
нито пък наднационално.
Подобренията на Пакта за стабилност и растеж са логично следващият
въпрос. Безспорно идеята е добронамерена от гл. т. на дисциплиниращия институционален подход на ЕС. Критикува се
обаче включването на всички държави към
недисциплинираните, изместването на
икономическата основа на дълговата криза чрез спазването на общите критерии и
допълнителната регулаторна намеса чрез
включване в рамката за мониторинга от
страна на Комисията на индикатори за
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конкурентоспособност, които по принцип
се определят от пазарите (Schelkle a.
Mabett, 2010, p. 352). В научните изследвания разделението център и периферия се
въвежда като характеристика на интеграцията в Еврозоната и конвергетното
регулиране. Постоянните дългове на новата периферия, вкл. Португалия, Испания,
Ирландия, Гърция и Италия, доказват необходимостта от фискална консолидация, но
тя е различно аргументирана чрез идеи на
европейски политици и администратори,
вкл. прогнози за: разпадане на Еврозоната, създаване на Бюджетен съюз, въвеждане на по-строги управленски правила за
прилагане на Европакта и др. Дългосрочни
решения изисква и участието на Пакта на
държавите, неучастващи в Еврозоната.
Те използват дългова валута, която не могат да управляват. Знае се, че едностранната валутнокурсова координация има
краткосрочно въздействие, защото води
до компенсираща действието й политика
от страните партньори.
Проблемите на икономическите политики и прилагането им, вкл. при глобални
финансови кризи, разкриват, че наднационалният механизъм не е изграден цялостно и засега политически предпоставки за
неговото доизграждане в ЕС не съществуват. Една от правилните, но трудно
осъществими насоки е интеграционният процес да се задълбочава по пътя на
допълване на Паричния съюз с Бюджетен
съюз и с Политически съюз. Предимството й е, че дългосрочно тя ще доведе до
обособяване на ядро от икономически
най-силните държави, които ще разпространяват институционалните си предимства чрез нови механизми, стратегии
и структури. Но междувременно цялостната реформа на паричната и фискална-

та политика изисква съчетаването на
бюджетните критерии и ограничителната фискална политика с мерки за осигуряване на заетост и инвестиции за икономически растеж, което зависи от политическите убеждения на управляващите и
обществената подкрепа. Дългосрочното
изграждане на Политически съюз изисква
съществена промяна на прякото представителство и повече активност чрез
въвеждане на демократични методи като
референдуми и др.
Засиленото участие на ЕС в глобалното управление включва новото му място
в механизма за разпределение на финансови ресурси между страните с дългове и
излишъци и новия начин на регулиране на
финансовите пазари с цел преодоляване на
глобални кризи. Координацията между ЕС,
МВФ и Г-20 спомогна за ограничаване на
дълговата криза в ЕС, но икономическите
рискове остават, както и забавянето на
икономическия растеж. В бъдеще за предотвратяване на световни финансови сривове на първо място ще се използва обща
парична помощ – т. н. Защитна стена,
която засега е 769 млрд. евро и се състои
от нисколихвени кредити от напредналите държави. Помощта ще се предоставя
при нужда и при строги условия. Отделно
МВФ предостави на ЕФС 250 млрд евро от
общо 750 млрд. евро. и ще участва в увеличаването на сумата до 2 трлн. евро, което
се оценява на 90 % от общата нужда от
ликвидност в ЕС (Aнтонов, 2012). На второ
място е въвеждането на нов начин на вземане на решения и понататъшното демократизиране на управленските процедури. В
МВФ проблемът е концентриран около ЕС
и най-вече в контролирания от него дял –
според квотата му от 32 %, и местата
му в Изпълнителния съвет – също над 30
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% , което се смята за абсурд в контекста
на реформирането на Фонда ( Meakhoff a.
Meyer, 2010, p. 178).
2.4. Подобряване на модела на европейска
интеграция.
Моделът на европейската интеграция
е заложен в Договорите от Лисабон. Обновяването му не се отнася само до представата за институционалната рамка, нито
до управлението на глобални финансови
кризи. То е качествено нова дейност за
осъществяване на интеграционния процес
чрез цялостно икономическо управление,
основано върху демократичното обществено-политическо участие. Тази насока в
европейския модел трябва да се утвърди
и в света чрез създаване на качествено
нови интеграциони отношения във всички сфери. Това означава функциониране в
ЕС на единна интеграционна система, на
междуправителствено, наднационално и
световно равнище.
В широк смисъл интеграционната система се състои от вътрешен пазар, икономически и паричен съюз и политически
съюз. Проблемът е за значението й в процеса на глобализацията, характеризиращ
се с цялосност на промените, но същевременно и с противоречивост и непредвидимост. Това се определя от начина на
мислене, идеите и правилата за задълбочаване на икономическата и структурна
интеграция. Преобладават анализите и
аргументите, че при глобализацията са
необходими нови приоритети на европейската интеграция (Liebfried, 2011, p. 81;
Grauwe, 2010a, 2010b; Dauersteadt a. Keltek,
2011; Rosenbaum, 2010). Приоритетът на
икономическия и паричния съюз е определен от напредъка на вътрешния пазар и
политиката на сближаване. По-важните
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идеи са именно за доизграждане на икономическия съюз и за комплексност на
икономическата политиката на растеж и
сближаване.
Вариантите за доизграждане на икономическия съюз биха могли да бъдат: първо,
запазване статуквото на Договорът от
Лисабон и създаване на частичен фискален
съюз или модел на променливата география, представящ процес на многоскоростно, многостепенно и многоцентрично управление и строго прилагане на новите
правила и механизми; второ, изграждане
на пълен фискален съюз и постепенно – на
политически съюз в Еврозоната и правила
за участие на държавите, извън нея чрез
ревизия на Договорът от Лисабон или модела на ЕС на две скорости; трето, мрежа
от междудържавни двустранни и многостранни договори в обща институционална рамка на действащия Договор от Лисабон или модел на различни икономически
пространства по приоритетни сфери, политики, скорости и държави.
Във вариантите на политиката на
икономическо сближаване учените предвиждат европейски, регионални и глобални, икономически и институционални
подходи. В икономическо отношение тя
се разглежда в контекста на тенденцията и факторите за намаляване на разликите в доходите на хората по света,
между страните и в тях. В структурно отношение те се представят като
мрежа от конкурентни и структурни
политики на сближаване степента на
икономическо развитие в ЕС чрез предотвратяване на потенциалните рискове и
осъществяване на Стратегия Е2020 за
интелигентен, устойчив и приобщаващ
икономически растеж.
Проблемите относно обновяването
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на модела са: целостта на европейските
идеали, които не са заменими с икономически интереси; цената на участие на ЕС
в глобално-либералната трансформация
според перспективата й; обществените
предпочитания и изборът на насоки на политическата конвергентност; съвместимоста на управленските икономическите,
националните и регионалните системи;
предефиниране на стратегиите на ЕС за
глобална конкурентоспособност в различните области чрез развитието на икономиката на знанието – от гледна точка на
общите разходи и дългосрочните ползи за
всички държави от ЕС.
В заключение може да се обобщи, че
глобалната финансова криза доказа парадоксално значението на реформаторската дейност на ЕС, като засили властта
на пазарите. Същевременно постави
нови изисквания за осъществяване на
приоритетите на интеграционния процес чрез изграждане на европейско икономическо управление и утвърждаването
му в света.
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Резюме: Познаването на социалноикономическите процеси за осъществяване на волята на държавата и тяхното протичане определят разделянето
на територията на административно-териториални и териториални единици. Планирането и изграждането на
всяка отделна административна единица трябва да отговаря на структурните граници, изисквания, параметри и
специфики, характерни за самите социално-икономически процеси. Единството на териториалното и социално-икономическото развитие на страната се
реализира при съответствие между териториалния обхват на Административно-териториално единици (АТЕ), от една
страна, и границите на социално-икономическото въздействие на държавните
политики върху териториите, от друга.
Това нарежда административното и териториално устройство сред активните
и значими елементи на развитието на
обществените отношения.
Ключови думи: територия, държава,
устройство, администрация, развитие.
JEL: H7.

В съвременната национална държава административно-териториалното устройство е ключов елемент от организацията
на държавата и публичната администрация. Териториалното устройство в значителна степен определя значимостта
на всички протичащи жизнени процеси в
държавния организъм. То включва разделянето на територията на административно-териториални (АТЕ) и териториални единици (ТЕ), определяне на тяхната йерархия и субординация, така че да
бъдат създадени условия за целенасочено
държавно въздействие чрез политики, налагане на стандарти и предоставяне на
услуги. Дефинирани са населените места
и селищните образувания като териториални единици. Населените места са
разграничени на градове и села, като се
посочват редът и условията за тяхното
трансформиране. Селищните образувания
се делят на национални и местни, като
се посочва редът на тяхното определяне.
Прилагат се единен подход и общи принципи при определянето на основните елементи на АТЕ и ТЕ – територия, граници,
наименование, административен център,
население. В процесите на административно-териториални промени (АТП) взема участие населението, като се прила-
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гат форми на пряката демокрация. Допускат се алтернативни възможности за
осъществяване на специфичните видове
териториални промени. В този смисъл
цел на настоящата статия е да покаже
хронологията на административно-териториални промени през последните години и как те се отразяват върху регионалното развитие на националната територия. Още повече, че в българската
държавна традиция общината е основна
административно-териториална единица, в която се осъществява местното
самоуправление в Република България.
Така например само през последните 4050 години в страната се осъществяват
реформи в общините, като до 1979 година
са съществували 1389 общини. След проведената в периода 1978-1979 г. мащабна
административно-териториална реформа броят на общините е намален до 291.
След промяната, засягаща основно общините, динамиката на промените значително намалява и при следващата реформа (1989-1999 г.), свързана с въвеждането
на 28 области, броят на общините е 264.
С приетия Закон за административно и
териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ) е изграден новият
фундамент, но и същевременно е открит
дебатът за попълване на непълнотите
и празнотите в него, затова промените
и оценката на административното устройство стават необходимост.
Териториалното и селищно устройство е дейност на определени от законите на страната правни, икономически
и социални субекти, чиято дейност цели
създаване на благоприятни условия за

Административно-териториални промени
живеене, труд и отдих на населението.
Необходимостта от селищното устройство произтича от нуждите за създаване
на жизнена среда и благоустройство на
населените места, така че да се създадат благоприятни условия за развитието
на човека. Населените места като основа за съсредоточаване на обществената дейност се формират в течение на
историческото развитие на обществото. Влияние оказват положителното развитие на обществото и развитието на
производителните сили.
Факторите, които влияят върху селищното устройство, са в няколко категории. Те са икономически, политически,
географски и социални, вид, структура и
характер на населението, както и разпределението му. Редица научни направления
се занимават със селищното устройство. Това са икономика, демография, физика, химия и право. От гледна точка на
правото значение имат на първо място
правата на гражданите и техните организации, на второ място са правомощията на държавните органи, на трето
– правото на собственост, на четвърто
– рамките, в които може да се извършва
стопанска дейност.

1. Характеристики
на съществуващото административно-териториално
устройство в страната1
Върху селищното устройство влияние
оказват различните природо-географски
фактори като релеф, горива, енергоносители, горски ресурси, територии. От
гледна точка на релефа България се на-

1

Използвани са данни от Аналитичен доклади на НЦТР (2007 и 2010); Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз, Отворено
общество (2006); Данни към 31.12.2011.

36

Икономически и социални алтернативи, брой 4, 2012

Ñòàòèè
режда сред страните с най-благоприятни
условия за селското изграждане. При нея
има сравнително равно положение на територията. Ниските земи са 31 %, хълмистите – 28 %. Средната надморска височина е възможно най-благоприятната за
строителни и благоустройствени мероприятия, а именно 470 м. Водните ресурси
са неравномерно разпределени. В настоящия момент действащото Административно-териториално устройство (АТУ)
на Република България може да се характеризира с два вида административни и
териториални единици – области и общини, в съответствие с конституционните
разпоредби2. Промените в общественоикономическите отношения на страната
са жалонирани от конституционна защита на АТУ. Всички конституции, приемани
в Третата българска държава, определят
нормативната рамка на административно-териториалната организация на страната. От друга страна, формираните
кметства от едно или няколко населени
места като самостоятелни административни и териториални единици (САТЕ) в
общините позволяват в България да се
наложи специфична уредба и развитие на
местното самоуправление и администрирането на населението. С нарастването
на населението са формирани райони в
Столичната община и двата големи града над 300 хил. души, друг е въпросът, че в
зависимост от административната тежест считам за целесъобразно и общините с население повече от 125 хиляди души
да могат да формират райони като административни единици в тях. Устройството на територията е система от мерки,
актове и действия с фактически правен
2
3

характер, които имат за цел да създадат нормативни условия за използване
на земната повърхност за труд, отдих и
възстановяване на населението. Териториите в страната се разделят в групи по
различни критерии. Чрез това разделяне
държавата определя кои части от нейната територия за какви цели могат да се
използват независимо от тяхното физико-географско положение. До сега по Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съществуваше едно основно деление. То
е в зависимост от предназначението на
територията3. Отнася се за селищните
и извънселищните територии. Законът
се стреми да премахне обособяването на
селищни и извънселищни територии и да
създаде единен режим, който зависи само
от особеностите на територията и от
нейното предназначение според приетите планове. Няколко са особеностите на
юридическата характеристиска на устройството на територията. На първо
място, всички дейности по устройството
на територията подлежат на юридическо
нормиране. В мотивите на Министерския
съвет за приемане на устройството на
територията е записано, че в този закон
са интегрирани и взаимносвързани правни
норми и правоотношения от административен, финансов, стопански, облигационен и веществен характер. В ЗУТ са възприети правила, които в някои случаи излизат извън границите на класическото
административно право. С чл. 7 от ЗУТ
се определят териториалните и поземлени имоти според основното им предназначение. То се определя конкретно чрез
устройствени схеми и устройствени планове. Поземлените имоти са части от

Виж. чл. 135, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Виж. Петров, К., 2010. Урбанистика и градско развитие, С., “Авангард Прима”, с. 23-34.
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територията и тяхното използване зависи от характера и от предвижданията и
перспективите на съответните планове.
Първата, основна категория, са тъй
наречените урбанизирани територии. Те
се използват за задоволяване на непосредствените нужди на хората, свързани
с труд, отдих и възстановяване.
Втората, следваща категория, са земеделските категории (територии). В
тях са обхванати обработваемите земи
и част от необработваемите.
Третата категория са горските територии.
Четвъртата категория са защитените територии.
Една територия придобива характера
на защитена във връзка с нейните специфични природни, исторически, климатични
или културни особености. Законодателството допуска промяна в предназначението на територията. За това е нужно
да се извършат определени действия. На
първо място е важно дали се предвижда
за съответната територия или поземлен
имот мероприятието застрояване. Това
означава, че по този закон само застрояването може да е причина за промяна
в предназначението на територията.
Друго важно условие е да има действащ
подробен устройствен план. Това означава, че този план е създаден от съответните компетентни органи и са изтекли
сроковете за обжалване или той не е бил
обжалван. За териториите или части от
тях, които са публични – държавна и обществена собственост, не се допуска
промяна в предназначението. Изключение
може да се направи, ако има разрешение
от областния управител за публична държавна собственост или от общинския съвет за публична общинска собственост.
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В съвременния свят има повече от
190 държавни образувания, като в зависимост от тяхната характеристика и
устройство те определят съответните
компетенции на държавното управление
и регламентират отношението между
държавата и гражданите. В тази връзка
държавното управление е регламентирано от основните закони на страните,
или казано с други думи, от Конституцията. Съответно пък изискванията
към устройството на териториите се
определят с устройствени схеми и планове в съответствие с действащата
нормативна уредба. В отделните държави съгласно отделните конституции
се определят нивото и характерът на
правната уредба на административнотериториално устройство. В повечето
държави уредбата на административно-териториалното устройство е на
конституционно, законово и подзаконово
ниво. Територии с особена териториално устройствена защита, включително
територии със специфична характеристика, определени по реда на отделни
закони, могат да придобиват специален
режим на устройство и контрол. Обхватът и режимът на устройството им се
определят с устройствени схеми и планове.
Териториалната структура анализира съществуващото състояние на
селищната мрежа, проблемите и тенденциите на урбанизираната среда,
съотношението между градско и селско население, териториален обхват
на урбанизираните и неурбанизираните
територии, обезлюдените селища, неизползваемия сграден фонд, екологичните проблеми, свързани с урбанизацията,
разширяването на селищните терито-
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рии за сметка на селскостопанската
земя, общинската и селищната мрежа,
броя и вида на населените места. А също
така – плътността, гъстотата (н.м./100
кв.км.), инфраструктурната обезпеченост, визуализирането (изобразяването)
на териториалната структура по отделни места, както и земеделските територии, горския фонд, урбанизираните, защитените и нарушените територии. Тук се
включват и преценката за тяхното състояние и съотношение, възможностите
за развитието и подобряването на тази
структура4.
Днес общият брой на основните административно-териториални единици
в България са: общини – 264, и области
– 28, включващи и Столичната община,
която е със статут на област. В периода
след 1995 г. има 9 новосъздадени общини
и промени в дължината на областните
граници до около 5 % от общата дължина. Сравнителните данни за българските общини по население и територия в
европейски контекст показват, че те са
съпоставими със средно големите европейски общини. Количествените характеристики за население и територия на
областите в България ги отнасят към
групата на единици NUTS 3 съгласно европейската статистическа категоризация. При обща територия на страната
от 111 001,9 км2 и население 7 336 710
души (30.03.2012 г.) основните параметри
на двата вида административни единици
(без Столичната община) за областите
са: по население – средно 240 264 души
(от 117 809 до 707 570), по територия –
средно 4061,2 км2 (от 2023,0 до 7748,1). В

рамките на една област средно се включват около 10 общини (от 4 до 22 броя).
За общините (без Столична) средно за
население по 24 666 души (от 12725 до
338 1536), по територия - средно 416,9 км2
(от 44,4 до 1366,6 км2). В състава на една
община средно се включват 20 населени
места. В социалното и икономическо развитие на страната важна особеност при
групирането на областите и общините е
критерият населеност. По съществуващите административни единици и тяхното групиране на областите по брой
население се извежда на предно място е
групата области с население до 200 хил.
души. Тя обхваща 14 области, следвана
от групата области с население от 200
хил. до 400 хил. души, която включва 11
области. Групирането на общините по
брой на населението откроява две групи
общини – първата включва общините до
10 хил. души, а втората – от 10 хил. до
30 хил. души. Първата група обхваща 103
общини (39 % от всички общини в страната). В рамките на тази група общини живее около 8,1 % от населението на страната и тези общини включват 25 % от
общата територия на страната. Втората група обхваща 112 общини (42 % от
общия брой). Общините от тази група се
обитават от 25,4 % от населението, територията на включените в нея общини
представлява 46 % от територията на
страната. Сегашните 28 области функционират от началото на 1999 г. На практика те възпроизвеждат броя и границите на съществувалите до 1987 г. окръзи.
Тази промяна стана най-вече под натиска на обществото, тъй като създадени-

4

Виж. Петров, К., 2008. Геоикономическа насоченост на районите за планиране в България, С., “Авангард Прима”, с. 5-34.
Единственото населено място на нейната територия е село Чавдар. Население на селото и общината - 1 272
жители (01.02.2011).
6
Данните са за община Пловдив, която е втора по-големина в България.
5
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те през 1987 г. девет области не можаха
да овладеят и осъществяват ефективно
и ефикасно правомощията, които им бяха
възложени. Създадени със средствата на
командно-административния подход, те
бяха много различни, както по територия
и население, така и по икономически потенциал. За периода на съществуването
си те не можаха да пренастроят системата на комуникации и връзки с бившите
окръзи, да преодолеят острия дефицит
на кадрови потенциал, да овладеят процесите на разпад и преструктуриране на
икономическите структури, да упражняват ефикасен контрол върху работата на
органите на самоуправление в общините.
Автоматичното възпроизвеждане на модела на окръзите, създаден през 1961 г.,
също има своите положителни и отрицателни страни.

2. Структуриране на местните
органи в страните от Европа
При разглеждането на административно-териториалната структура на
местните и регионалните власти в европейските страни може да се даде характеристика, съдържаща в себе си голямо разнообразие от специфични варианти на структурно, функционално и институционално решение при организация
на работата им. За европейските страни основно могат да се разграничат два
типа административно-териториално
деление – двустепенно и тристепенно.
Към двустепенното принадлежат Австрия, Дания, Норвегия, Финландия, Холандия, Полша, Словения, Швеция и отчасти Швейцария, а към тристепенното – Белгия, България, Германия, Гърция,
Испания, Италия, Португалия и Франция.
Също така две страни условно могат
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Административно-териториални промени
да се характеризират с едностепенна
структура – Исландия и Люксембург, но
и при тях съществува децентрализирана
държавна администрация (в Исландия 23
окръга – сисли, с определени контролни
функции, и в Люксембург – 3 административни окръга).
Посоченото административно-териториално деление не е идентично в редица случаи със съществуващите и реално функциониращи нива на местно и
регионално самоуправление. Така например висшите нива в Австрия, Германия,
Испания, Белгия могат да се разглеждат
по-скоро като национални структури, независимо че реализират регионалната
политика на държавата. В други страни определени структурни равнища са
органи на децентрализирана държавна
администрация (България – областта,
Гърция – окръгът (нома), Полша – воеводствата, Финландия – провинциите). Освен това при посоченото групиране не се
отчита наличието на редица междинни
структури, чието разнообразие е твърде голямо и произтича пряко от специфичните особености на всяка страна –
Германия, Испания, Италия, Португалия,
Франция, Швейцария.
В рамките на стандартните административно-териториални структури в
европейските страни със специални законодателни решения са формирани редица
специални структури за специфични територии. Въпреки голямото разнообразие,
едно по-общо третиране на тези специални структури позволява да се очертаят
следните основни видове:
- двойствен статут на столиците (найчесто община и област) – в Австрия,
България, Белгия, градовете-провинции в Германия (които се разглеждат и
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като национални образувания), Гърция,
Дания, Полша, Испания, Норвегия, Португалия, Финландия, Франция, Швеция;
- островни групи със специален статут
– в Германия, Гърция, Дания – Фарьорски острови и Гренландия, Испания,
Португалия, Финландия, Франция;
- метрополни зони – в Германия, Италия,
Гърция, Испания, Португалия, Франция.
- При конкретното разглеждане на съответните страни се посочват и други
специфични териториални структури.
Поради твърде високата степен на
разнообразие условно могат да се определят три вида административно-териториални единици. На първо място са
общините като местни общности, следват департаментът, околията, окръгът,
провинцията (в определени страни) като
междинни единици и на висше ниво – регионите, областите, автономните общности и провинциите като регионални
общности.
Сравнителният статистически анализ за мащабите и вида на местните
и регионалните структури показва широк диапазон на отклонение от средните параметри както вътре в страните,
така и между тях. Средната големина на
отделните местни общности е твърде
различна величина за отделните страни
и се дължи главно на два вида причини.
На първо място може да се отбележи, че
това е специфичното влияние на политическите, икономическите и социалните
фактори в съответните страни при провеждане на териториалната реформа,
а на второ място решаващо значение
имат историческите традиции в тази
област. Може да се каже, че наличието
на много на брой малки общини предопределя появата и функционирането на меж-

динно ниво на самоуправление (както е
във Франция, Германия, Испания, Италия,
Гърция).
В европейската практика се наблюдава и пряка зависимост между броя и големината на основните административнотериториални единици, вида и обема на
компетенциите и функциите, изпълнявани
от тях. Това се изявява особено в скандинавските общини, където децентрализацията на функциите е по-обхватна и
като цяло общините са по-големи и имат
по-силно изявена самостоятелност. Голямо разнообразие съществува и по отношение на структурите на междинно и
регионално ниво. На междинно равнище,
независимо от модификациите в наименованията, основна структура са окръзите, околиите или департаментите. Тази
структура реално функционира в рамките на Белгия, Германия, Гърция, Испания,
Италия и Франция.
Регионалните структури са по-широко застъпени, като най-често срещаните наименования са – области,
провинции или региони. Тези структури
съществуват (или са в процес на създаване) във всички страни с изключение на
Люксембург. Във всички федерални държави регионалните структури поемат
компетенции и на държавното ниво. Във
всички държави изменението на територията и границите на съответните единици се извършва със закон. В повечето
от страните това става на основата на
отделен закон или самостоятелна законодателна уредба. В Германия, Испания,
Италия и Франция съществува отделна
процедура за осъществяване на териториалните промени според съответното
ниво на управление. Във всички случаи
обаче промените се извършват след кон-
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султация и съгласуване със заинтересованите страни и населението.
Забелязва се една нова тенденция,
характерна със засилване на интереса
към зачитане желанията на населението, която намира отражение в предлаганите реформи за развитие на местното
управление, в които е отделена особена
и значителна роля на референдума. Прилагането на референдума като форма на
допитване до народа има голямо значение
и се извежда на предно място при реформите в страните от Източна Европа.
Деконцентрираните държавни служби в отделните страни се изграждат на
различен принцип. Обикновено създаването на тези служби се извършва с правителствени актове. Теоретически могат
да бъдат откроени три модела за организация и управление на „изнесените на
място” държавни служби. В първия случай
тези служби са поставени под ръководството на регионалните или междинните
власти. Във втория случай службите са
поделения на централните министерства
и се управляват пряко от тях и в третия
случай това става чрез създаването на
специални административни единици7.
С големи условности може да се каже,
че първият модел преобладава в Белгия,
Германия, Гърция, Дания, Италия, Испания
и Франция, вторият – в България, Норвегия, Португалия и Холандия, а третият –
в Австрия, Люксембург, Полша и Финландия. На практика се прилага смесен подход, при който се застъпват в различно
съотношение елементи на всеки един от
трите посочени модела.
Организацията на местните и регионалните власти включва също и дефинирането на системата за конституиране
7

Административно-териториални промени
на представителните органи за вземане
на решения (по вид, състав, начин на избиране, продължителност на мандата,
председателство и т. н.), формирането
на изпълнителните органи и определянето на политическите и административните ръководители на съответните
местни и регионални власти.
Същността на общинското самоуправление и неговата демократична легитимация се базира на факта, че представителното изборно тяло за вземане на решения на общината ръководи цялостната
й дейност. Почти навсякъде, независимо
от известни модификации, този орган е
общинският съвет, който се формира въз
основа на общо, пряко, свободно, равно избирателно право с тайно гласуване. При
избора на общинското представителство
съществуват различия по отношение на
системата на избиране и разпределяне
на мандатите. Същото важи и за начина
на формиране на избирателните райони,
законовото регламентиране на броя на
общинските представители (съветници),
продължителността на мандата им и по
отношение на избора на ръководството
на общината.
По-широко е застъпена пропорционалната избирателна система с известна
модификация (открити листи, твърди
листи), но се прилага и мажоритарната система (за Люксембург, Франция,
Швейцария), както и смесената система
(Португалия). На много места броят на
общинските съветници се определя по
законов път предварително – Австрия,
Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Финландия, Франция и Швеция. Почти винаги
броят на съветниците в общините е по-

Виж. Цонков, Н., 2010. Възможности за по-ефективно регулиране на стопанската дейност в България, БСУ.
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ставен в зависимост от броя на техните
жители, като се прилагат различни норми
за представителство. В страните с малки по размери общини съветите са многочислени, като например Франция, която
разполага с най-голям контингент общински съветници поради твърде големия си
брой общини. В някои държави се предоставя известна свобода на общинските
съвети да определят конкретния брой
съветници с определени граници (Дания,
Исландия), а при други – конкретно се посочват съответните прагове и броят съветници за тях.
Изпълнителните органи в общините
могат да бъдат колективни и еднолични. В повечето страни изпълнителната
власт е поверена на колективни органи. Независимо от различията в самото
им наименование (бюро, колегия, управа,
борд), в начина на тяхното формиране, в
състава и ръководството им, навсякъде
те се избират от общинския съвет. В
Германия подобна функция изпълнява отчасти главната (постоянната) комисия,
но тук приоритет имат предимно нейните съвещателни функции. В Дания финансовата комисия изпълнява функциите на
колективен изпълнителен орган. Ръководството на колективния изпълнителен орган в повечето случаи се осъществява от
политическия или административния ръководител на общината: кмета (Австрия,
Белгия, Дания, Италия, Люксембург, Норвегия, Холандия и Швейцария – кантон
Женева), председателя (Финландия, Швеция, Швейцария – кантон Нюшател). В
Гърция, Испания и Франция изпълнителен
орган е кметът.
Въпреки че главната политическа фигура в общината е кметът, има богато
8

разнообразие и различия в неговия статут и място в системата от органи. В
определени случаи той се избира пряко от
населението (Австрия в отделни провинции; България; Германия в Бавария и БаденВюртенберг; Гърция; Италия; Швейцария
в определени кантони). В други страни
той се избира не пряко от населението,
а от съвета (Австрия, Германия, Дания,
Исландия. Испания, Норвегия, Полша, Финландия, Франция). В Белгия, Люксембург,
Холандия той се назначава от краля, а в
Исландия, Португалия, Швеция и Финландия се избират други административни
ръководители, заемащи длъжности със
сходен статут и правомощия на кмет8.
Изборът на кмета пряко от населението се съпътства от по-силната му роля и
позиция в структурата на властта. Тази
позиция зависи също и от други правила –
срок на избора, право на вето или спиране
на решения на съвета, участие в работата на съвета с решаваш глас, обхват на
предоставените му компетенции. В този
смисъл трите основни функции, които
един кмет може да притежава, а именно:
ръководство на съвета и колективния изпълнителен орган, ръководство на делегираните държавни функции и представителство на общината, с еднаква тежест
важат за всички кметове, избрани пряко
от населението, и за голяма част от
тези, избрани от съвета. Изключение в
това отношение се наблюдава в България
и Гърция, а отчасти в Германия и Исландия, където има друго разпределение на
тези отговорности и ограничаване на известни права. Именно в законодателното
уреждане на въпросите за ролята, мястото и статута на кмета или главния административен ръководител съществува

Виж. Карастоянов, Ст. и кол., Регионална география на балканските страни, изд. “Св. Кл. Охридски”, с. 23-67.
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най-голямо разнообразие на форми и процедури. Кметът на общината (главният
административен ръководител) в почти
всички страни е щатен служител. Той работи на обществени начала в Австрия,
Германия и при по-малките общини в редица други страни.

3. Административнотериториалните промени
и реформи в общините
на България
През последните 20 години административното и териториалното устройство на страната е обогатено с нови
девет административно-териториални
единици – общини. Всички новосъздадени
общини (Приморско, Долна баня, Гурково,
Николаево, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен и Сопот) са от типа „създаване чрез отделяне”. Седем от извършените промени са реализирани в периода
юли 1997 – април 1998 г., като последната
извършена промяна е създаването на община Сопот през 2003 г. След приемането на ЗАТУРБ не са регистрирани промени със събития „създаване при сливане”,
„създаване при разделяне”, „създаване при
ново административно-териториално устройство”. Общините „донори” на нови
общини са четири (Самоков, Мъглиж, Родопи и Карлово), като най-много нови общини (44,4 %) са създадени на основата
на отделяне от община Родопи – Перущица, Кричим, Стамболийски и Куклен. От
община Мъглиж се отделят и образуват
общините Гурково и Николаево. Последната създадена община Сопот се отделя
от община Карлово през 2003 г. Административно-териториалните единици
9

Административно-териториални промени
– общини с променено наименование, са
само две – община Искър (1998 г.) и община Добрич – селска (1999 г.) Въпреки
че в Националния регистър на населените
места (НРНМ) е регистрирана промяна в
наименование на община Добрич – селска,
при проучването не се установи наличие
на указ на Президента за тази промяна.
Промяна на административния център
на община след приемането на ЗАТУРБ не
е извършвана. В рамките на анализирания период са регистрирани двадесет и
четири промени по закриване на общини.
Всички промени обаче са свързани с въвеждането на районите като съставни
административно-териториални единици
(САТЕ) в София и закриването на съществуващите до момента 24 столични общини. Промяната е извършена непосредствено след влизането в сила на закона.
Промени, водещи до реално закриване на
общини, не са извършвани, дори не е известно да е имало регистрирана инициатива за това. В националния регистър
на населените места не са намерени и
общини със събитие „закриване при сливане”, „закриване при разделяне”, „закриване при присъединяване” и „заличаване”. Ако
приемем, че общината като основната
единица на местното самоуправление в
България е носител на правните и организационни възможности за участието на
гражданите в управлението, то можем да
направим извода, че промените през този
период водят до развитие на местната демокрация и по-широко въвличане на
гражданите в управлението. Анализирайки интензивността и динамиката на извършените промени на ниво община в периода след приемането на ЗАТУРБ, и особено след изменението му през 1998 г. (изм.

Виж. Петров, К., 2010. Урбанистика и градско планиране, изд. “Авангард Прима”, с. 13-45.
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ДВ, бр. 154 от 1998 г.), може да се направи
изводът, че е налице сравнително модерно законодателство, обхващащо в голяма
степен обществените процеси в областта на АТУ на страната. Същевременно
следва да се отбележи, че съществуващата правна уредба не разглежда процесите в развитие, което е особено важно
при силно динамична социално-икономическа среда, в частност – извършващите
се демографски и урбанистични промени
през последните десет години9. Макар и
затихнала, тенденцията на увеличаване
броя на административните единици е
еднопосочна и отразява нерационалността на отделни субективни решения и някои диспропорции в териториалното устройство на страната през последните
десетилетия. Създаване или закриване на
общини поради „сливане”, „разделяне”, „присъединяване” и „заличаване” са форми, които не се използват в практиката за извършване на АТП на ниво община. Използването в бъдеще на някои от тези форми
е добре да се насърчи чрез осигуряването на икономическа заинтересованост,
използвайки инструментариума, с който
централната власт разполага (напр. взаимоотношения с републикански бюджет,
достъп до ресурси от структурните фондове и други). През анализирания период
не е налице нито един случай на закриване
на община. Сравнителните данни за българските общини по население и територия в европейски контекст показват, че
те са съпоставими със средно големите
европейски общини, което се отчита
като благоприятен фактор за тяхното
успешно развитие и функциониране. Ето
защо подобряването на ефективността
на териториалното управление трябва
да бъде за сметка на качественото раз-

витие на процеса на децентрализация в
страната, без като цяло да бъде поставян под съмнение установеният модел.
Въпреки това в редица общини (особено
отделни общини, които към момента не
покриват условията за самостоятелно
съществуване) се наблюдават негативни
тенденции в състоянието им като силно
влошени демографски характеристики и
процеси, ограничен и постоянно намаляващ ресурсен потенциал (в т.ч. човешки
и финансов), слабо икономическо развитие и ниска данъчна база. Това са пречки,
които силно ограничават бъдещото им
развитие и поставят въпроси, свързани с
предприемане на мерки за повишаване на
ефективността от тяхното съществуване. Налице е тенденция на привличане
на периферните населени места от състава на малки и относително по-слабо
развити общини към по-големите общини.
Това е много силно изразено в случаите,
когато приемащата община е и областен
център. Съществуват няколко общини
(Родопи, Марица, Тунджа и Добричка), чиито наименования не отговарят на изискването на чл.7(3) от Закона. – „Наименование на общината е наименованието
на населеното място – неин административен център”. С разбирането, че това е
най-малкият проблем, свързан с тяхното
функциониране, коректността предполага да се направи промяна в Закона, която
да допуска и изключения от тази норма,
освен ако не се предприемат действия,
свързани с тяхната реорганизация. Необходимо е да се направи внимателен анализ
на големината на административно-териториалните и териториалните единици по отношение на ефикасността, ефективността на предоставяните услуги
и качеството на местната демокрация,
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както и на въздействието на евентуална
промяна. Например, когато една единица
е преценена като прекалено малка в известни отношения, е необходимо да се
изчерпят възможностите на сдружаването и сътрудничеството – хоризонтално,
вертикално и трансгранично за подобряване показателите й. Същевременно, когато една единица е преценена като голяма в някои отношения, е необходимо да
се изчерпят възможностите за вътрешна
деконцентрация и децентрализация. От
друга страна, пристъпването към административно-териториални промени в
географските граници следва да става на
основата на точни изследвания и преценки и в съответствие със становището
на населението.

4. Насоки за усъвършенстване
на административното
и териториалното устройство
в България
Промените в административното и
териториалното устройство са важен
компонент от средата, затова промените трябва да имат нужното качество и
целенасоченост. Например съществуват
няколко общини (Родопи, Марица, Тунджа
и Добричка), чиито наименования не отговарят на изискването на чл.7(3) от
ЗАТУРБ – „Наименование на общината
е наименованието на населеното място – неин административен център”. С
разбирането, че това е най-малкият проблем, свързан с тяхното функциониране,
коректността предполага да се направи
промяна в ЗАТУРБ, която да допуска и изключения от тази норма, освен ако не се
предприемат действия, свързани с тяхната реорганизация. За това ще допринесат съществени изменения и конкрети-
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зиране на условията за създаване на общини и респективно за извършването на
промени с тях. Нужно е да се определят
ред и начин за доказване спазването на
изискването на чл. 8 (1) т. 5 от ЗАТУРБ за
необходимост от достатъчен финансов
капацитет за финансиране на разходите
на новосъздаващата се община, както и
да се обсъди възможността за въвеждането и на други условия за икономическия
и финансов потенциал на създаваната
единица.
Необходимо е да се преодолее съществуващата неравнопоставеност на
големите населени места във връзка с
възможността за създаването на райони в тях – за тези с население над 300
000 души със закон, а за тези с население над 100 000 – с решение на общинския съвет. Организацията на територията на големите градове е въпрос
от местно значение и това предполага
пълни правомощия в тази област на общинския съвет. Това пряко кореспондира
с териториалното деление на столичната община и големите градове и промяна
в текстовете на ЗАТУРБ, а съща така
да повишаване демократичността му и
възможност за децентрализация на пълномощия към общинските съвети. Чл. 30
посочва, че промяната за закриване на
кметства/район се извършва по реда на
тяхното създаване, което означава че
задължително трябва да се проведе референдум за това. По отношение на районите в столицата и големите градове
тази разпоредба създава затруднения,
тъй като предполага за всяка промяна
да се иска изменение на закон. По така
действащата разпоредба, излиза също
така, че всички закривания на кметства
до момента са извършени незаконосъо-
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бразно, защото в нито един от случаите
не е проведено допитване до народа, тъй
като причината за закриването е законова – промяна в изискващия се брой население за създаване на кметства. Това
предполага цялостно преосмисляне на
текстовете, свързани със закриването
на Самостоятелни административни и
териториални единици (САТЕ). Възможност би било закриването на тези единици при неизпълнение на условията за
създаването им, когато населението
няма интерес от такова действие и не
би подкрепило подписка или референдум,
да се осъществява по административен
ред на определен период от време. Свързан с въпроса за закриването на САТЕ е и
въпросът за създаването им. Основното
им предназначение е да осигуряват подобро обслужване на населението чрез
децентрализиране на администрация и
услуги. На това основание би следвало
създаването им да е от изключителна
компетентност на общинските съвети
и/или областния управител, като се извърши и допитване до населението, но
с помощта на по-опростени форми от
референдум и подписка. Възможно е да
се предвиди 6 месеца преди провеждане на местни избори по предложение на
общинските съвети областният управител да издава заповед, с която да се
определят кметствата на територията
на областта за следващия мандат. Това
ще предполага и закриване на тези, които на отговарят на условията на закона.
От практическа полза ще бъде уточняването на параметрите за доказване на
възможност за изпълнение на предоставени от общината функции – второ условие за създаване на кметство. За да
се насърчава структурирането на те-

риторията на общините и създаването
на жизнеспособни кметства с възможности за осигуряване на достъп на населението до по-голям обем обществени
услуги и осигуряване на оперативна самостоятелност по пътя на делегираните бюджети, броят на населението за
създаване на кметства следва да бъде
завишен. Би могло да се прецени необходимостта от разширяване на условията за създаване на административните единици с въвеждането на условие
за пътнотранспортна отдалеченост на
населените места до кметството, финансова ефективност и др., следвайки
логиката на разпоредбите за създаване
на община. И двете единици имат обща
цел – предоставяне на публични услуги
при възможно най-ниска цена в условията
на местно самоуправление.
С оглед избягване на предпоставки
за субективизъм и усъвършенстване на
нормативната уредба се препоръчва условията за създаване на ново населено
място да се конкретизират. Проблем
представлява закриването на населени
места, тъй като по закона това става
по реда за създаването на основание искане от населението или от кмета на общината. Кметовете обикновено нямат
интерес от закриване на населени места, а когато те са обезлюдени или нямат землищни или строителни граници,
няма кой да инициира искането чрез подписка. Следва да се обсъди възможността при липса на население с постоянен
адрес населените места да се закриват
по административен ред. Макар и обявена за противоконституционна през 1996
г., да се реабилитира възможността за
инициатива на гражданите при промяна
на името на населеното място или ако
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инициативата е от административна
структура (кметство, община, област,
централна власт), да се провежда допитване до местното население. Това
предполага администрацията на Президента на Република България, в чиито
правомощия е наименованието на населените места, да предложи условия и ред
за тяхната промяна. Отсъстват практики, които да потвърдят съществуването на определени ползи за обявяването
на дадено населено място за град (с изключение на нормите за застрояване по
ЗУТ). Целесъобразността на промяната
(особено обявяването на курортните селища за град) е сравнително дискусионна, тъй като формалните мотиви за нея
са свързани с подобряване развитието
на населените места, но това е цел на
всяка една местна администрация, респективно всяко населено място, и обявяването на населено място за град не
би подпомогнало този процес. Още повече, че неясните ползи и субективните
неформални цели, които се преследват
при извършването на тази промяна, предопределят до голяма степен отсъствието на ясно определен ефект от нея.
Целесъобразно е да се обсъди и това,
кой да бъде органът, вземащ решение за
обявяване на село за град. Необходимо ли
е това да е в компетенциите на Министерския съвет (МС) или може тази функция да се поеме от министъра на регионалното развитие и благоустройството,
областния управител или общинския съвет. Селищното образувание присъства
в ЗАТУРБ, без да са дефинирани конкретните ползи от неговото съществуване,
и на фона на останалите АТЕ и ТЕ стои
неубедително. Дискусионен е въпросът
дали мястото на тази единица е в този
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закон или в Закона за устройство на територията. По своя характер това не са
териториални единици, защото се намират в територията на други урбанизирани територии каквито са населените
места. ЗАТУРБ следва да урежда само
възможността селищното образование
да прерасне в населено място, когато в
него има трайно заселване на население.

Заключение
Административно-териториалното
устройство на страната ни трябваше
да бъде съвременно и ефективно, да
придаде ново съдържание и да развие
местната демокрация, да засили процесите на децентрализация, да осигури
формирането на жизнено способни териториални общности и местни власти
със силни правомощия и отговорности.
В ЗАТУРБ като основни структурни единици на територията на страната се
дефинират отново общините и областите и като съставни административнотериториални единици – кметствата
и районите. Всички административнотериториални единици се характеризират с територия, граници, население и
наименование. С приемането на ЗАТУРБ
влезе в сила изключително важна правна
уредба, съдържаща формулирани условия
и критерии за формиране на единиците,
обект на закона, и съответните процедури, което го превърна в необходим
регулатор на процеса на административно-териториално устройство. Той
допринесе за създаването на административно-териториални единици, работещи максимално близо до населението, и направи по-ефективен процеса
на функциониране на местното самоу-
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правление. Държавната власт следва
да предприема непрекъснато мерки за
стимулиране на процесите на сътрудничество, сливане, разделяне или децентрализация на административно-териториалните единици и използването на
нови технологии за ефикасно и ефективно предоставяне на услуги и повишаване
качеството на местната демокрация.
В периода на работа по осъществяване
на административно-териториалната
реформа в страната възникнаха и много
други въпроси, някои от които и до днес
не са намерили своето конкретно и правилно решение. Противоречиви са вижданията по продължаване на процеса на
усъвършенстване на функционалната
и институционалната организация на
местните власти. В този смисъл много
важен е въпросът дали е необходимо
преструктурирането на областите във
второ ниво на самоуправление. Не достатъчно ефективен е контролът върху
дейността на местните власти и не
винаги се намира точният баланс между
контрол и намеса в работата им.
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Резюме
В статията се разглеждат вижданията на Карл Менгер за мястото на
стопанската история в системата на
икономическите науки и взаимоотношението между теоритични и практически
ориентирани икономически науки, от една
страна, и стопанска история и статистика, от друга. Очертани са основните
аналитични инструменти, които Менгер
налага в теоретичната икономика, и тяхното значение за стопанскоисторическите анализи. Сред тях най-важно значение
имат методологическият индивидуализъм, непланираното създаване на социални институции и ролята на еволюцията
в стопанското развитие. Менгер е скептичен към използването на математически модели в икономическата теория и по
този начин дава основание за развитието на стопанската история, без да се
превръща в абстрактна игра на цифри,
графики и фигури.
Ключови думи: Карл Менгер, стопанска история, икономическа теория.
JEL: B1, B4, N00.

1. Въведение
Карл Менгер е сред най-блестящите
умове в историята на икономическата мисъл през ХІХ век. Неговият принос
традиционно се свързва със създаването
на теорията за пределната полезност
(заедно с Л. Валрас и У. С. Джевънс), с
поставянето на началото на т.нар. Австрийска школа в икономическата наука
и със знаменитата “битка на методите” (Methodenstreit), която той води с
представителите на Немската историческа школа през 1883-1884 г. По тази
причина представянето и оценката на
неговите основни идеи трайно са се настанили в учебниците, учебните помагала и общите изследвания по история
на икономическите теории (виж напр.:
Sandmo, A., 2011, pp. 178-183; Vaggi, G., P.
Groenewegen, 2006, pp. 211-216; Roncaglia,
A., pp. 297-303). Успоредно с това специализираният изследователски интерес
към отделни аспекти от неговото научно наследство, към мястото му в еволюцията на икономическите идеи и школи и
т.н. остава траен през десетилетията.
Сред някои от по-важните публикации
могат да се посочат тези, посветени на
мястото му като основател на Австрий-
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ската школа (Hayek, 1934, pp. 393-420;
Salerno, J., 2010, pp. 1-16), на отношението на теоретичните му постановки към
съвременните неокласически икономически парадигми (Alter, 1982, pp. 149-160),
на възможността идеите на Менгер да
се прилагат във философията при онтологичното описание на икономическата
реалност (Zuniga, G., 1999, pp. 299-312) и
др. С оглед на вижданията на К. Менгер
за мястото и ролята на стопанската история в системата на икономическите
науки следва да се отбележи и интересът към неговото участие в “битката
на методите” (Bostaph, S., 1978, pp. 3-16;
Louzek, M., 2011, pp. 439-463). Именно в
полемиката с представителите на историческата школа австрийският икономист разработва и защитава вижданията си за това какво представлява
теоретичната икономика и какво би
трябвало да представлява стопанската
история.
Настоящата разработка е посветена на проблем, който не е разработен в
дълбочина нито от историците на икономическите теории, нито от стопанските
историци. Главната цел на автора е да
представи в синтезиран вид вижданията
на К. Менгер за същността на стопанската история, за това какво е отношението й с теоретичната икономика, какво е мястото на стопанската история
в системата на икономическите науки,
какво представляват, каква е същността
и стойността на обобщенията, до които може да се достигне при изучаване на
стопанското минало. Направен е и опит
да се откроят онези теоретични достижения на основателя на Австрийската
школа, чрез които може да се обогати и
улесни разбирането на основните тенденции в стопанскоисторическото разви-

тие на човечеството. Това би помогнало
за преодоляването на един от основните
недостатъци на стопанската история,
откроен от известния италиански стопански историк Карло Чипола (Cipolla, C.,
1992, pp. 55-59), а именно – непознаването от страна на историците на основни
икономически теории. Изследването за
вижданията на К. Менгер за стопанската
история може да се приеме и като част
от дискусията, която започна М. Марков
(Марков, М., 2011, с. 117-132), във връзка с
постиженията на т. нар. Нова икономическа история.
За да се постигнат поставените цели,
на анализ е подложено едно от двете найзначими произведения на К. Менгер – “Изследване върху метода на социалните
науки и в частност на политическата
икономия”. В буквалния смисъл то подпалва, краткия, но доста яростен сблъсък
между “австрийците-теоретици” и “немците-емпирици”, то в най-голяма степен
съдейства за изясняването от страна на
неговия автор на теоретичните основи,
върху които трябва да се развива икономиката. Карл Менгер не е професионален
историк, но при разработката си за същността на теоретичната икономическа
наука, за нейните граници, обхват и закони неизбежно се докосва до проблемите
на стопанската история. При това във
време, когато профилът и на теоретичната икономика и но стопанската история все още не е бил достатъчно изяснен
и за специалистите.

2. Обща историческа
и теоретична рамка
През втората половина на ХІХ век, въпреки значимите й постижения, в икономическата наука все още липсва яснота
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от гледна точка на основни проблеми и
методи на изследване, икономиката не
се изучава в специализирани университети или катедри, икономистите все още
нямат специализирано образование и са
силно повлияни от правото, философията
и от други науки (Louzek, 2011, p. 441-443).
Точно през този период в икономическата
наука се появява и придобива известна
зрялост Немската историческа школа. Тя
се оформя като опозиция на претенциите
за универсалност, с които се характеризира класическата политическа икономия
(развивана основно във Великобритания).
Към 80-те години на ХІХ век като водеща
фигура в Немската историческа мисъл се
очертава Г. Шмолер.
Основните постановки, до които той
и привържениците му достигат, могат да
се обобщят по следния начин:
 Икономическите закони могат да се
установят само въз основа на щателни емпирични проучвания, т.е. чрез
събиране на факти от стопанското
минало на отделни нации, държави и
региони. Не съществуват абсолютни
икономически закони. Всички закони за
стопанското развитие са относителни – т.е. те имат валидност само за
определен етап от еволюцията. От
тук и голямото значение, което се
отдава на разграничаването на специфичните характеристики в отделните етапи от стопанската история
на човечеството.
 Личният интерес не може да се приеме като единствен мотив за стопанската дейност. В своите действия
човек е движен и от етични мотиви.
За икономическото развитие важно
значение имат колективните инсти-
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туции, които са основани на принципи
като състрадание, роднинство, любов
към семейството и т.н. В този смисъл
на преден план се изтъква ролята на
държавата и правителството в икономиката.
От гледна точка на същността и
съдържанието на политическата икономия като наука се очертава “опасност” от превръщането й в стопанска
история. В малко по-широк план Немската историческа школа може да се
приеме като отразяваща стремежите
на държави и общества, които са закъснели в своето икономическо развитие. Нейните представители търсят
такъв модел на икономическа политика,
при който Германия да настигне значително по-напредналата Великобритания. При това достигането да стане,
без да се изпитват т. нар. негативни последици от ранната индустриализация. В този смисъл германските
икономисти се противопоставят на
свободната търговия и защитават необходимостта от протекционизъм, от
държавна намеса в социалните отношения и т.н. Тези характеристики на
Немската историческа школа я свързват с немския държавен национализъм.
От друга страна обаче – разпространението на идеите на “историците”
сред икономисти във Великобритания,
САЩ, Русия, Япония и т.н. свидетелства за това, че постановките й имат
заряда на универсалността. (Shionoya,
2001, pp. 7-18). Привържениците на тази
школа постепенно е отдалечават от
либерализма, свързват се с определен
аспект от социалистическите виждания (Mises, 2005, p. 133; Hayek, 1991,
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p. 68) и стават известни под името
Kathedersozialisten.
В тази обстановка започва кариерата си, изгражда и развива вижданията
си Карл Менгер. Първата му значима публикация в сферата на икономическата
теория “Принципи на политическата икономия” е публикувана през 1871 г., като
самият автор я възприема като допълнение, а не като отрицание на постиженията на историческата школа. Въпреки
това и независимо от факта, че в Принципите се съдържат някои от най-оригиналните идеи на Менгер, произведението му е прието хладно и остава без особен отзвук в специализираната немскоезична литература (Bostaph, 1978, pp. 4-5).
Това принуждава Менгер да започне изследване, чрез което да изясни причините за неразбирането или незачитането
на идеите му. Така през 1883 г. се появява полемичното му “Изследване върху метода на социалните науки и в частност
на политическата икономия”. На практика всички проблеми в него имат пряко
или косвено отношение към стопанската история. Менгер се стреми да разработи критерии за разграничаване на
стопанската история от икономическата теория, стопанската политика, статистиката; взема пряко отношение по
въпроса за съществуването на точни и
независещи от историческия период икономически закони; дискутира по въпроса
за същността и противопоставянето
между методологическия индивидуализъм
и колективизма в науката (Louzek, 2011,
p. 441). Освен това много внимателно се
стреми да оцени и положителните страни на историческата насоченост в икономическите изследвания.

3. Стопанската история
в системата
на икономическите науки
На фона на претенциите и амбициите от страна на Немската историческа школа за фактическо превръщане
на икономическите науки в стопанска
история Карл Менгер прави опит ясно
да разграничи предмета на изследване,
методите и взаимните връзки и влияние
между отделните науки, които влизат
в общото понятие икономическа наука.
Според него могат ясно да очертаят
три научни групи, които са си поставили за цел изследване на икономическите
феномени. Това са:
 Исторически икономически науки. В
тази група се включват статистиката и стопанската история. Тяхната цел е изследване на специфичните
характеристики и връзки на т. нар.
индивидуални стопанските явления
и феномени. По определението му за
стопанска история тя изучава “всички страни на определен феномен”. Ако
става дума за инфлация трябва да се
разгледат всички причини за нея, които
се отнасят до конкретната държава, и
конкретния исторически момент – политически, икономически, военни, културни и т.н.
 Теоретични науки. Тук не се посочва
конкретното съдържание на теоретичните науки, но се пояснява, че те
могат да се поделят по различен начин
в зависимост от това, какво точно се
изследва. Като изследователски обект
на теоретичните науки трябва да се
посочи търсенето на общите черти
и връзки между стопанските явления и
феномени (икономически закони). От-

53

Ñòàòèè
ново по определението на Менгер теоретичната икономика изучава “определени страни на всички феномени”.
 Практически науки. Като такива са
определени Стопанската политика и
т. нар. Практически доктрини за частното (индивидуалното) стопанство.
Последните от своя страна се разделят на финансови науки и на науки,
чрез които хората могат за ръководят
частното си стопанство по най-подходящия начин.
Комбинацията от практически и те-
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причина и икономическите закони, до които достига теорията, имат универсална
валидност. За сметка на това индивидуалните стопански явления1 могат да се
отнесат към определена държава, регион,
нация, племе, към конкретен период, институция и т.н.
Стопанската история може например
да обясни феномени като нарастването на
рентата от земята, намаляването на лихвените проценти в дадена държава и т.н.
с редица конкретни исторически обстоятелства (войни, епидемии, увеличаване на

Фигура 1 Емпирични източници на икономическата теория

оретични науки, според Менгер, се определя като политическа икономия (Menger,
2009. pp. 37-40, 78-79, 208-213).
Разграничението общо – индивидуално, което въвежда Менгер при очертаването на профила на историческите и теоретичните науки, не е просто формално.
То има принципно значение. За Менгер
икономическата теория се занимава с
търсене и анализ на общите характеристики и зависимости между стопанските
явления, независимо от времето или мястото, на което те се случват. По тази

населението, откриване на нови източници на цветни метали и т.н.). Стопанската
история може и трябва да отчита действието на фактори като незнание, грешки
и др. Обяснението на тези феномени по
принцип, без да се вземат пред вид всички специфични детайли, различните социални или политически обстоятелства, е
задача на икономическата теория. В този
смисъл законите, до които достига стопанската история, действително (както
твърди Немската историческа школа) са
относителни и се отнасят за конкретна-

1
Трябва да се има предвид, че Менгер прави разлика между индивидуално стопанско явление или феномен, от една
страна, и единично стопанско явление или феномен, от друга. Като индивидуално стопанско явление, според него,
може да се приеме историята на даден град-държава, народ, нация.
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та държава, период и т.н. Дори когато в
стопанскоисторическите изследвания се
направи опит за обобщаване на значим исторически опит изводите, до които може
да се достигне, се отнасят само за миналото и не могат да имат силата да посочват тенденциите в бъдещото развитие
на определена икономика и общество. Това
е така, защото в това бъдеще винаги могат да се повяват нови обстоятелства и
факти, които да променят коренно предварително очакваните резултати (Menger,
2009, pp. 41-45).
При така очертаната структура на
икономическите науки особена важност
придобива въпросът за взаимоотношенията между тях. Поради посочената дълбока разлика между теоретичната икономика и стопанската история е невъзможно
едната наука да заеме мястото на другата. И двете обаче имат своето сигурно и
специфично място в цялостната система
на икономическите науки.
Взаимоотношенията между стопанска история и икономическа теория не би
трябвало да са конфликтни или да се базират на стремеж към доминация и обсебване на едната от другата. С фигура 1 е
направен опит да се представят емпиричните източници за икономическата теория посочени от Менгер. Необходимо е да
се уточни, че в изследването си авторът
никъде не твърди, че това са всички емпирични източници, на които се базират теоретичните постановки на икономиката.
В този смисъл фигурата обобщава онези

източници, които Менгер споменава, без
претенции за изчерпателност.
Очевидно е, че Менгер вижда стопанската история като един от източниците на познание, върху който стъпва
икономическата теория. Освен това, от
гледна точка на стопанската история е
необходимо да се уточни, че тя определено е важна и помага на практическите
икономически науки. Така представените емпиричните източници поясняват
допълнително защо законите икономическата теория имат универсална валидност, докато законите, извлечени от
стопанската история, са лишени от такава. Очевидно е, че икономическата теория разполага с повече и по-разнообразни източници от стопанската история.
По тази причина Менгер смята, че тестването на общите икономически закони
в историята е просто безсмислено. Важно е и твърдението му, че стопанската
история трябва да ползва достиженията на Икономическата теория (Menger,
2009, pp. 45-53)2 – т.е теорията трябва
да обяснява или да помага за обяснението на историята.

4. Аналитичните инструменти
на Карл Менгер и действието
им в стопанската история
4.1. Методологическият индивидуализъм. Най-синтезирано представен методологическият индивидуализъм изисква
социалните науки да базират обяснени-

2
Точно в такъв план може да се тълкува известният пример на Лудвиг фон Мизес с наблюдението на поведението
на хората в Централната железопътна гара на Ню Йорк. Простото емпирично събиране на факти би могло да
установи, че в определени часове в гарата има голямо струпване на хора. Докато използването на теоретични
инструменти, в случая знанието, че всяко човешко действие има цел, би могло да обясни струпването на хора в
определени часове от денонощието с това, че в определен час повечето хора отиват на работа, а в определен
час се завръщат у дома. (Примерът е даден от М. Ротбард в предговора му към произведението на Мизес Theory
and History. Виж: http://mises.org/th/thpreface.asp). Очевидно е, че теоретичното познание може да подреди иначе
хаотичните факти от социалния и икономическия живот.
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ята си на основата на индивидуалните
предпочитания (Louzek, 2011, 444). Карл
Менгер е убеден че сред всички човешки усилия, тези, които са насочени към
задоволяване на личните материални
(икономически) потребности са най-важните. Теоретичната икономика има за
задача да изследва до какви резултати
води неограниченото от други странични
фактори преследване на личните интереси (Menger, 2009, pp. 86-87). Тази теоретична постановка със сигурност не е
оригинална. Още в през 1776 г. в знаменитото си произведение “Богатството на
народите” А. Смит изтъква значимостта
на личния интерес (Смит, 2006, с. 20).
Менгер е убеден, че всички негови предшественици в областта на социалните
науки, включително и Адам Смит са били
пределно наясно, че в комплексните си
действия човек никога не е движен само
от личния си интерес. Просто с оглед на
теоретичните си цели те са акцентирали върху значимостта на този фактор.
Именно то позицията на методологическият индивидуализъм може да се
разбере причината за появата на разделението на труда, появата и развитието
на градовете и градската икономика, на
търговията. В крайна сметка преследвайки собствените си интереси в хода
на еволюцията си човешките общества
търсят и на принципа опит-грешка намират повече или по-малко ефективни
начини за задоволяването им. Отново
стремежът към задоволяване на личните
интереси способства за появата и развитието на различни по-големи или по-малки
общности. В рамките на рода, племето,
гилдията, нацията, фирмата и т.н. възможностите за физическо оцеляване и за
задоволяване на потребностите неимо-
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верно нарастват. В този смисъл негласното действие на стремежа към задоволяване на личните потребности може да
се открие и в появата на различни форми
на социална организация. От друга страна прякото и целенасочено отричане на
личните интереси и поставянето на общите като цел на икономически реформи
или политика много често дава точно обратен на обявения резултат – в името на
общото благо се облагодетелстват лично съвсем ограничен кръг лица. Макар и да
не е икономист-теоретик или стопански
историк големият руски писател Достоевски най-точно посочва този резултат
в знаменита си фраза от романа “Бесове” – “...всички тия отчаяни социалисти и
комунисти са същевременно и невероятни
скъперници, интересчии и собственици, и
дори нещо повече, колкото по-голям социалист е, колкото по-далеч отива, толкова
повече държи на собствеността си” (Достоевски, 1983)
4.2. Спонтанният ред или непланирано създадените социални институции.
Карл Менгер смята, че по отношение на
произхода на социалните (и икономическите) феномени могат да се очертаят
две групи. Едната група се е появила в
резултат на целенасочени и планирани
действия от страна на хората – чрез законодателство, насилие, убеждение и т.
н. Обяснението на произхода на всички
социални институции със целенасочените и планирани действия от страна на
конкретни мъдри и волеви държавници е
сравнително лесно за възприемане, но то
е най-малкото непълно. Втората група
включва социални институции, които помагат за благоденствието на всички, но
не са резултат от целенасочени и планирани действия. Те са възникнали бавно, в
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хода на човешкото развитие и създават
т. нар. спонтанен ред. В тази група се
включват институции като закон, език,
държава, пари, пазар, цени, лихви, поземлени ренти и др. (Menger, 2009, pp. 144-149).
Тази теоретическа постановка отново не е изцяло оригинална. В началото на
ХVІІІ век тя е разработена от Б. Мандевил, а по-късно и от Адам Смит с метафората за невидимата ръка, която прави
така, че отделният индивид, докато преследва собствените си интереси “съдейства за интереса на обществото поефикасно, отколкото когато възнамерява
да съдейства за тази цел” (Hayek, 1991,
pp. 79-99; Смит, 2006, с. 428). К. Менгер
обаче я използва не просто като шокиращ
парадокс (Мандевил) или като вметната между другото фраза (А. Смит)3. Той
убедително я налага в конструкцията на
теоретичната икономика не с идеята
да възхвалява или оправдава алчността,
а с желанието да направи ясни основните икономически закони. Показателно за
това е краткото му есе “За произхода на
парите”. В него той убедително търси и
разкрива произхода на парите не като резултат от правителствена инициатива,
а като резултат от действието на пазарните механизми. Менгер е убеден, че
формирането и функционирането на човешкото общество не е резултат единствено на целенасочените действия или
само на т.нар. спонтанен ред. Тяхното
взаимодействие е в основата на стопанската и социална действителност. Това
става ясно от твърдението му, че след
спонтанната поява на парите и в хода
на тяхната еволюция те могат да бъ-

дат обект на целенасочена манипулация
от страна на държавната власт (Menger,
2009 b, pp. 11-52).
Теоретичната постановка за непланирано създадените социални институции
внася яснота при фундаменталния анализ на основни събития и процеси в стопанската история. На първо място тази
постановка подсказва, че стопанската
история не трябва да се занимава единствено и само с държавата, а да потърси
причините за събития и процеси и извън
целенасочените действия на конкретни
лица. В рамките на тази постановка може
да се представят причините за осъществяването на Индустриалната революция
във Великобритания в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век и да се разбере защо т.
нар. “закъсняла индустриална революция”
на държавите от Източна Европа след
края на Втората световна война репродуцира тяхната изостаналост (Berend,
2006, pp. 172-178). Държавната стопанска
политика на Великобритания има известна роля за прехода от ръчно към машинно
производство, но същностните причини
са извън конкретното държавно законодателство и инициатива. Те могат да се
търсят в поредицата от технически открития и иновации, в устойчивия напредък
на икономиката западна Европа в продължение на столетия преди Индустриалната революция, в бавното увеличаване на
нивото на грамотност и т.н. Действието на всички многобройни фактори, повечето от които не са насочени към индустриализиране на Великобритания, в крайна сметка дава началото на Индустриалната революция. За сметка на това т.

3

Не случайно в лекциите си по История на икономическата мисъл проф. Л. Робинс твърди, че известната метафора на А. Смит за невидимата ръка, която подтиква хората, водени от личния си интерес да постигат обществени ползи, би била доста по-убедителна ако авторът й не я използва, за да защити предпочитанието към местни,
вместо към чужди стоки (Robbons, 2000, pp. 148-149).
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нар. “закъсняла индустриална революция”
в Източна Европа е изцяло заповядана от
държавата – тя е израз на целенасочена
и планирана политика от страна на съответните правителства. И в крайна сметка резултатите й са по-скоро негативни
– индустриализацията на Източна Европа
не съдейства за достигането на жизнения стандарт и производителността на
по-развитите държави. Напротив, макар
и планирана, макар и осигурена с евтини
суровини и гарантирани пазари, тя довежда до възпроизвеждане на стопанската
им изостаналост.
4.3. Еволюцията и математическите методи. Сред най-важните теоретични постановки на Немската историческа школа е твърдението, че човешките общества в хода на развитието си
преминават през различни етапи, като
за всеки от тях са характерни специфични икономически закони. Това е т. нар.
stage theory за човешката история. Основните представители на тази школа
търсят и намират различни показатели,
на базата на които идентифицират отделните етапи. В крайна сметка обаче
търсенето на логиката в стопанската
развитие от страна на Немската историческа школа има за цел “откриването”
и на бъдещия етап в това развитие.
Следвайки “откритите” от тях закономерности, много от нейните представители обосновават появата и утвърждаването на социализма.
Точно тази политическа обвързаност кара късните представители на
австрийската школа да са доста скептични по отношение на възможността
за разделяне на стопанската история
и на историята въобще на периоди със
собствени закони (Mises, 2005, p. 135). К.
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Менгер донякъде се различава от приемниците си, макар че в никакъв случай не
може да се твърди, че приема тезата на
Немската историческа школа. На първо
място трябва да се отбележи, че Менгер ясно разграничава т. нар. нормативни закони – установени от държавата
или по силата на традицията и които
са валидни само в определен исторически период – от т.нар закони на феномена, които са общи и с които се занимава теоретичната икономика. На второ
място, той е убеден, че теоретичната
икономика трябва да приеме наличието
на развитие, но трябва да се прави ясна
разлика между индивидуалното и общото
развитие. Под индивидуално развитие се
има пред вид фактът, че хората, предприятията, административните институции и т.н преживяват възход, достигат до определен връх, след това започва техният упадък и накрая изчезват.
Общото развитие се демонстрира от
обстоятелството, че определени икономически феномени като пари, частна
собственост, бартер, кредит и др. се
повтарят през столетията. При това
повторение могат да се разграничат някои общи черти, но може да се открият и
нови. Те са белег за еволюцията на тези
феномени (Menger, 2009, pp. 98-103).
Теоретичната рамка на Менгер за
развитието на обществата и икономическите феномени не отрича прогреса,
но до голяма степен освобождава стопанската история от необходимостта
да доказва неизбежността на определени етапи в бъдещото развитие на човечеството (най-вече на социализма). Това
е така, защото емпиричните закони, до
които тя достига, нямат универсална валидност, т.е по никакъв начин от факта,
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че капитализмът е наследил феодализма
не може да се направи извод, че капитализмът ще бъде заменен от социализма.
Освен това, защото въз основа на общото развитие на феномени като пари,
пазари, частна собственост и т.н. през
етапите от човешката еволюция може с
много по-голяма сигурност да се предположи промяна във формата им, отколкото
изчезването им (което се предполага, че
ще се случи през социализма).
Приложението на теоретичните постижения на Менгер показва, че в индивидуалното развитие на конкретна държава, империя, корпорация, административна институция е нормално да се открият
периоди на възход, падение и изчезване.
Тази цикличност обаче не трябва да се
абсолютизира. Със сигурност стопанската история на човечеството може
да се подели на отделни етапи, които се
различават помежду си най-вече по някои емпирични черти, но в които има и
редица общи феномени. Те се развиват и
променят през столетията, но запазват,
някои от фундаменталните си черти. Въз
основа на Менгеровата теоретична рамка може да разберем защо кредитът по
времето на Месопотамия (II хил. пр. Хр.)
толкова много прилича на съвременния
(Ferguson, 2009, 28), и какво представляват разликите между съвремието и древността.
В есето си, посветено на К. Менгер,
Ф. Хайек отбелязва, че основателят на
австрийската школа никъде не коментира стойността на математиката като
средство за икономически анализ (Hayek,
1934, 396). Това не е резултат от случайност или от непознаване, а се дължи на виждането му за основната роля
на човека в икономическата система, с

неговите желания, ограничено знание и
грешки Точно по тази причина точното
измерване и вкарване в рамка на икономическата действителност е невъзможно. Развитието на основните течения
в икономическата теория през ХХ век
обаче е свързано с приложението на различни и все по-сложни математически
модели и инструменти (Boettke, 2012,
pp. 320-325). Следвайки мейнстрийма на
икономическата теория, много от проучванията по стопанска история също започват да прилагат различни математически модели. В тази тенденция могат
да се открият сериозни недостатъци.
Статистическите данни, с които и доколкото разполага стопанската история, са много ограничени и събирани за
цели, коренно различни от приложението
или тестването на даден икономически
модел. На второ място, с превръщането
на стопанската история в поредица от
графики, таблици и форуми тя става абстракция, отделена от живота и служеща за интелектуална забава на ограничен кръг посветени. На този фон все пак
могат да се откроят стопанскоисторически изследвания, които, прилагайки,
изцяло или частично, теоретичните постановки на К. Менгер, могат да служат
като образец за смислени и интересни
разработки (виж напр.: Rothbard, 1962,
1963; Dilorenzo, 2004).

5. Заключение
Като научна дисциплина историята
е доста по-древна от икономиката. При
цялата условност на точните дати за
раждането на определена наука напомнянето, че Херодот е живял и работил
доста преди Адам Смит не е излишно. По
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думите на К. Чипола обаче началото на
стопанската история би трябвало да се
търси точно в “Богатството на народите”, където могат да се открият редица
блестящи странници, посветени на стопанската история (Cipolla, 1992, p. 74).
Всъщност премахването на стопанската история от съдържанието на “Богатството на народите” би превърнало това
значимо произведение в доста суховат и
кратък трактат по икономика. Вероятно
точно по тази причина теоретичната
икономика и стопанската история трудно намират общ език. Представителите
на икономическите науки, които са помногобройни и влиятелни, гледат на стопанската история като на любопитно или
досадно допълнение към разработените
от тях икономически модели. Много от
стопанските историци от своя страна и
до днес са убедени, че единствено тяхната наука може да бъде и е източник на
адекватни теоретични обобщения (виж
напр.: Wallerstein, 1991, p. 174).
Пряка връзка с този дълъг научен дебат има творчеството на К. Менгер.
В него проблемът за съдържанието на
отношенията между стопанска история и теоретична икономика заемат
важно място, а решенията които се
предлагат и до днес са относително
пренебрегнати. Той ясно разграничава изследователските методи и обекта на изследване на двете дисциплини
– стопанската история се занимава с
миналото и следователно може да достигне до откриването на емпирични
закономерности. Освен това тя е една
от най-важните емпирични бази за теоретичната икономика. Категорично е
мнението на К. Менгер, че стопанската
история от своя страна би трябвало да
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ползва постиженията на теоретичната
икономика, за да се внесе някакъв ред
в хаоса на миналото, за да може многобройните и разнообразни факти да
придобият разбираеми очертания. Особена важност в това отношение имат
основните постановки за методологическият индивидуализъм, за непланираното възникване и развитие на важни
стопански институции, за еволюцията
и развитието на социалните и икономическите феномени. Внимателният
подход на К. Менгер към проблемите на
методите на научните изследвания внушава, че тези постановки не трябва да
се докарват до крайност. Тяхното поставяне в основата на изследванията
по стопанска история гарантира една
относително приемлива степен на политическа и ценностна неутралност, има
заряд да разрушава изкуствени митове
и да доближава до истината.
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Български икономисти за Голямата депресия

Èçñëåäâàíèÿ íà áúëãàðñêè èêîíîìèñòè
âúðõó öåíîâàòà òåîðèÿ è ïîëèòèêà
ïðåç Ãîëÿìàòà äåïðåñèÿ
Румен Андреев*
Резюме: Съвременната икономическа теория анализира настоящата криза, основавайки се на теории, създадени
в миналото, като често пъти повтаря
допускани вече от тях грешки. Причините, описанията, обясненията и решенията от времето на Голямата депресия се
проектират в определена степен върху
съвременното стопанство и икономическата политика за неговото развитие,
поради което е необходимо тяхното изследване. В тази статия се разглеждат
основни теоретични възгледи на български икономисти за цените по време на
Голямата депресия. Следвайки решенията на различни школи на икономическата
мисъл, те препоръчват различна ценова
политика за излизане от икономическата криза. Българските учените от онова време показват задълбочени знания по
икономическа теория и участват активно в теоретични дебати по проблемите
на икономическата криза, като техният
анализ не отстъпва на този на световноизвестните автори.
Ключови думи: цени, икономическа криза, конюнктурен цикъл, монопол, ножица на
цените.
J EL : В20, B 29, В13,D 42 E31, E 32, N 54.

Икономическите кризи показват устойчивостта на функциониращия икономически модел и приложимостта на следваната
от него теория и политика. Съвременното
стопанство отново е подложено на изпитания – икономически общности е възможно
да се разпаднат и да се създадат нови икономически формирования. Различното равнище на стопанско развитие на държавите
е естествена причина за задълбочаване на
кризата и за провал на съществуващите
стопански модели на развитие.
В пазарната икономика, при която съществува свободна размяна на стоки и
услуги, цените се определят от търсенето и предлагането и дават информация на
производителите за предпочитанията на
потребителите. Всяка промяна в стопанската дейност се отразява върху цените,
които насочват оскъдните ресурси към
тяхната най-рационална употреба и посочват на производителите какво и колко да
произвеждат.
Голямата депресия започва в края на
1929 г. с рязкото намаляване на равнището на цените на Ню Йоркската стокова
борса. Най-голям е спадът на цените на
земеделските стоки, което се отразява
на България, която основно произвежда земеделски продукти. Цените на изнасяните
от страната земеделски продукти, спадат
повече от три пъти в сравнение с тези
на индустриалните стоки. Доходите на

* Румен Андреев е доктор, главен асистент в секция "Социално-икономически теории" към катедра “Политическа
икономия” на УНСС, e-mail: randreev@mail.bg
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голяма част от населението в страната
намаляват, което свива потреблението и
затруднява плащанията на земеделските
производители към държавата и банките1.
Поради ниските износни цени се влошава
търговският баланс, а последвалата кредитна криза води до нарушаване на платежния баланс. Въпреки намаляването на цените и обезценяването на лева в страната,
БНБ избира политиката на запазване на
стойността на лева на външните пазари,
докато страните кредиторки на България
девалвират своите валути.
След рязкото понижаване на равнището
на цените на стоките целта на стопанската политика, следвана от всички държави, е
за прекратяване на намаляването на цените на стоките и тяхното повишаване. Спадът на цените на земеделските продукти
се отразява особено лошо на българското
стопанство, поради което проблемът за
цените е във фокуса на българските икономисти, които по различен начин го интерпретират и следват различни подходи за
тяхното повишаване.
Целта на настоящата статия е да се
характеризират основните изследвания
на българските автори върху ценовата
политика по времена на Голяма депресия.
Идейният замисъл на автора е да се опишат някои решения, които са теоретичен
фундамент на водената тогава ценова политика. Поради характера на българското
стопанство акцентът на изследването е
върху цените на земеделските продукти,
докато тези на индустриалните стоки са

в контекста на състоянието на ножицата
на цените. Фокус на анализа са решенията на достъпните за автора икономисти,
като биографична справка е дадена само за
тези, за които е намерена информация.
“Ножицата” в равнището на цените
между индустриалните и земеделските
стоки
През периода на Голямата депресия
според много икономисти класическата
икономическа теория за ненамеса на държавата при определянето на цените е
претърпяла провал и е необходима нейна
ревизия. Сред малкото български икономисти, защитаващи класическата либералната икономическа теория, е Андрей Ляпчев2. Според него икономическата криза е
конюнктурна и е резултат от високите
цени на земеделските храни по време и
след Първата световна война. В световната история войните са основна причина
за повишаването на цените на земеделските продукти и за А. Ляпчев е логично
тяхното спадане след приключване на военните действия. Причина за задържане на
високите цени след войната е държавното
кредитиране в САЩ на земеделските производители и организирания в Канада консорциум за износ на земеделски продукти3.
Високите цени в тези държави предизвикват протекционистична политика в другите страни, които по различен начин се
стремят да поощрят и увеличат своето
земеделско производство. Тази икономическа политика и добрите реколти довеждат
до свръхпроизводство на земеделски про-

1
През благоприятните 1928-29 г. българските земеделски производители са получили кредити при висок лихвен
процент, като тяхното погасяване става почти невъзможно с падането на цените на земеделските продукти.
Задълженията на селските стопани през 1930 г. достигат 12 млрд. лева и надминават един път и половина годишния бюджет на страната. Продадена е земя за погасяване на дългове през 1931 г. на стойност 92 млн. лв. Виж.
История на финансовата и кредитната система на България, колектив, 1983, изд. “Г. Бакалов”, с. 620.
2
Андрей Ляпчев (1866-1933) – български държавник, министър-председател на България 1926-31г., Учи в Париж,
Лондон и Берлин. Автор е на много книги, студии и статии по икономическа теория и политика. Едни от
учредителите на Българското икономическо дружество и негов председател от 1925 г. до 1933 г.
3
В Канада е създадена организация за износ на зърнени храни подобно на българската дирекция “Храноизнос”. В
края на 20-те години Канада и САЩ са най-големите производители на жито. Това са държавите, в които цените
на зърнените култури падат най- много.
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дукти, като ниските цени и доходи предизвикват намаляване на потреблението на
индустриални стоки за производствени и
лични нужди. (Ляпчев, 1930)
Намесата на държавата в стопанската
дейност, според А. Ляпчев, е нежелателна.
“Всякъде, където държавата определя цените, производството не върви и нека върху
това помисли всеки, който така лековерно
лансира идеята, държавата да купува, държавата да продава.”4. Единствено либералната стопанска политика може да изведе
икономиката от състоянието на криза –
“Възвърна се режимът на свободата и ние
днес констатираме едно грамадно производство на зърнени храни в нашата страна”. Свободният пазар насочава ресурсите
по най-рационален начин, а България като
земеделска страна произвеждаща различни
селскостопански култури има предимството земеделското производството да се насочава към продукцията която е най-доходоностна. “Една земеделска култура, като
не дава доход, българският земеделец ще я
замени с по- доходна. Това е в реда на нещата, вероятно това и ще следва.” (Ляпчев,
А., 1930)
Либералната икономическа политика,
според А. Ляпчев осигурява евтин живот,
докато социалната държава оскъпява живота и води до намаляване на производството. Социалната политика в нейната
крайност “...предизвиква катастрофи не
вече по причини естествени и обективни,
а по причина на намесата на държавната
власт и тия катастрофи са най-страшни.”
(Ляпчев, 1930)
“Ножицата” между цените на индустриалните и земеделски стоки през изследвания
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период предизвиква различия в международната стопанска политика. Международните
конференции не са в състояния да премахнат противоречията между индустриалните и земеделските страни. Свободната
търговия е предпочитана от индустриалните държави, докато страните със земеделско производство провеждат политика на
протекционизъм, като се стремят да продават земеделски продукти на високи цени за
да запазят своите индустрии. (Ляпчев, 1930)
На микроикономическо равнище “ножицата на цените” се отразява на земеделските производители, които не могат да купуват необходимите им индустриални стоки
при цени, които са по-ниски или на равнището на цените на земеделските стоки.
Проблемите в земеделския отрасъл предизвикват намаляване на потреблението и в
другите отрасли на стопанство, като ситуацията се усложнява от високите лихви
по кредитите и невъзможността на част
от земеделските производители да погасяват своите задължения. Психологическите
настроения също задълбочават кризата:
“Земеделецът се бои за утрешния ден, за догодина, когато не е сигурен да има същото
плодородие, но когато цените не биха били
днешните; в тая уплаха собствено е днешната криза.” (Ляпчев, 1930)
Заплащането на труда не се увеличава
със същия темп, с който се увеличават цените на стоките. При ниските цени трудът е по-добре заплатен. “При ниски цени
трудът по-добре се възнаграждава отколкото при високите цени; при ниските цени
спекулата е по-невъзможна, отколкото при
високите цени.” (Ляпчев, 1930)
Динамиката на измененията на цените

4

През Първата световна война в България е приет Закон за стопански грижи и обществена предвидливост, чрез
който държавата пряко участва в реализацията на земеделски стоки. Тази дейност се осъществява от 1917 г. от
Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост. Въпреки че законът е приет с подкрепата на Ляпчев,
според него, дейността на дирекцията не мотивира земеделските производители.
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през Голямата депресия се проява и в побързото намаляване на пазарните в сравнение с производствените цени. Спадът
на цените е различен за различните стоки, като на индустриалните е по-бавен от
този на земеделските стоки. (Янков, 1933)
Според Никола Мъдров “ножицата” на цените се отваря в полза на местните зе-

стоки загубват 30,9 % от “купувната” си
сила и цените на индустриалните стоки
се повишават, като след август 1933 г. цените на селско стопанските стоки отново започват да се увеличават по-бързо от
индустриалните. “Ножицата” на цените се
затваря в края на 1936 г., когато голямото
повишаване на цената на тютюна компен-

динамика на цените на индустриални
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Фигура 1. Динамика на цените на индустриалните и земеделски стоки
Източник: Мъдров, Н., Влияние на световната земеделска криза върху селското ни стопанство, СпБИД, 1937, с. 532.

меделски стоки през периода 1926-29 г.,
като тяхната “купувна сила” се увеличава
с 18,3 % над индустриалните стоки. През
периода на спада 1929-33 г. земеделските

сира ниските цени на останалите селскостопански продукти. Н. Мъдров прави извода, че в периодите на подем в стопанската
дейност цените на селскостопанските
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стоки се повишават по-бързо от индустриалните, докато по време на спад индустриалните стоки запазват и повишават своите цени, а тези на земеделските продукти
рязко намаляват. (Мъдров, 1939 г.)
През периода 1929-34 г. покупателната способност на лева се увеличава почти два пъти, като нейният темп е различен за произведените местни и внесените земеделски и индустриални стоки.
Най-голяма е покупателната способност
на лева за земеделски стоки произведени в страната, а най-малка – за внесените индустриални и облаганите с високи
данъци стоки. Българският земеделски
производител през 1934 г. трябва да произведе и продаде два пъти повече продукция, за да получи вносна стока. Въпреки
че промените на равнището на цените и
покупателната способност на паричната единица имат дефлационен характер,
спроред Мъдров БНБ не провежда дефлационнаа политика през този период и
паричното обръщение остава стабилно.
(Мъдров, 1939)
Въпреки че през този период България е земеделска страна, нейното производство на селско стопански продукти
е малко по обем и не може да повлияе на
равнището на техните международни
цени. Обратното, цените на българските
продукти се влияят от международните,
поради което техният спад през 1929 г.,
предизвиква и понижаване на цените на
българските земеделски продукти. Повишаването на индекса на цените между
1933- 36 г. само частично неутрализира
падането на цените от 1929-33 г. Индексът на цените на едро на стоките произведени в страната се повишава над
този на внесените от чужбина в периода,
след което спада и през 1931 г, 1937 г. ин-
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дексите почти се изравняват, като темпът с които намаляват цените на българските земеделски продукти, изостава от
този, с който спадат на внесените от
чужбина. Обратната тенденция се проявява за повишаването на цените на земеделските продукти: повишаването на
импортните цени през 1933 г. е следвано
от повишаването на цените в България
през 1934 г., а на цените на стоки, изнасяни от България през 1935 г., Н. Мъдров прави извода, че цените на стоките в
страната са зависими от международната конюнктура, при която първоначално
се повишават цените на индустриалните
стоки и едва по-късно на земеделските.
(Мъдров, 1939)
Повишаването на цените през 1926-29
г. е в резултат от нарастването на обема
на кредитите и има инфлационен характер.
Заемите, които България сключва през 1926
г. и 1928 г. стабилизират лева, но и помагат за разширяването на кредита, което
прераства в “кредитна инфлация”. Н. Мъдров съпоставя индекса на цените на едро
с този на платежните средства в обръщение и установява, че между 1926 г. и 1929 г.,
индексът на цените следва успоредно този
на платежните средства, като в началото
на 1929 г. парите в обръщение намаляват, а
цените за кратко продължават да се увеличават и да паднат рязко през април същата
година. (Мъдров, 1939)
Според Димитър Вл. Моллов възстановяването на равнището на световните
цените преди настъпването на икономическата криза е невъзможно, тъй като това
ниво не е резултат от икономическо равновесие, а е изкуствено и е в резултат
от икономическата политика на САЩ по
време и след Първата световна война и
на европейските страни, икономиките на
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ходите е изследвано от Асен Чакалов5. Спадът на цените на земеделските стоки намалява чистия доход на земеделските производители с 50 % през 1934 г. в сравнение с 1929 г.,
като след 1935 г. отново започва неговото
повишаване, но въпреки това през 1939 г.,
той е с 18 % по-нисък от този през 1928 г.
Независимо от увеличаването на обема на
произведената продукция, поради липсата на
капитал в земеделието, дребния храктер на
собствеността и неблагоприятните климатични условия през различните години доходите на земеделските производители почти
не се увеличават. (Чакалов, 1946, с. 47)
След 1939 г. производителността на българското земеделско стопанство намалява,
като независимо от високите номинални
цени реалните доходи на земеделските производители са ниски, намалява заетостта,

които се възстановяват след войната.
След Първата световна война САЩ и европейските държави възстановяват златния
стандарт, като увеличават емисията на
платежни средства. Д. Моллов проследява
измененията на цените, като ги съпоставя
на запаса от платежни средства в САЩ и
прави извода, че “движението на цените не
следва това на златото”. Увеличението на
националните доходи в условията на златен стандарт зависи от добива на злато
в едни страни и нарастване на производството на други. След 1925 г. ръстът на
производството на злато за парични цели
предизвиква единствено повишаване на покритието на емитираните вече платежни
средства, като реалните доходи не се увеличават. (Моллов, 1930)
Отражението на ниските цени върху до-

Таблица 1. Индекси на цените на едро и на издръжката на живота

Цени на едро

100
88,4
80,1
71,0
67,0
63,9

100
104,5
102,5
94,6
91,5
89,3

100
87,4
73,6
62,5
59,0
56,2

100
103,6
92,7
83,6
81,9
79,0

100
80,9
67,7
60,1
52,8
53,0

100
86,9
70,8
66,5
61,8
58,5

Надници

Издръжка на
живота

100
98,7
97,5
95,9
94,0
94,2

Издръжка на
живота

Цени на едро

България

Издръжка на
живота

Издръжка на
живот
100
96,3
89,6
87,2
82,6
81,8

Белгия

Цени на едро

100
87,5
76,3
74,4
73,6
75,4

Франция

Надници

1929
1930
1931
1932
1933
1934

Цени на едро

години

Англия

100
92,4
84,0
76,1
73,2
67,7

Източник: Христофоров, Ас., Кризата и стабилизацията на монетите, дефлация или девалвация,
СпБИД, 1935, с. 25.
5
Асен Чакалов (1899-1985) – доктор по политически и икономически науки на Мюнхенския университет (1922 г.), специализира банково дело в Англия и Франция (1922-1923 г.), ръководи отдел за финансови проучвания в БНБ (1925-1940 г.), експерт
на българската делегация по преговорите около изплащането на външните заеми през 30-те години на ХХ век, ст.
н. сътрудник, ръководител на секция в Икономическия институт при БАН (1956-1965 г.). Прави първото системно и
подробно изследване на националния доход и платежния баланс на България. Автор е на студии и статии по въпросите на външните дългове на България, ролята на чуждия капитал, капиталовата конюнктура и др.
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липсват достатъчно количества семена, работен добитък и инвентар, въпреки големия
износ на земеделски продукти за Германия.
Физическият обем на произведената продукция спада във всички сектори на селското
стопанство. (Чакалов, 1946, с. 47)
Намалялата покупателна способност на
населението и стремежът за запазването
равнището на потребление на хранителни
продуки оказват своето влияние върху техните цени, темпът на спада на които е помалък от тези на индустриалните стоки.
Намаляването на дохода освен спад на разходите причинява и изразходване на спестявания за най-необходимите стоки, каквото е
храната. Несигурността и намаляването на
доходите и спестяванията все пак водят до
намаляване на потреблението на средства
за прехрана и до понижаването на техните
цени. (Дочев, 1937)
Въвеждането на валутни премии от БНБ
е един от начините за повишава цените на
стоките в страната. Чуждата валутата,
която българските износители получават
след износа на български стоки в чужбина, може да бъда продавана от тях (с определена от БНБ премия) на вносителите
на стоки по редовните контингенти. Тази
валутна политика повишава цените на изнасяните и внасяните в страната стоки,
като стимулира националното индустри-
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ално производство за производство с поевтини местни суровини. Практиката на
частни компенсационни сделки увеличава
външния стокообмен, което повишава и вътрешните търговски обороти6.
С началото на Втората световна война нараства опасността от спекулативно
повишаване на цените, поради което българското правителство още на 2 септември 1939 г. приема наредба, с която забранява покачването на цените над техните
равнища от 30 август през същата година. Според наредбата върху етикетите на
стоките задължително се поставя цената от 30 август7. Държавното нормиране
на цените през 30-те години има за цел
да поддържа ниско равнището на цените
на внасяните и произвежданите в страната стоки за вътрешния пазар и високо на
изнасяните. След започването на войната
и дефицитите на международните пазари
държавата се стреми да продава скъпо на
международните пазари, като задържи ниски изкупните цени на българските производители. (Бобчев, 1940)

Монополите с държавно участие:
ключ към регулирането на цените
Повишаването на цените на земеделските
продукти е основен приоритет на стопанската политика на държавата, а един от нейните инструменти е създаването на монополи

6

Христофоров, Ас., 2010. Развитие на конюнктурния цикъл в България, Асен Христофоров избрани произведения и
документи, т. ІІ, БНБ, с. 23.
7
Тази наредба съдържа различни проблеми при установяването на “индивидуалните” и “преобладаващи” цени. Така
например един търговец може според наредбата да продава една и съща стока при различни цени.
8
Консорциумът съществува от 5.12.1919 г. до 28.01.1922 г., като за този период е изкупил 290 млн. кг. зърнени
храни, които е продал за 588 млн. лева. Виж Янчулев, Б., 1930. Аграрната криза в нейните международни прояви и
в България, СпБИД, с. 267.
9
През 1931 г. Дирекцията изкупува пшеницата в България при цени 4 лв. на кг., докато на международния пазар
цената е 2,60 лв., Мъдров, Н., 1939, СпБИД, с. 539.
10
Дирекция за закупуване и износ на зърнени храни съществува от 1929 г., а от 1934 г. е преименувана на “Храноизнос”.Земеделските производители получават част от заплащането си в данъчни бонове, с които погасяват
данъчните си задължения към държавата. Плащанията с данъчни бонове са преустановени през 1932 г., когато се
въвежда данък върху брашната, хляба и други тестени изделия, чрез който се покриват загубите на Дирекцията.
11
Дирекция за закупуване и износ на зърнени храни съществува от 1929 г., а от 1934 г. е преименувана на “Храноизнос”.
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с държавно участие. Монопол върху цените
на зърнените храни се създава още след края
на Първата световна война при управлението
на БЗНС, когато е приет Закон за търговията със зърнени храни, според който външната
търговия на зърнените храни се осъществява от консорциум8 с участието на БНБ,
Българска земеделска банка, Българска кооперативна банка и кооперативни земеделски
централи. През 1930 г. е създадена Дирекция
за закупуване и износ на зърнени храни, чиято
основна цел е поддържане на високи цени на
земеделските продукти. Цените на зърнените храни в България, през 1930-31 г. остават
сравнително високи в сравнение със световните9, въпреки добрата реколта и получения
излишък, като загубата остава за сметка на
държавата10. Дейността на Дирекцията в началото повишава значително цената на хляба
за потребление на градското население. За да
могат да се покрият загубите на Дирекцията, през 1932 г. се създава фонд “Покриване на
загубите на Дирекцията за закупуване и износ
на зърнени храни”, постъпленията на който са
от данъците върху хляба и други тестени изделия. През януари 1934 г. се създава монопол
върху пшеницата и ръжта, който изкупува
тези продукти при по-високи фиксирани цени
от пазарните11. (Чакалов, 1935)
През периода 1930-32 г. Дирекцията
приключва със загуба от 750 млн. лв., която
се покрива от държавния бюджет. Въпреки
това чрез издадените бонове държавата
успява да събере станалите почти несъбираеми данъци от земеделските производители, като им осигурява и доход от 5,5
млрд лева през 1930-36 г. и ги снабдява с
необходимите зърнени храни в случай на
природни бедствия. След 1933 г. Дирекци-

ята реализира печалби, които за 1933-35 г.
са 261 млн. лева., а след 1939 г. установява
пълен монопол върху търговията със зърнени храни. (Мъдров, 1939)
След началото на Втората световна
война дирекция “Храноизнос” получава изключителното правото да изкупува от земеделските производители за нуждите на
вътрешния пазар освен пшеница, и ръж и
ечемик, овес, просо слънчогледово, рапично и памучно семе. След октомври 1940 г.
дирекцията притежава пълен монопол върху експорта на царевични продукти, като
целта на държавата е да се използва благоприятната международна конюнктура,
без да се повишат цените на вътрешния
пазар. През 30-те години дирекция “Храноизнос” изкупува при цени, по-високи от тези
на външния пазар, и продава на вътрешния,
като осъществява печалба, или на външния,
като търпи загуби. След започването на
Втората световна война международните
цени на изкупуваните от дирекцията стоки
са по-високи от тези в страната и тя се
стреми да продължава да купува при по-ниски цени и продава на високи на външните
пазари и по този начин реализира печалба.
(Бобчев, 1940а)
Според Б. Янчулев монополът върху зърнените храни има за задача да обложи вътрешното потребление и да намери средства за премии за производителите, като
по този начин се осъществява и социална
политика за сметка на потребителите на
хляб. Създаването на държавни монополи ще има по-добър фискален резултат в
сравнение с косвени данъци и няма да натоварва чувствително потребителя. Форма на държавен монопол е и държавната

12

Създаденият през 1934 г. монопол върху спирта и сливовата ракия съществува по-малко от година, монополът
върху тютюневите изделия също просъществува година, като поради високите цени, на които изкупува тютюна,
приключва със загуба от 2 млн. лева, същото се случва и с този за солта.
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лотария, която без да намалява цената на
издаваните билети, за да не увлича бедните слоеве от населението, може да се превърне в източник на приходи за бюджета.
(Янчулев, 1933)
В началото на 30-те години държавата
възлага изкупуването на слънчогледовото
семе, розово масло и пашкули и тютюн на
Българска земеделска банка, а през 1934 г.
– и на конопа и памука. След 1935 г. изкупуването на тези продукти също се прехвърля на Дирекцията. (Мъдров, 1939) Създадени са държавни монополи върху алкохола, тютюна и солта, като тяхната цел
е да се увеличат приходите в бюджета с
повишаване на цените на посочените стоки12. Държавата чрез Главно комисарство
по продоволствието определя цените на
стоките от първа необходимост като
брашно, сол, типов хляб, газ, захар, каменни въглища и др. (Чакалов, 1935)
Българската държава провежда ценова политика, с която преследва различни
цели. Поддържането на високи изкупни
цени на техническите земеделски култури като памук, лен, коноп увеличава тяхното производство. Държваните монополи върху търговията с тях принуждава
българските промишлени предприятия да
работят само с местни суровини. Високата цена на пшеницата, поддържана от
дирекция “Храноизнос”, цели чрез по-големи ценови тежести върху потреблението
на хляб да се запази покупателната спо-
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собност на земеделските стопани и по
този начин осигури неговото съществуване. (Недков, 1939)
През Голямата депресия в България се
провежда икономическа политика на държавно регулиране на цените като през 1936 г.
се променя Законът за облекчаване на продоволствието и намаление на скъпотията и
се дава право на общински комисари по продоволствието да нормират на местна почва цените на хляб, брашно, месо, зеленчуци,
млечни продукти, колбаси, риба и птици. Под
надзора на министъра на търговията продължава да упражнява своята дейност дирекция
“Храноизнос”, като към продуктите, които
изкупува дирекцията (пшеница, ръж, слънчогледово семе, коноп и оризова арпа), са добавени памук и памучно семе. (Бобчев, 1937)

Цени на едро и икономически
цикъл в България
Измененията на цените на едро по време
на Голямата депресия са изследвани от Асен
Христофоров, на когото през 1939 г. Статистическият институт при Софийския университет и Главна дирекция на статистиката
му възлагат да направи изследване на икономическия цикъл в България. Публикуваната от
него монография “Развитие на конюнктурния
цикъл в България 1934-39 г.” през същата година е най-подробното и научно издържано
изследване в тази област.
Обезценяването на националната валута-

13

Златният стандарт във Великобритания се възстановява при през 1925 г. от канцлера на хазната Уинстън
Чърчил, като паундът е фиксиран към злато по курса от преди започването на Първата световна война. Този
опит за създаване на стабилност на английската валута прави британския износ скъп, при което индустрията,
ориентирана към износ, за да намали разходите си, съкращава надниците на работниците, с което предизвиква
най-голямата стачка във Великобритания през 1926 г. През Голямата депресия златният стандарт е отменен
(септември 1931 г.), когато английската валута губи 25 % от своята стойност. Виж. http://en.wikipedia.org/wiki/
Great_Depression_in_the_United_Kingdom
14
Христофоров, Ас., 1939. Развитие на конюнктурния цикъл в България, Асен Христофоров избрани произведения и
документи, т. ІІ, с. 15.
15
Христофоров, Ас., 1939. Развитие на конюнктурния цикъл в България, Асен Христофоров избрани произведения и
документи, т. ІІ, с. 17.
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Таблица 2. Индекс на цените на едро

Холандия

Полша

Англия

Дания

Норвегия

Швеция

Германия

Белгия

Чехия

САЩ

България

Други държави

Швейцария

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

Стерлингова група

Франция

Години

Златен блок

100
88
80
68
64
61
54
66

100
90
78
68
65
64
64
68

100
90
77
65
63
63
62
64

100
89
78
68
61
58
55
56

100
88
77
75
75
77
78
83

100
87
76
78
83
88
92
98

100
92
82
82
82
87
85
90

100
87
79
78
76
81
83
86

100
91
81
70
68
72
74
76

100
87
74
63
59
56
63
69

100
89
81
75
32
74
77
77

100
91
77
68
69
79
84
85

100
81
68
60
53
54
56
58

Източник: Христофоров, Ас., Развитие на световната стопанска депресия, СпБИД, 1937, с. 232.

та, което води до повишаването на цените
на стоките, е предпочитаната политиката
за излизане от кризата. В края на 1929 г. капиталистическите страни са с висока стопанска активност и цени, като единствено
в Англия надценяването на лирата13 предизвиква дефлация. Девалвирането на лирата
през 1931 г. разделя света на държави, които
запазват златния стандарт, и такива, които
обезценяват своята валута. България следва
икономическата политика на трета група
държави, т.нар клирингов блок, които начело
с Германия се стремят да не обезценяват националната си валута, но въвеждат строги
валутни ограничения и контигентиране на
вноса. Повишаването на цените в държавите, които са обезценили своите валути, се
отразява на стопанската конюнктура и те
излизат по-бързо от кризата.
Според Ас. Христофоров колебанията
в стопанското развитие на България найярко изпъкват през периода 1926-1938 г.,

когато се сменят различните фази на икономическия цикъл: подем през 1926-1929 г.,
спад между 1930-33 г. и отново възход през
1934-1939 г.14. През завършен икономически
цикъл за същия период преминават и икономиките на останалите държави, като Ас.
Христофоров изследва индексите на цените на едро, за да установи различията
и сходствата между индустриално развитите държави (Англия, Франция, Германия,
САЩ) и стопанската конюнктура в България. По време на спада между 1929-1931 г.
индексите показват успоредно развитие.
Различията започват да се появяват, когато страните променят паричната си политика – английският индекс се повишава,
след като Англия се отказва от златния
стандарт през 1931 г., докато индексът на
цените във Франция продължава да пада до
1935 г., когато златният блок престава да
съществува15.
Индексът на цените на едро в Германия
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пада от 1929 г. до 1933 г. заради дефлационната икономическа политика, която се провежда в страната. Опитва се чрез строги
валутни ограничения и контигентиране на
вноса да се постигнат резултатите на държавите, които са обезценили своята валута. След идването на националсоциалистите на власт през 1931 г. тази политика се
променя, като започва разширяване на кредита и увеличаване на обществените строежи, което повишава и индекса на цените.
Поради натуралния характер на земеделието и слабо развитата индустрия, индексите на цените на едро, издръжката на
живот и работническите надници в България намаляват успоредно след 1929 г. Икономическата криза в българското стопанство се посреща без съпротивата, която
оказват синдикатите и потребителските
традиции в развитите индустриални страни, поради което индексите намаляват почти паралелно. (Христофоров, 1935)
В България земеделието е начин на съществуване, поради което ниското равнище
на цените слабо се отразява върху неговата
производителност. Докато в индустрията
намаляването на цените предизвиква спад
в производството, в земеделието ниските
цени принуждават производителите да увеличават своето производство, за да могат да
посрещат нееластичните си производствени разходи като данъци, застраховки, лихви
и др. Това според Ас. Христофоров е причината за производството при ниски цени на
голямото количество земеделски продукти.
Законодателното намаляване на нееластичните производствени разходи в земеделието
може да възстанови равновесието между тях
и цените на земеделските продукти, като
единствената негова алтернатива е обез-
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ценяването на лева. (Христофоров, 1935)
Спадът на цените на суровите материали през 1937 г. се пренася върху курсовете
на ценните книжа, първоначално без да засяга производството и размяната. В САЩ отново започва стопанска рецесия, която са
пренася и върху други страни. Намалява индустриалното производство и се увеличава
безработицата, като спадът на индексите
е 1/3 от този през 1929- 31 г. Повторението
на стопанската криза не засяга страните,
свързани с германското стопанство (Германия, Италия и Япония), които са с тоталитарно управление, където индексите показват активизиране на стопанската дейност
и намаляване на безработицата.
Индустриалните държави с либерална
икономическа политика се възстановяват
през 1938 г., когато обемът производство
в САЩ нараства с 32 %, а броят на безработните намалява с 20 %16. Цените на суровите материали се повишават, без тези от
земеделски произход включително и петрол,
поради което подемът не засяга земеделски
страни, в които цените на селскостопанските стоки се запазват и дори намаляват.
България, която в началото на Голямата
депресия провежда икономическа политика
на дефлация, и промените, които претърпява, са сходни с тези на държавите, придържащи се към златния стандарт, и индексът
на цените на едро спада с 52 % през периода
1929-34 г. Валутните ограничения въведени
в България през 1931 г. са опит да се спре
намаляването на цените, причинено от отлива на чужди капитали от страната. Спадът на индекса на цените на едро продължава до сключването на клиринговите спогодби през 1934 г., след което цените на едро в
България следват тези в Германия и другите
страни от клиринговия блок, докато цените

16

Христофоров, Ас., 1939. Развитие на конюнктурния цикъл в България, Асен Христофоров избрани произведения и
документи, т. ІІ, с. 19.
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в държавите от златния блок продължават
да падат. Расте и индексът на обема на националното производство, макар и по-слабо
от този в Германия, като повторната стопанска рецесия през 1937-38 г не засяга обема на българското производство.

Заключение
Българските икономисти по времето на
Голямата депресия правят интересен теоретичен анализ на динамиката на цените.
Ножицата на цените между индустриални
и земеделски стоки е най-големият проблем
на българското стопанство през икономическата криза, тъй като земеделските производители не успяват да закупят необходимите им индустриални стоки, а ниските доходи, които получават не им позволяват да
изплащат своите кредити и задълженията
си към държавата и банките. Българските
икономисти посочват причините за спада
на цените и придържайки се към различни
теории, препоръчват политика за тяхното
повишаване. Те анализират структурните
промени, породени от ниските цени на зърнените култури, довели до преструктуриране на земеделския отрасъл от производство
на екстензивни към произвеждани с повече
труд интензивни култури. България е със
слабо развита индустрия и високите цени
на внасяните сурови материали и девизните затруднения принуждават българската
индустрия да наложи нови производства с
български суровини. През Голямата депресия
България следва икономическа политика за
държавно регулиране на цените, първоначално чрез автаркия и контигентирането на
вноса, а след 1934 г. и чрез девалвиране на
националната валута, което води до повишаването на цените. Създадените държавни монополи върху търговията и производството със земеделски продукти също са

един от начините за поддържане на високи
цени и средство за събиране на дължимите
към държавата данъци, като след началото
на Втората световна война монополите се
увеличават и обхващат все повече стоки.
Анализът на конюнктурния цикъл и равнището на цените показва как се изменят цените в резултат от стопанската политика,
която следва страната, и в каква степен
те съвпадат с промените в останалите
държави, като по този начин се установява
принадлежността на българското стопанство към съществуващите стопански групировки и се потърсят общите причини за
конюнктурните промени.
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Ваня Григорова*
Резюме: Целта на настоящата разработка е да предложи нов, по-адекватен на
съвременната пазарна динамика подход за
информационно осигуряване на процеса на
измерване на ефектите от маркетинговата дейност, подходящ за условията на банковия сектор в България. Изследването е
фокусирано върху ефектите от маркетинга
в банките като негов обект, и по-конкретно върху обогатяване на инструментариума за тяхното измерване. За тази цел се
търси отговор на въпроси от съвременната маркетингова теория и практика,
свързани с необходимостта от промяна
на традиционната маркетингова информационна система и създаване на интегрирана система за информационно осигуряване
на маркетинговата дейност в банките,
обозначена с абревиатурата ИСИОМБ.
Представя се конструкцията на тази система и действието на нейните компоненти в светлината на комплексния подход за
измерване и оценяване на маркетинговите
ефекти. Стремежът е чрез въвеждането
на системата да се подобри оперативното
функциониране на маркетинга в банките в
унисон с усъвършенстване изпълнението
на маркетинговата им стратегия.
Ключови думи: маркетингова дейност,
ефекти от маркетинговата дейност, из-

мерване на маркетинговите ефекти, система за информационно осигуряване, комплексен подход.
JEL: М30, М31.
Проблемите на измерването на маркетинговата дейност в търговските банки
в България придобиват особена острота в
съвременните условия на засилена пазарна
динамика. На първо място застава стремежьт да не се допускат грешки и пропуски
във всеки един от аспектите на банковата
дейност. Пред мениджърите възникват въпроси, свързани с точността при диагностициране на текущите маркетингови резултати, с възможността за предвиждане
на дългосрочните маркетингови ефекти и с
привеждане на оперативните маркетингови процеси в унисон със стратегията.
През последното десетилетие в икономическата литература все по-голямо
разпространение имат научните публикации, фокусирани върху т.нар. управление
по резултати (performance management), и
в частност върху измерването на маркетинговите резултати в организацията.
Резултатността на маркетинга се свързва с възможността за получаване на точна и релевантна информация за постигнатите резултати, което е предпоставка за
оптимално разпределение на средствата
за маркетинг и на тази основа за пови-

*
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шаване на тяхната възвръщаемост. Тази
бързо развиваща се научна област, обаче,
е недостатъчно проучена за българския
банков сектор.
Правилното диагностициране на маркетинговата резултатност в банките
налага промяна на традиционната маркетингова информационна система според
новите изисквания и изграждане на принципно нова интегрирана системa за информационно осигуряване на измерването
на маркетинговата дейност в банките
(ИСИОМБ), при която се поставя нов фокус на измерването и оценяването – маркетинговите ефекти.
Обект на настоящата разработка са
ефектите от маркетинговата дейност в
банките, а неин предмет – предлагане на
нов инструмент за информационно осигуряване процеса на измерване на тези
ефекти. Основната изследователска цел
е въз основа на съществуващите предпоставки, налагащи промяна в утвърдената
маркетингова информационна система, да
се предложи концептуален модел за изграждане на интегрирана система за информационно осигуряване на маркетинга в банките (ИСИОМБ).
В процеса на изследване е проучена българска и чуждестранна литература. Направени са емпирични обобщения за сектора
на търговските банки на българския пазар,
въз основа на проведено през 2010-2011 г.
проучване (анкета, съчетана с персонално
интервю), насочено към проблемите при измерването на ефектите от маркетинговата дейност. За методологическа основа на
изследването са възприети общонаучните
методи и подходи за научни изследвания.

I. Предпоставки за въвеждане
на ИСИОМБ в банковия сектор.
В процеса на разработване и изграждане на ИСИОМБ е необходимо да се вземат
предвид няколко основни ракурса:
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Ефекти от маркетинговата дейност
 Спецификата на банковия маркетинг,
която се поражда от следните факти:
- Банковият продукт има особености и се
възприема като съвкупност от банкови
услуги, които задоволяват една и съща
потребност на клиентите. По дефиниция това е професионален интелектуален продукт, създаден на базата на
маркетингови проучвания на потребностите на пазара с цел реализация и извличане на печалба за банката, която ги
създава и предлага (1, 1996, с. 40). Тези
услуги са неосезаеми, абстрактни, несъхраними, уникални, реализират се след
откриване на купувач и качеството им
е променливо. Ползите от тях имат условен характер и процесът на покупкопродажба се основава на коректност и
доверие на клиента към банката. Освен
това, тези продукти притежават следните характеристики (4, 2010, с. 137):
*връзка с използване на пари в различна
форма (налични, безналични и разчетни);
*придобита осезаемост чрез имуществени договорни отношения; *продължителност на потреблението във времето; *изградени връзки с клиентите с
различен срок. Стойността на банковите продукти е самонарастваща (6,
2007, с.14), като на българския пазар те
се характеризират с ниска продуктова
диференциация.
- Маркетинговата концепция е ориентирана към клиентите. Поради предлагането
на услуги, банковият сектор се характеризира със силна ориентация към клиентите. Тя зависи от възприетата маркетингова стратегия, от значимостта на
маркетинга в управлението и от текущото състояние на банката. Въвеждат
се нови маркетингови подходи, свързани
с взаимоотношенията с клиентите и с
клиентската лоялност. Потребителите
на банкови услуги у нас се характеризират с висока склонност към замяна на
продуктите.
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- Маркетинговата дейност се разглежда
като съвкупност от процеси, включващи
извличане на данни, анализ на състоянието и тенденциите в търсенето, разработване на банкови продукти и организиране на продажбата им (1, 1996, с. 12).
- Търсят се нови подходи и системи за маркетингово управление и решения за измерване
и оценяване на маркетинговата дейност.
- Управленските решения, свързани с маркетинга, се вземат централизирано. Това
води както до липса на самостоятелност
при управлението на маркетинговото
звено, така и до освобождаване на маркетинговите мениджъри от отговорност
за взетите решения (когато банката е
чуждестранна или е банков консорциум).
- Маркетинговите цели се свързват основно с показателите пазарен дял, период на
задържане на привлечените средства и
цена на ресурса (лихва). Тези показатели
се максимализират в рамките на бюджета на банката и се декомпозират по отношение на частта от пазара, завоювана от банката, приходите, реализирани
от банковите сделки (обем на търговския оборот) и банковата печалба.
- Маркетинговият микс на банките е
унифициран в голяма степен. Той се
реализира в минимални вариации в зависимост от пазарната ниша (завладяна или целева). В това отношение
се сравнява влиянието на отделните
маркетингови инструменти (лихви, комисионни, рекламни акции, промоции и
др.) върху получените резултати.
- Нееднозначно тълкуване на категорията „лоялен клиент”. В някои банки за
лоялни се считат тези, които плащат
редовно задълженията си, в други – клиенти, извършили повторни покупки, а в
трети – такива с по-големи задължения или с дългосрочни кредити. Усилията за изграждане на лоялност не се
насочват към потребители на масови
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продукти, макар те да имат дългогодишни отношения с банката.
Наличие на нормативни ограничения в
маркетинговата обкръжаваща среда.
Те са наложени от държавното регулиране на дейността на банките, провеждано чрез Комисия за финансов надзор, Българска народна банка, Комисия
за защита на потребителите.
Състоянието на измерването на маркетинга в банките. Проучване в организациите от банковия сектор, извършено
през 2010-2011 г. установява следните
особености (5, 2011, с. 129):
управлението на маркетинга се извършва предимно по клиенти;
за маркетинг се отделят от 5 % до 20
% от бюджета;
маркетинговите резултати са важни за
повече от половината от банките;
от маркетинговите резултати най-важни за банките са увеличеният брой
нови клиенти, задържаните клиенти, повишените приходи в дългосрочен план,
увеличеният пазарен дял;
приблизително половината от банките
отдават еднакво значение на текущите
резултати и на дългосрочните ефекти при
измерването на маркетинговата дейност;
задържа се неизменната тенденция за
приоритизиране на финансовите показатели, но се засилва и ролята на нефинансовите;
очертават се разнородни направления и
показатели при измерването на маркетинговите резултати.
голяма част от банките осъзнават необходимостта от промяна и въвеждане
на нов подход при измерване на маркетинговите резултати.
Актуалните конкретни проблеми и задачи, които трябва да се решат в банковия сектор в областта на измерването на маркетинговите резултати. Те
са установени чрез осъщественото емпирично проучване в сектора и включват:
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- липса на реализация или частично изпълнение на маркетинговите планове;
- необходимост от чести промени в стратегическите и оперативните маркетингови решения поради силната конкуренция;
- наличие на области, които не са проучени
задълбочено, напр. влиянието на маркетинговия микс върху пласмента и рентабилността, времевите лагове, прогнозирането на маркетинговите процеси и др.;
- необходимост от постоянно подобряване на маркетинговата дейност, поради
проблеми в измерването и оценяването;
- свеждане оценяването на маркетинговите ефекти до контрол и одит или до сравнителен анализ на показателя обем на
продажбите и на пазарните тенденции;
- липса на обективност и изчерпателност
на контрола и одита при оценяване на
маркетинговата дейност;
- използване на твърде разнообразни, фрагментарни и неадекватни маркетингови
показатели;
- липса на критерии за подбор на ключови
маркетингови показатели;
- ниска степен на обвързаност на показателите с поставените маркетингови
тактически и стратегически цели;
- насочване на вниманието на мениджърите приоритетно към краткосрочните, а
не към дългосрочните ефекти от маркетинга;
- дисбаланс между финансовите и нефинансовите показатели за маркетинга;
- периодично или епизодично оценяване на
ефектите, липса на мониторинг;
- слаба обвързаност на възнагражденията
на маркетинговия персонал с постигнатите резултати;
- получаване на неточна информация от
обратната връзка с клиентската база;
- съществуване на силно проблемни маркетингови зони като недостатъчен брой

Ефекти от маркетинговата дейност
показатели, различна интерпретация на
резултатите, нереалност на сроковете
за докладване и липса на релевантност
на информацията.
- Тези факти показват непригодността
на традиционната маркетингова информационна система да отговори на съвременните условия на развитие на маркетинговата макро- и микрообкръжаваща
среда, които налагат „аеродинамизиране” на маркетинговите процеси.
 Концептуалните качествени натрупвания в маркетинговата теория, които
налагат преминаване към нов комплексен подход при измерване и оценяване
на ефектите от маркетинговата дейност. Необходимостта от промяна в начините на измерване на маркетинговите
процеси се поражда от няколко фактора:
- развитието на съвременната маркетингова парадигма;
- усъвършенстването на теорията за управление по резултати в маркетинга1;
- недостатъците на съвременните финансови и нефинансови подходи за измерване на резултатите от дейността на
бизнес организациите;
- съвременните методологически проблеми при измерването на маркетинговите ефекти;
- необходимостта от доразвиване предимствата на съвременните успешни
подходи и практики за управление на
маркетинговата дейност.
Опит за решаване на така очертаните проблеми се прави чрез прилагане
на концепцията за комплексното оценяване на маркетинга (3, 2010, с. 163-168).
В нейната основа са заложени няколко
принципа: *причинно-следствена връзка между маркетинговите показатели2;
*селектирани ключови маркетингови показатели, които образуват балансирана

1

Тази теория е позната в англоезичната литература с понятието „performance marketing management
Маркетинговата дейност се измерва посредством съвкупност от маркетингови показатели, като индикатори
за измерване и информиране, отразяващи параметрите на функциониране на маркетинга.
2
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система3; *обособени отделни направления на измерването със съответните
ключови показатели; *идентифицирани
ключови фактори за успех на маркетинга в банката; *измерване и оценяване на
текущите резултати спрямо поставените цели; *оценка на дългосрочните маркетингови ефекти спрямо поставените
цели4; *предвидимост на маркетинговите ефекти; *действия за подобряване на
маркетинговата дейност; *подобряване
на обратната връзка отдолу нагоре и отвън навътре в банката; *зависимост на възнагражденията на маркетинговия персонал
от постигнатите резултати; *гъвкавост и
адаптивност на вземаните решения при настъпване на промени; *прозрачност на състоянието на маркетинга в банката (2, 2012,
с. 63-67). Сред тези принципи не на последно
място се поставя обвързването, осигуряването и достъпността на информацията на
всички нива на управление и функциониране
на маркетинга в банката чрез въвеждане на
система за информационно осигуряване. По
същество за разработването и внедряването на комплексния подход в банките е необходимо преминаване от традиционните
маркетингови информационни системи, чиито недостатъци бяха очертани по-горе, към
изграждане на принципно нова, интегрирана
система за информационно осигуряване на
маркетинга (ИСИОМБ) с компоненти и модел, представени в следващия параграф на
изложението.

II. Концептуални характеристики
на ИСИОМБ
Основната цел, която се поставя с
разработването и въвеждането на тази
система в банките е чрез комплексното

измерване и оценяване да се оптимизират
маркетинговите процеси и да се максимализира степента на изпълнение на стратегическите маркетингови цели. По такъв начин банката получава възможност за точно
отчитане състоянието на оперативната
маркетингова дейност във всеки един момент. Системата би улеснила вземането
на маркетингови решения, събирането и
анализа на маркетингова информация, диагностицирането на проблемните места,
оценката на получените краткосрочни и
дългосрочни маркетингови ефекти в банката. За изпълнението на тези цели служат
концептуалната структура и принципът на
изграждане на тази система.
Структурата на ИСИОМБ като атрибут на комплексното измерване и оценяване на маркетинговите ефекти включва
следните компоненти:
- ядро – То съдържа маркетингови бази
данни с набрана първична информация и
тенденциите в развитието на продуктите, предлагани от банката, на клиентите,
дистрибуционната мрежа, продажбите и др.
- подсистеми - Свързани са с управлението на маркетинга и маркетинговите
проучвания и служат за събиране, обработка и анализ на маркетинговата информация,
както и за поддържане на маркетинговите
решения.
- платформи – Те са разпределени в четири основни направления, проследяващи
текущото състояние на групи от ключови
маркетингови показатели чрез измерване
на различни ефекти от маркетинговата
дейност – финансови, свързани с клиентите, свързани с маркетинговите процеси,
свързани с развитието на маркетинговата дейност и на маркетинговия персонал

3
Ключовите маркетингови показатели са част от маркетинговите показатели, които са релевантни на критичните параметри на маркетинговата дейност, свързани са с постигане на оптималното й равнище, подлежат на
текущ мониторинг и са специфични за банката и нейните цели
4
От гледна точка на комплексния подход, под ефекти от маркетинговата дейност (маркетингови ефекти) се разбират настъпили или очаквани материално измерими или нематериални последици от маркетинга в банката, които са
краткосрочни или дългосрочни. Трактовката на понятието “краткосрочни ефекти” се възприема като взаимозаменяема на понятието “резултати”. Маркетинговите ефекти се измерват посредством ключови маркетингови показатели.
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Ефекти от маркетинговата дейност

Фигура 1. Концептуален модел на ИСИОМБ

(7, 1996). Броят и видът на платформите
зависят от стратегията на банката, т.е.
те могат да варират според това, кои от
групите маркетингови ефекти са най-важни за конкретната банка.
- маркетингови информационни потоци
– Това са елементи на системата, които
чрез динамичните си взаимовръзки реализират нейното действие в банката.
Те формират двустранни срещуположни
отношения от типа „измерване на ефектите → оценяване → управленско въздействие”. Материален израз на тези
отношения е документооборотът, който отразява движението им.
Така описаната структура на ИСИОМБ,
по авторово виждане, може да се представи
посредством концептуален модел, илюстриран на фигура 1, където визуално са обозначени отделните елементи, а със стрелки са
означени информационните потоци.
Трябва да се подчертае, че ИСИОМБ
трябва да се въвежда като неразделна
част от интегрираната информационна
система на цялата банка (дори при наличие
на международна централа), като се от-
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читат нейните особености. Освен това
е необходимо тя да се интегрира с други
съвременни информационни системи (CRM,
ERP, SAP и др.) с цел формиране на единно
унифицирано информационно-аналитично
пространство в банката.
Основният принцип на изграждане на
системата е постигане синхрон на работните процеси, който се осъществява
чрез проектирането им на три нива:
- Първо ниво: генериране (ревизиране) на
маркетинговата стратегия на банката,
проверка на релевантността на поставените маркетингови цели и построяване на система от ключови показатели.
- Второ ниво: целево управление на маркетинговата дейност на основата на
системата от ключови показатели, разпределени в отделни модули („Финансов”,
„Клиенти”, „Вътрешни и външни маркетингови процеси”, „Развитие на маркетинга и на маркетинговия персонал”),
които захранват съответните им платформи с ефекти в модела. Мониторингът
на целевото управление се осъществява
чрез интернет-страница, интернет-пор-
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тал или интранет-система в банката.
На това ниво първичната и вторичната
маркетингова информация се обобщава и
анализира и става входяща за системата
от ключови показатели (вж. табл. 1).

от движението на маркетингови информационни потоци и генерираната от тях
маркетингова отчетност (документооборот).

Таблица 1. Входяща информация по някои ключови показатели
КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

ВХОДЯЩА ИНФОРМАЦИЯ

Приходи от продажби

данни/ описание/ сума; продуктови кодове; цена (лихва); количество
на продажбите по отделни продукти; промоции и отстъпки;
код на кампанията; идентификация на клиента

Променливи разходи при
продажба на продуктите

данни/ описание/ сума; продуктови кодове

Постоянни разходи

данни/ описание/ сума

Маркетингови разходи:

разходи за реклама

данни/ описание/ сума; излъчвания за 1 месец; разходи за 1 месец;
разбивка на разходите по банкови продукти; разбивка на разходите
по маркетингови кампании; разбивка на разходите по медии;
спадане на рейтинга на медия за 1 седмица

-

разходи за медии

данни/ описание/ сума; излъчвания за 1 месец; разходи за 1 месец;
разбивка на разходите по продукти; разбивка на разходите
по кампании; разбивка на разходите по медии; спадане на рейтинга
на медия за 1 седмица

-

разходи за спонсорство

данни/ описание/ сума; разбивка на разходите по продукти

-

- разходи за връзки
с обществеността

данни/ описание/ сума; разбивка на разходите по продукти

- разходи за промоционални продажби

данни/ описание/ сума; разбивка на разходите по продукти;
разбивка на разходите по кампании; разбивка на разходите
по месеци; разбивка на разходите по крайни точки на дистрибуция

- разходи за директни
продажби

данни/ описание/ сума; разбивка на разходите по продукти;
разбивка на разходите по причина за възникване; разбивка на
разходите по месеци; разбивка на разходите по клиенти

- Трето ниво: поддръжка на оперативните
маркетингови процеси и набирането на
първична външна и вътрешна маркетингова информация, като се създават маркетингови бази от данни.
Тези три нива са свързани помежду
си и образуват затворен цикъл, породен

III. Интегрирани маркетингови
информационни потоци и маркетингова отчетност в ИСИОМБ
При функциониране на маркетинга в
съвременните банки се формират следните интегрирани маркетингови информационни потоци:
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- информация за клиентите: поток по релацията „клиенти → отчетност за клиентите и за извършените продажби →
резултати по ключовите маркетингови
показатели, свързани с клиентите →
съпоставка с поставените тактически
маркетингови цели → установяване на
наличие/липса на отклонения от стратегическата маркетингова цел → оценка на
получени дългосрочни ефекти → очаквани
дългосрочни ефекти → корективни мероприятия (въздействие върху клиентите,
маркетингови мероприятия)”;
- финансова информация: поток по релацията „финансови ресурси (средства)
→ маркетингови разходи (маркетингови инвестиции) → маркетингови приходи (приходи от продажби на банкови
продукти) → маркетингова печалба →
дял на маркетинговата печалба в корпоративната печалба”;
- информация за вътрешните маркетингови процеси: поток по релацията „маркетингови цели → вътрешни маркетингови мероприятия (продуктова иновация,
развитие на продуктовия портфейл и
др.) → сравняване на резултатите от
вътрешните процеси с целите → оценка
на ефектите от вътрешните маркетингови процеси → корективни мероприятия (въздействие върху подходите и методите за извършване на вътрешните
маркетингови процеси)”;
- информация за външните маркетингови
процеси: поток по релацията „маркетингови цели → външни маркетингови
мероприятия (пазарни проучвания, рекламни кампании, изграждане на дистрибуционни канали и др.) → сравняване
на резултатите от външните процеси
с целите → оценка на ефектите от
външните маркетингови процеси →
корективни мероприятия (въздействие върху подходите и методите за извършване на външните маркетингови
процеси)”;
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Ефекти от маркетинговата дейност
- управленска информация за работата на
маркетинговия персонал: поток по релацията „маркетингов план и цели → индивидуални цели → маркетингови мероприятия → оценка на постигнатата степен
на ефективност от мероприятията →
сравнение на постигнатата с целевата
ефективност и регистриране на отклонения → корективни мероприятия (мотивиране на маркетинговия персонал)”;
- управленска информация за развитието на
маркетинговата дейност: поток по релацията „маркетингов план и маркетингов
бюджет → маркетингови разходи → реализиране на маркетингови мероприятия
(процеси) → оценка на получените краткосрочни и дългосрочни ефекти от мероприятията → корективни мероприятия (въздействие върху подходите и методите за
извършване на маркетинговата дейност)”.
Всички потоци протичат паралелно и
са свързани помежду си, като преминават
през няколко етапа в следния алгоритъм:
 първи етап: измерване на индивидуалното изпълнение на поставените цели на
маркетинговите специалисти;
 втори етап: регистриране на информационни процеси чрез отчетността (документооборота) на банката, свързани с
маркетингови процеси и действия и формиране на маркетингова база от данни;
 трети етап: въвеждане на маркетинговата информация в ИСИОМБ;
 четвърти етап: анализ на получената
маркетингова информация, вземане решения от маркетинговите мениджъри, поддържане на маркетинговите решения;
 пети етап: последваща обратна връзка
и корективни действия за подобряване
на маркетинговата дейност и нейното
управление, с цел изпълнение на маркетинговата стратегия.
Източниците на банкова маркетингова информация за формиране на маркетинговата база от данни са представени в таблица 2.

Икономически и социални алтернативи, брой 4, 2012

Ñòàòèè
Таблица 2. Източници на маркетингова информация в ИСИОМБ
ИЗТОЧНИЦИ

МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪНШНИ ЗА БАНКАТА
Клиенти на банката
(физически и юридически
лица)

-

качествени характеристики на клиентите
търсени банкови продукти
обем на търсенето по продукти
изисквания по отношение на обслужването
дял на предпочитанията към продуктите на банката спрямо
тези на конкурентните банки
- позициониране на банковите продукти на пазара

Информационни услуги
от държавни институции
(регулаторни органи)

- статистики за развитието на пазара на банкови продукти
- законодателни разпоредби за регулиране пазара на банкови продукти
- изградена инфраструктура
- годишни финансови отчети на банките

Международни финансови
и маркетингови
организации

- динамика на международния пазар на банкови продукти
- тенденции в пазарното търсене на банкови продукти в международен аспект
- характеристика на българския пазар на банкови продукти

Библиотеки/
университети

- тенденции в пазарното търсене на банкови продукти на националния пазар
- тенденции в продуктовите иновации в сектора
- структура на националния и на регионалните пазари

Масови медии (радио,
телевизия, вестници)

- цени на банковите продукти на конкурентни банки
- прогнози за резултати от проведени маркетингови кампании на
банките
- информация за конкурентите и техни банкови продукти

Маркетингови мениджъри

-

статистики за функционирането на маркетинговото звено
статистика за реализираните продажби по видове продукти
анализи на маркетингова информация
анализ на удовлетвореността на заинтересованите групи

ВЪТРЕШНИ ЗА БАНКАТА

Функциониране на
маркетинговото звено

Маркетингови кампании
на банката

- продуктов портфейл на банката
- формиране на ценови оферти за продуктите на банката
- справки за разпределението на маркетинговите разходи и на
ресурсите
- информация за проблемните места в маркетинговата дейност
- развитие на продуктовата иновация
- качество на обслужване на клиентите
- справки, свързани с ценообразуването, с дистрибуционната
мрежа
- справка за информационните потоци
- справки за разпределение на маркетинговите разходи по
кампании
- резултати от маркетингови кампании
- организирани маркетингови кампании
- ефективност на проведени маркетингови кампании
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Информационните потоци стават основа за възникване на маркетинговата отчетност в системата. Едно от изискванията в ИСИОМБ е постигане на унификация
на обработката на данните, централизация и консолидация на регистрите на транзакциите и на съпътстващите документи
в електронен вид.
Информационните носители са два вида:

Ефекти от маркетинговата дейност
входящи, които се придвижват от останалите звена на банката към маркетинговото,
и изходящи – от маркетинговото към останалите звена (вж. таблица 3):
Маркетинговата отчетност е неразривна част от отчетността на цялата банка.
Връзката на някои аналитични информационни
потоци и породения от тях документооборот
е представена на таблица 4.

Таблица 3. Входящи и изходящи носители на информация в ИСИОМБ
ВХОДЯЩИ НОСИТЕЛИ

ИЗХОДЯЩИ НОСИТЕЛИ

 договори с клиенти

 брифове към рекламни агенции

 лихвени бюлетини

 ценови оферти

 процедури за работа на маркетинговото звено

 тарифни справки за цените на банковите услуги

 извлечения по банкови сметки

 приемо-предавателни протоколи

 решения на управителния съвет

 годишни маркетингови отчети

 маркетингова стратегия

 тримесечни отчети за работата
на маркетинговото звено

 маркетингов план и бюджет

 финансови и маркетингови анализи

 процедура за публичност на информацията

 регулярни справки за обема реализирани
продажби за определен период

 наръчник за корпоративните стандарти на
банката в дизайна на печатни материали

 регулярни справки за демографската структура на клиентите на банката

 набор от стандарти за корпоративна визия
и актуални печатни материали

 задания към различните банкови звена
при провеждане на маркетингова кампания

 маркетингови публикации

 маркетингова стратегия

 договори с подизпълнители и финансови
документи

 набор от стандарти за корпоративна визия
и актуални печатни материали

 концепции за криейтив и тръжна информация

 доклади от пазарни изследвания и анализи
 обобщена информация за резултатите от
проведени маркетингови кампании

 касови документи - платежни нареждания, искания за кредити, вносни бележки,
нареждания-разписки, преводни нареждания,
вносни бележки за разплащания от/към
държавния бюджет, преводни нареждания
за директен дебит, за кредитен превод,
съгласия за директен дебит и др.

 обобщена информация за резултатите от
дейността за връзки с обществеността
 обобщена информация за резултатите от
посещаемостта на корпоративния сайт
 отчети от проведени събития
 анкети и въпросници към клиентите
на банката
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Таблица 4. Примерна обвързаност между маркетингови информационни потоци и отчетност в банката5

ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ
Данни и анализи,
свързани с минали
и текущи
финансови операции,
свързани с маркетинга

Прогнози за ефектите
от влиянието на бъдещи
финансови операции
върху маркетинга

ЗВЕНА

ДОКУМЕНТИ

Финансов отдел

Статистически доклади
Справки
Финансови бюлетини
Касови операции
Счетоводни документи за разплащания
Справки за паричните потоци за деня,
свързани с маркетингови процеси

Финансов отдел
Ръководство
на банката

Маркетингов бюджет
Бюджет на банката
Сценарийни анализи
Прогнози за възможни ефекти върху
маркетинговата дейност от извършени
финансови операции

Данни и анализи, свързани
с минали отношения
с клиентите

Външни маркетингови агенции
Маркетингово
звено „Продажби” –
база данни

Данни и анализи, свързани
с текущи отношения
с клиентите

Маркетингово
звено „Продажби”
Счетоводен отдел

Пазарни проучвания на външни
маркетингови агенции
Справки за обема на продажбите
Оплаквания от клиенти

Прогнози за развитие
на бъдещите отношения
с клиентите.

Външни маркетингови агенции
Маркетингово
звено „Продуктови
иновации”

Доклади за потенциалното търсене
на продуктите на банката
Доклади за възникнали инициативи
за разработване на нови банкови продукти
Прогнози за продажбите по пазарни сегменти

Текущи данни
за маркетинговите процеси
и за маркетинговия
персонал

Отдел „Човешки
ресурси”
Управленско
ниво на маркетинговото звено

Трудови договори с обвързване
на възнагражденията на маркетинговия
персонал с поставените цели
Справки за текучество на маркетинговия
персонал
Справки за удовлетвореността
на маркетинговия персонал
Допълнителни трудови споразумения
Справки за промени в статуса
на маркетинговите специалисти

Прогнози за развитието
на маркетинговата
дейност и на маркетинговия
персонал

Отдел „Човешки
ресурси”
Управленско ниво
на маркетинговото звено

Прогнози за тенденциите в текучеството
на маркетинговия персонал
Прогнози за развитието на маркетинговия
персонал

Доклади за състоянието и тенденциите
в търсенето на продуктите на банката

5
Тази примерна обвързаност е изведена на база персонални интервюта като част от проведеното през 2010-2011
г. и цитирано по-горе емпирично проучване.
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Информационните потоци и маркетинговата отчетност, като процесни компоненти, завършват структурната рамка
на ИСИОМБ. Чрез тях системата става
действена и реализуема, без да се налагат съществени изменения в потоците
при въвеждането й.
В заключение трябва да се подчертае, че изграждането и въвеждането на
ИСИОМБ съблюдава определени ограничителни условия, като например необходимостта от наемане и обучаване на
допълнителен маркетингов персонал за
разработването и поддържането й, нови
маркетингови инвестиции и др. Стремежът е да се преодолеят негативите от
установената в емпиричното изследване недоразвитост на изградените традиционни маркетингови информационни
системи. Предимствата на системата ще се проявят чрез участието на
вътрешни маркетингови специалисти,
които са добре запознати с маркетинговите процеси в банката, възможността
за бърза реакция на текущите потребности на маркетинга, гъвкавостта при
вземане на управленски решения, успешното подпомагане на отчетността, бързината на откриване, набиране,
обработване и анализиране на нужната
информация, високата степен на детайлизиране и обоснованост на вземаните
решения. Като цяло, стремежът е ИСИОМБ да развие положителните тенденции, методи и подходи при измерването
на маркетинговите резултати в банките и да предложи начин за преодоляване
на проблемните области.
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Резюме: В статията са систематизирани основни теоретични постановки в
областта на търговските вземания, чиято
релевантност в българската икономическа
среда е тествана чрез проведено емпирично изследване въз основа на данни, предоставени от Националния статистически
институт (НСИ). Конструирани са модели
отделно за големите и малките и средни
предприятия (МСП), с помощта на които са
идентифицирани факторите, влияещи върху стойността на вземанията им от нефинансови предприятия. Анализирано е и влиянието на кризата, която оказва въздейсвие
върху стимулите и възможностите на фирмите да продават с отсрочено плащане,
едновременно, поради свиване на пазарите
на продукция и на банковото кредитиране.
Ключови думи: междуфирмена задлъжнялост, търговски вземания, търговски
кредит, икономическа криза.
JEL: G30, G31, G39.
Въведение

С

четоводните вземания заемат значителен дял в актива на баланса на

повечето нефинансови предприятия, както в страни с изградена и функционираща
пазарна икономика, така и в развиващи се
и слабо развити страни. През последните
десетилетия са създадени няколко теории
за търговския кредит, от които е видно, че
продажбите с отсрочено плащане са свързани с редица ползи, но и рискове за фирмите. Те се открояват още повече в условия
на криза.
Въпреки значителната роля на търговския кредит в дейността на фирмите
и множеството изследвания по въпроса
в различни държави по света, с редки изключения, у нас той остава встрани от
изследователския интерес. Високите нива
на междуфирмената задлъжнялост в страната също обуславят необходимостта от
неговото изследване.
Обект на настоящата статия са търговските вземания на нефинансовите предприятия в България. Целта е да се идентифицират и анализират факторите, влияещи
върху вземанията на фирмите от клиенти
и доставчици по търговски сделки. Във
връзка с тази цел се поставят няколко основни задачи. Първата задача се изразява
в разглеждането и систематизирането на

*
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основни теоретични постановки в областта, чиято релевантност в българската
икономическа среда да се тества чрез емпирично изследване, въз основа на данни от
финансовите отчети на фирми от различни
сектори на икономиката. За постигането
на целта се предвижда и конструирането
на модели, отделно за МСП и за големите
предприятия, осъществяващи дейност в
страната, с помощта на които да се разкрие под въздействие на кои променливи се
формира стойността на търговските вземания на фирмите. Периодът на изследване
в статията позволява да се отчете и влиянието на влошаването на икономическата
остановка в страната с навлизането на
световната икономическа криза.

Основни теоретични
концепции за търговските вземания
Финансовата теория за търговския
кредит разглежда предимствата на фирмите доставчици, спрямо финансовите
институции в кредитирането, включително и на фирми със съмнително кредитно
качество. Те се изразяват в по-лесен достъп до информация в хода на обичайната
бизнес дейност, по-добра възможност за
оказване на натиск за връщане на кредита
чрез заплаха от спиране на доставките,
мрежа от търговски контакти за препродажба на предоставената на кредит продукция при необходимост от въстановяване на собствеността върху нея, а също
така и по-ниска изложеност на морален хазарт и по-трудно отклоняване на стоките
за различна от договорената употреба, за
разлика от парите, при които този риск е
значителен [6] [14] [15] [21] [23].
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Много близка до финансовата е ликвидната теория. Според нея фирмите, които
изпитват затруднения в достъпа до кредит от финансови институции, са склонни
да използват повече финансиране от доставчици в сравнение с по-големите фирми,
които могат да получат по-евтино финансиране и са по-ликвидни и/или имат по-ниски разходи за подържане на ликвидността.
Те имат възможност и за генериране на
повече вътрешен финансов ресурс, поради
което са по-склонни да отпускат кредит
за фирмите със затруднения в достъпа до
финансиране [10] [16] [18] [20]. Това е особено характерно при рестриктивна парична
политика, водеща до намаляване на кредита от финансовите институции. Посредством търговския кредит по-богатите
фирми смекчават последиците от бизнес
цикъла за по-малките, като ги предпазват
от неблагоприятните ефекти от недостига на паричен ресурс. Доставчиците
предоставят и вид застраховка на клиентите, осигурявайки им ликвидност чрез
непрекъснат поток на доставките на кредит. Причината е, че са заинтересовани от
оцеляването на техните клиенти, особено
когато загубата им е свързана с големи
разходи [5][6].
Транзакционната теория разглежда
търговския кредит като операционен инструмент за намаляване на различни видове разходи. Несигурността на доставките придава стохастичен характер на
паричния поток и налага извършването
на разходи, както на купувачите, така и
на продавачите по търговската сделка,
за подържането на парични запаси или
привличането на банкови кредити. Чрез
отделяне на движението на стоките от
това на парите, търговският кредит слу-
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жи като механизъм за хеджиране, чрез който търговските партньори обединяват
риска, произхождащ от стохастичността
на паричните потоци [4] [13].
Търговският кредит се ползва и като
субсидия за купувачите за държане на запаси. Фирмите, които се намират на следващо ниво в производствената верига, избират между разходите от държането на
запаси и разходите от пропускане на продажби, поради отлагане на производството. Когато предпочетената от тях стратегия е отлагане на производството, доставчиците на суровини понасят негативни
външни ефекти, от намаление на собствените им продажби [7].
Търговският кредит е ефективен начин
за преодоляване на флуктуациите в търсенето на продукция. Едно от предимствата
му е, че той е бързо приложим. Освен това
предлагането на атрактивни условия по
търговския кредит е свързано с по-ниски
разходи за приспособяване на фирмата при
спад в търсенето в сравнение с алтернативите на намаляване на цената или промени в производствения план. Той позволява на продавача да спести, подържайки пониски запаси или редуцирайки извънредния
производствен капацитет, необходим за
посрещане на промени в търсенето [11].
Друго предимство на търговския кредит е,
че честите промени в цените са свързани
с разходи за „меню” [7] [21].
Според теорията за ценова дискриминация фирмите използват търговския кредит, за да дискриминират ценово клиентите си. Съществуват различни теоретични хипотези за мотивите и механизма, по
който се реализира това. Според една от
тях, подобно на намалението на цените,

търговският кредит се възприема като
средство за повишаване на продажбите и
отразява стремежа на фирмите при висококонкурентни пазари да приложат конкурентни стратегии, различни от измененията в цените на продуктите [4]. Освен това
мениджмънтът на ценовата дискриминация, осъществявана посредством дискреционно намаление на цените, изисква много
разходи и често е обект на регулативна
забрана и пазарни рестрикции [11] [3]. В такава среда търговският кредит е способ за
скрито намаление на цените и ценова дискриминация, посредством предлагането на
различни условия по кредита на различните
клиенти [2]. В литературата се описва и
алтернативен механизъм за ценова дискриминация, който се изразява именно в това,
че условията по търговския кредит обикновено не се променят в зависимост от
кредитното качество на клиентите, което
позволява на по-нискокачествените заематели фактически да се възползват от
ефективно по-ниска цена благодарение на
търговския кредит. Фирмите с висок марж
между приходите от продажби и променливите разходи са силно мотивирани да разширят продажбите си, без да намаляват
цените за съществуващите си клиенти. Те
са склонни да понесат разходи с цел да реализират допълнителни продажби. Предлагането на търговски кредит от фирмите
нараства с увеличаването на маржа на печалбата от продажбите им, тъй като това
им позволява да понесат по-ниска печалба
или по-висока загуба на кредит в сравнение
с финансовите институции [21].
Теорията за пазарната сила разглежда
значението на пазарните позиции на фир-
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мите. Съществуват анализи на връзката
между пазарна власт и търговски кредит,
съгласно които доставчиците, притежаващи по-голяма пазарна власт, предоставят
повече финансиране на клиентите си. Тези
фирми могат да оказват натиск за изплащане на задълженията чрез заплахата от
спиране на доставките [6] [17] [21]. Налице
са обаче и алтернативни доказателства,
според които колкото по-голяма е пазарната
сила на фирмите доставчици, толкова помалко търговски кредит те предоставят на
клиентите си и ползват повече търговски
кредит от доставчиците си [8] [12]. Кредитирането на клиентите се използва като
инструмент на конкурентна борба. Доставчиците с относително по-слаба пазарна
власт са по-склонни да отпускат търговски
кредит. Позитивната зависимост между
пазарната сила на клиентите и търговския
кредит е по-силна, когато доставчиците са
малки и рискови фирми, разположени в страни с неразвит финансов сектор или неефективна законодателна система [24].
Според теорията за продуктовата диференциация търговският кредит е инструмент за повишаване на продажбите,
подобно на рекламата, чрез диференциация на произвежданата продукция от конкурентната [19]. Условията по търговския
кредит, които доставчиците предлагат, са
по-изгодни за клиентите, когато допълнителните продажби в резултат на отсрочването на плащането водят до повишаване
на маржа на печалбата на доставчика, т.е.
оптималното съотношение на вземанията към продажбите е позитивно свързано
с този марж. Наличието на положителна
връзка между маржа на печалбата и стой-
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ността на вземанията от продажби доказват и Petersen и Rajan (1997).
Върху стойността на вземанията на фирмите се отразяват и финансовите им проблеми. Съгласно теорията за финансовото
разстройство то е фактор, влияещ върху
склонността на фирмите да предоставят
търговски кредит на клиентите си. Petersen
и Rajan (1997) установяват, че губещите
фирми са по-склонни да разширяват търговския кредит в стремежа си да задържат продажбите, те се стремят да сигнализират
финансова сила, имитирайки силните фирми,
които налагат стандартите за търговски
кредит в индустрията. Цялото или част
от разширението на търговския кредит от
губещите фирми с негативен ръст на продажбите може да е и недоброволно, поради
по-малката склонност на длъжниците да бъдат коректни и да се издължават навреме с
фирмите кредитори, които се намират в затруднено положение. Такива фирми по-трудно са в състояние да предприемат законови
действия срещу длъжниците и не могат да
се възползват от заплахата за прекратяване
на бъдещи доставки [21].
При влошаване на състоянието на фирмите максимизиращото печалбата им поведение би могло да се окаже разширяването
на отпускания търговски кредит, ако те бъдат временно надценени на финансовите пазари, а финансовият ресурс, с който финансират продажбите на кредит, относително
по-евтин, отколкото преди развитието на
проблемите им. Разширяването на търговското кредитиране продължава, докато инвеститорите не осъзнаят действителното
състояние на фирмите и не повишат цената на предоставяните средства [14].
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Емпирично изследване
на факторите, влияещи
върху стойността на търговските
вземания на нефинансовите
предприятия в България
За проведеното емпирично изследване
са използвани данни, предоставени от НСИ
за три последователни години (2007, 2008
и 2009 г.) за 199 МСП и 100 големи предприятия, определени като такива според
критерия „брой наети лица”. Изследвани са
предприятия от всички нефинансови сектори от „A” до „S” по КИД-2008 (без сектори „K” – „Финансови и застрахователни
дейности”, и „O” – „Държавно управление”).1
Изборът на изследователски подход за
отделен анализ на МСП (с от 10 до 249 заети) и големите предприятия (с над 249
заети), които за 2009 г. представляват
едва 0,21 % от общия брой на фирмите от
генералната съвкупност2, е продиктуван
от факта, че макар и с малък относителен
брой, големите предприятия произвеждат
съществен дял от БВП на страната и осигуряват около 1/43 от работните места на
заетите в нефинансовите предприятия.
Поради това анализът на търговските
вземания при тях предполага особено внимание. В допълнение големите предприятия
имат по-голяма възможност за провеждане
на самостоятелна политика по търговско
кредитиране в сравнение с МСП.
Финансовите данни, използвани при изследването, са от неконсолидираните отчети на предприятията, с което се избягват възможни изкривявания в резултатите,
които могат да възникнат от автоматичното нарастване на вземанията в първата

година, в която фирмата започне да консолидира отчетите си [9] [22].
Създадени са два модела, съответно за
търговските вземания на МСП и на големите предприятия, които са тествани за
две последователни години – 2008 и 2009
г. Използвани са лагови променливи, чиято
употреба води до намаляване на броя на годините, за които се тестват моделите, но
дава възможност за тяхното динамизиране
и отчитане на влиянието на времето. Освен това за 2007 г. липсват данни за някои
от обясняващите променливи.
Като зависими променливи в моделите
са използвани търговските вземания (ТВ)
– вземанията от клиенти и доставчици
нефинансови предприятия, а индикатори за
изследване на вземанията са:
 Стойност на активите (СА) – индикатор за размера на фирмата;
 Неразпределена печалба (НП) – индикира
способността на фирмата да генерира
вътрешен финансов ресурс;
 Дял на текущите активи в общата
стойност на активите (ТА/СА) – служи за изследване на въздействието на
структурата на актива;
 Нетна загуба за предходната година (НЗ
лаг1) – показател за значението на финансовите проблеми;
 Брутна печалба (БП) – индикатор за финансовото състояние и стимула на фирмите
за повишаване на продажбите на кредит;
 Разходи за суровини и материали (РСМ)
– служи като показател при изследване
на значението на продължителността
на производствения цикъл и вида на
разходите;

1

Данните са обработени с програмен продукт SPSS.
Според изчисления на автора по данни на НСИ.
3
Според изчисления на автора по данни на НСИ.
2
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 Намаление на запасите от продукция и
незавършено производство (НЗПНП) –
индикатор за значението на търговския
кредит за насърчаване на продажбите.
Ползваният при изследването множествен линеен регресионен модел има вида:
Y = b0 + b1X1 + b2X2 +…+ bkXk + ei ,

(1)

където:
Y е зависимата променлива;
X1, X2,…,Xk – факторните променливи;
b0 – свободният член (константа);
b1, b2…,bk – регресионните коефициенти;
ei – остатъчният (случаен) компонент.
През периода 2007-2009 г. се наблюдава формиране на тенденция за постепенно
нарастване на дела на нетните длъжници
от МСП и на дела на нетните кредитори

задължения или изобщо не ползват, нито
предоставят търговски кредит. Последното съответства на ликвидната теория,
според която големите фирми, с по-лесен
достъп до външно финансиране и повече
собствени ресурси, служат като трансмитори на ликвидност за по-малките и кредитно затруднени фирми, смекчавайки ликвидните шокове за своите клиенти МСП.
С влошаването на икономическата обстановка при МСП се наблюдава значително намаление на средната аритметична
стойност на нетните приходи от продажби през 2009 г. спрямо 2008 г. При големите
предприятия също има намаление на средната стойност на НПП, но доста по-малко.
Независимо от размера на фирмите (и при
МСП, и при големите предприятия) е налице
повишение на дела на продажбите на кредит

Таблица 1. Процент от фирмите, нетни кредитори или длъжници по търговски кредит
МСП
2009 г.

2008 г.

Големи предприятия
2007 г.

2009 г.

2008 г.

Нетни длъжници
52 %

49 %

47 %

52 %

58 %

Нетни кредитори
46 %

47 %
4%

50 %

Нетни кредитори
40 %

48 %

Вземания=Задължения
2%

2007 г.

Нетни длъжници

41 %

36 %

Вземания=Задължения
13 %

0%

1%

14 %

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.

от големите предприятия. С развитието
на кризата, свиването на пазарите за реализация на продукцията и ограничаване
на достъпа до институционално финансиране, съпроводено и с повишаване на лихвените проценти по банковите кредити,
постепенно нараства делът на големите
предприятия нетни кредитори, което е
основно за сметка на намаляване дела на
тези от тях, които са с равни вземания и
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спрямо общата стойност на НПП. Вероятни причини за това са рязкото намаление на
НПП и невъзможността, поради пазарни фактори, за толкова бърза промяна в кредитната политика, че продажбите с отсрочено
плащане да намалеят пропорционално на
спада на оборота, а също и стремежът на
фирмите да се справят със свитото търсене през кризата, стимулирайки продажбите
с помощта на търговски кредит.
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Таблица 2. Средна стойност на отношението на търговските вземания към НПП по години

Малки и средни предприятия
Големи предприятия

Години

Търговски вземания/НПП

2009

0,21

2008

0,19

2009

0,21

2008

0,18

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.

Модел за търговските вземания
на МСП
В модела за търговските вземания на
МСП участват като факторни променливи:
- Стойност на активите;
- Неразпределена печалба;
- Съотношение на текущи активи към
стойност на активите;
- Нетна загуба за предходната година.
Характеристиките на модела за търговските вземания на МСП за 2009 г. са
следните:

на зависимата променлива. Всички фактори, включени в модела са значими (sig.
= 0,000 < 0,05). Най-силно е влиянието на
неразпределената печалба и стойността на активите.
В корелационната матрица няма нито
един коефициент, по-голям от 0,7 (освен
разположените по главния диагонал, показващи зависимостта на всяка от променливите със самата нея), което означава, че
не е налице мултиколинеарност, т.е. факторните променливи са независими една

Таблица 3. Резултати за обясняващите променливи в модела за търговските вземания на МСП за 2009 г.

Константа

B (unstandardized
coefficients)
-1728,026

Std. Error

Beta (standardized coefficients)

t

Sig.

668,883

-

-2,583

0,011

СА

0,154

0,023

0,365

6,782

0,000

НП

0,620

0,060

0,544

10,289

0,000

2877,361

1147,417

0,099

2,508

0,013

-4,370

2,105

-0,084

-2,076

0,039

ТА/СА
НЗлаг1

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.

Коефициент на корелация (R) – 0,838
Коефициент на детерминация (R2) – 0,702
Adjusted R2 – 0,696
Std. Error of the Estimate – 4251,981
F statistic – 114,213
Sig. – 0,000
Моделът е адекватен (равнището на
значимост на F критерия sig. = 0,000 < α
= 0,05) и обяснява 70 % от изменението

от друга. При положение, че съществува
мултиколинеарност, „оценените регресионни коефициенти са неефективни, т.е. с
широки доверителни интервали, което ги
прави ненадеждни” (вж. [1], с. 162).
Същият модел за вземанията от клиенти
и доставчици на МСП е тестван и за 2008 г.
Характеристиките на модела за търговските вземания на МСП за 2008 г. са следните:
Коефициент на корелация (R) – 0,851
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Таблица 4. Корелационна матрица на факторите в модела за търговските вземания на МСП за 2009 г.
СА

НП

СА

1

НП

0,659

ТА/СА

НЗлаг1

0,659

-0,005

0,202

1

0,076

0,031

ТА/СА

-0,005

0,076

1

-0,082

НЗлаг1

0,202

0,031

-0,082

1

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.

Коефициент на детерминация (R 2) – 0,724
Adjusted R2 – 0,718
Std. Error of the Estimate – 4205,190
F statistic – 129,198
Sig. – 0,000
Отново най-силно е влиянието на неразпределената печалба и стойността на
активите.

мост на F критерия sig = 0,000 < 0,05) и
показва устойчивост във времето. Коефициентът на детерминация и през двете години надвишава 70 %.
По отношение на влиянието на отделните
фактори, включени в модела за вземанията на
МСП, се установяват следните зависимости:
 Стойност на активите – налице е по-

Таблица 5. Резултати за обясняващите променливи в модела за търговските вземания на МСП за 2008 г.
B (unstandardized
Std. Error Beta (standardized coefficients)
t
Sig.
coefficients)
Константа
-2110,590
693,123
-3,045
0,003
СА

0,244

0,020

0,604

12,378

0,000

НП

0,679

0,086

0,366

7,861

0,000

ТА/СА

2987,199

1179,643

0,097

2,532

0,012

НЗлаг1

-7,109

1,394

-0,206

-5,099

0,000

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.
Таблица 6. Корелационна матрица на факторите в модела за търговските вземания на МСП за 2008 г.

СА
НП

СА

НП

ТА/СА

НЗлаг1

1

0,578

-0,029

0,320

0,578

1

0,063

0,071

ТА/СА

-0,029

0,063

1

-0,174

НЗлаг1

0,320

0,071

-0,174

1

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.

От корелационната матрица е видно, че и
в случая не е налице мултиколинеарност, нито
един от коефициентите, с изключение на тези
по главния диагонал, не надвишава 0,7.
Създаденият модел за вземанията на
МСП е адекватен (равнището на значи-
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зитивна зависимост между стойността на активите на фирмата и размера
на вземанията от нефинансови предприятия. Стойността на активите на
фирмите е индикатор за техния мащаб и пазарни позиции, за качеството
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на мениджмънта и информационната
прозрачност и като цяло на кредитоспособността им. Традиционно по-големите фирми имат по-лесен достъп до
външно финансиране и възможност на
свой ред да отпускат търговски кредит
на клиентите си.
 Неразпределена печалба – тя е индикатор за способността на предприятията да генерират вътрешен финансов
ресурс. Колкото по-висока е тази способност, толкова е по-голяма и възможността на фирмите да продават при
условия на отсрочено плащане.
 Дял на текущите активи в стойността на активите – между дела
на краткотрайните активи в общата
стойност на актива на фирмите и размера на техните вземания от клиенти
и доставчици е налице позитивна зависимост. Основно краткотрайните активи са тези, които носят приходи на
фирмата. По-високият им дял в общата
структура на активите е индикатор и
за ликвидността на предприятията и
от тук за възможността им да инвестират във вземания.
Освен това колкото по-голям е делът на
краткотрайните активи и съответно помалък този на дълготрайните, толкова пониски са бариерите за навлизане в бизнеса
и съответно конкуренцията е по-висока.
Това принуждава фирмите да продават на
кредит, за да подържат взаимоотношенията си с клиентите, което съответства на
теорията за пазарната сила.
По-високият дял на краткотрайните активи, при равни други условия, означава и
по-големи складови разходи, които фирмите се стремят да компенсират с увеличаване на обръщаемостта на тези активи,

посредством повишаване на продажбите с
отсрочено плащане. Последното потвърждава транзакционната теория за търговския кредит.
 Нетна загуба за предходната година
– негативното въздействие на отрицателния финансов резултат за предходната година върху стойността на
вземанията потвърждава значението
на финансовите проблеми на фирмите и
възможността им за генериране на вътрешна ликвидност върху склонността
за продажби при условия на отсрочено
плащане.
Фирмите, които са приключили със загуба предходната година, е по-малко вероятно да получат и външно финансиране.
Този извод се подсилва на фона на свиване
на кредитирането от банките по време на
кризата и традиционно по-трудния достъп
на МСП до институционално финансиране.
Негативният характер на връзката показва, че при отчелите загуба МСП не се
реализира описвана от Frank и Maksimovic
(2005) ситуация, при която фирмите с влошаващо се финансово състояние могат да
се окажат временно надценени, което да
им предостави възможност да увеличат
продажбите на кредит с финансов ресурс,
относително по-евтин, отколкото преди
развитието на проблемите им. Това е закономерен резултат при условия на затруднен достъп до институционално кредитиране и покачващи се лихвени проценти по
банковите кредити.
Освен това в ситуация на влошаваща се
икономическа обстановка и нужда от ликвидност, хоризонта на решенията на МСП
с финансови проблеми се скъсява, а текущото оцеляване на фирмата се превръща в
доминиращ мотив, измествайки фокуса на
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управленското внимание от стратегическите мотиви за запазване на дългосрочни
отношения с клиентите чрез предоставяне на търговси кредит.
Установената позитивна връзка между
вземанията, от една страна, и стойността на активите, неразпределената печалба и дела на краткотрайните активи, от
друга, както и негативната връзка с нетната загуба от предходната година, съответстват на финансовата и ликвидната
теория за търговския кредит.

Модел за търговските вземания
на големите предприятия

Adjusted R2 – 0,852
Std. Error of the Estimate – 17096,12231
F statistic – 115,018
Sig. – 0,000
Установява се силна множествена зависимост (0,7 < R = 0,927 < 1) на стойността
на вземанията от обясняващите променливи в модела. Коефициентът на детерминация показва, че 86 % от различията
в стойността на търговските вземания
при големите предприятия са резултат от
различията в стойността на включените
в модела фактори. Най-съществено е влиянието на стойността на активите, индикатор за мащаба на фирмите.

Таблица 7. Резултати за обясняващите променливи в модела за търговските вземания на големите
предприятия за 2009 г.

Константа

B
(unstandardized
coefficients)
-10170,400

Std. Error

Beta (standardized
coefficients)

t

Sig.

4071,504

-

-2,498

0,014

СА

6,401

0,003

0,854

21,474

0,000

БП

0,711

0,278

0,104

2,555

0,012

ТА/СА

21505,923

7253,747

0,119

2,965

0,004

РСМ

0,491

0,074

0,284

6,608

0,000

НЗПНП

-2,386

0,735

-0,136

-3,246

0,002

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.

В модела за търговските вземания на
големите предприятия участват като факторни променливи:
- Стойност на активите;
- Брутна печалба;
- Текущи активи/Стойност на активите;
- Разходи за суровини и материали;
- Намаление на запасите от продукция и
незавършено производство.
Характеристиките на модела за търговските вземания на големите предприятия за 2009 г. са следните:
Коефициент на корелация (R) – 0,927
Коефициент на детерминация (R 2) – 0,860
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В корелационната матрица няма нито
един коефициент, по-голям от 0,7, което означава, че е изпълнено изискването на множествения регресионен анализ факторните
променливи да бъдат независими помежду си.
Същият модел е тестван и за 2008 г. Той
е стабилен във времето, коефициентът на
детерминация се запазва висок и през двете
изследвани години, постоянна е и посоката
на влияние на включените в модела фактори, а от корелационните матрици за обясняващите променливи е видно, че не е налице
мултиколинеарност. Обяснителната способност на модела за вземанията на големите
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Таблица 8. Корелационна матрица за факторите в модел за търговските вземания на големите
предприятия за 2009 г.
СА

БП

ТА/СА

РСМ

НЗПНП

СА

1

0,095

-0,185

0,093

-0,001

БП

0,095

1

0,181

0,204

0,082

ТА/СА

-0,185

0,181

1

-0,052

-0,003

РСМ

0,093

0,204

-0,052

1

0,385

-0,001

0,082

-0,003

0,385

1

НЗПНП

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.

предприятия надвишава тази на модела за
вземанията на МСП, което може да се обясни
с по-силното въздействие на случайни фактори при МСП.
Характеристиките на модела за търговските вземания на големите предприятия за 2008 г. са следните:
Коефициент на корелация (R) – 0,975
Коефициент на детерминация (R 2) – 0,951
Adjusted R2 – 0,949
Std. Error of the Estimate – 16846,353
F statistic – 354,656
Sig. – 0,000

 Стойност на активите – както и при
МСП стойността на активите, които
са индикатор за размера на фирмите,
е сред най-силно влияещите фактори
върху размера на вземанията. При поголемите фирми се приема, че качеството на мениджмънта е по-високо,
проблемът с информационната непрозрачност, характерна за българските
фирми, е по-слаб и рискът от неплатежоспособност е по-малък, което
улеснява достъпа на тези фирми до
институционално финансиране и пови-

Таблица 9. Резултати за обясняващите променливи в модела за търговските вземания на големите
предприятия за 2008 г.
B (unstandardized
coefficients)
Константа

Std. Error

Beta (standardized
coefficients)

t

Sig.

-9814,249

4098,689

-

-2,394

0,019

СА

0,130

0,004

0,867

31,676

0,000

БП

1,343

0,210

0,173

6,404

0,000

15452,641

7022,335

0,052

2,200

0,030

0,173

0,045

0,090

3,800

0,000

ТА/СА
РСМ

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.

По отношение на посоката на влияние
на отделните фактори, включени в модела
за вземанията на големите предприятия,
се установяват следните зависимости:

шава възможностите им на свой ред
да инвестират във вземания. По-големият размер на фирмата предполага и
по-стабилни парични потоци и по-лес-
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Таблица 10. Корелационна матрица за факторите в модела за търговските вземания на големите
предприятия за 2008 г.
СА
СА

1

БП

ТА/СА

РСМ

НЗПНП

0,508

-0,135

0,120

0,012

БП

0,508

1

-0,010

0,070

0,087

ТА/СА

-0,135

-0,010

1

-0,036

-0,015

РСМ

0,120

0,070

-0,036

1

0,184

НЗПНП

0,012

0,087

-0,015

0,184

1

Източник: Изчисления на автора по данни, предоставени от НСИ.

но управление на ликвидността, което също благоприятства продажбите
при условия на отсрочено плащане.
Освен това големите фирми имат посилни пазарни позици и възможност за
оказване на натиск върху клиентите
за изплащане на задълженията чрез
заплахата от прекратяване на доставките. При големите фирми рискът
от неплащане е по-малък, тъй като
е по-широк наборът от възможните
мерки за защита поради по-добрите
финансови възможности и качество на
мениджмънта.
1. За позитивната зависимост между размера на фирмите, представен чрез
стойността на активите и размера
на продажбите на кредит, допринася и
постигането на икономии от мащаба в
управлението на вземанията, тъй като
големите фирми обикновено имат и повече клиенти.
 Брутна печалба – в потвърждение на
теорията за ценова дискриминация се
установява положително въздействие
на брутния марж върху стойността на
вземанията. Фирмите с по-висока брутна печалба са по-силно мотивирани да
разширяват продажбите си с помощта
на търговския кредит. Този мотив се
подсилва още повече в условия на криза и свиване на пазарите на продукция.
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Предоставяйки възможност за отсрочено плащане, фирмите успяват да привлекат и финансово по-слаби и некредитоспособни клиенти без експлицитна
ценова дискриминация.
2. Според теорията за продуктовата
диференциация, разглеждаща търговския
кредит като инструмент за повишаване на продажбите чрез диференциация
на произвежданата продукция от конкурентната, оптималното съотношение на
вземанията към продажбите също е позитивно свързано с маржа на печалбата.
Когато допълнителните продажби в резултат на отсрочването на плащането водят до неговото повишаване, условията по
търговския кредит, които доставчиците
предлагат, са по-изгодни за клиентите и
съответно стойността на продажбите с
отсрочено плащене е по-висока.
3. В допълнение, по-високата печалба е индикатор и за възможността на
фирмата да генерира вътрешен финансов ресурс, както и да привлича външен
такъв, с който да финансира инвестиции
във вземания, което съответства на финансовата и ликвидната теория за търговския кредит.
 Съотношение на текущите активи
към общата стойност на активите –
в потвърждение на ликвидната теория,
както и при МСП се установява пози-
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тивно въздействие на дела на краткотрайните активи в общата стойност
на актива на фирмите върху размера
на техните вземания от клиенти и доставчици. При равни други условия, краткотрайните активи са по-лесно и бързо
конвертируеми в парични средства в
сравнение с дългосрочните и детерминират по-голяма гъвкавост в управлението на ликвидността, позволяваща
на фирмите да се ангажират с по-големи като стойност и по-продължителни
инвестиии във вземания.
Освен това, фирмите, за който е характерен по-голям дял на краткотрайните активи и съответно по-малък дял
на дълготрайните активи, са изправени
пред по-силен конкурентен натиск в резултат на по-ниските бариери за навлизане в бизнеса. Наличието на множество
доставчици засилва пазарните позиции
на купувачите и води до повишаване на
дела на продажбите на кредит.
Високите стойности на краткотрайните активи спрямо общата сума на актива
означават и по-голям стимул за фирмите
да повишат тяхната обръщаемост посредством повишаване на продажбите с помощта на търговски кредит и да компенсират по-големите складови разходи, които
се предполагат от високия дял на краткотрайните активи.
 Разходи за суровини и материали – положителната връзка със стойността
на вземанията отразява, че по-високите
разходи за суровини и материали предполагат по-кратък производствен цикъл и
по-високи складови разходи за съхранение на готова продукция при положение,
че тя не може да бъде своевременно реализирана. Стремежът към намаление на
складовите разходи стимулира фирмите

да продават при условия на отсрочено
плащане за ускоряване на реализацията
на продукцията. Тази зависимост съответства на транзакционната теория.
Освен по-кратък производствен цикъл
високите разходи за суровини и материали
могат да индикират също така и високите им цени, което води до завишаване на
цената и на крайния продукт, произведен
с тях. Това поражда необходимостта от
продажби с отсрочено плащане, за да се
осигури привличането и на по-слабо платежоспособни клиенти чрез индиректна
ценова дискриминация посредством търговски кредит.
 Намаление на запасите от продукция и
незавършено производство – негативната зависимост със стойността на вземанията, която се установява, потвърждава значението на търговския кредит
като ефективен инструмент за насърчаване на реализацията на продукцията.

Изводи от изследването
В условия на криза значението на търговския кредит като инструмент за насърчаване на продажбите и като цяло на
механизъм за приспособяване към средата
нараства. Икономическата криза влияе
както върху стимулите, така и върху възможностите на предприятията да продават с отсрочено плащане, поради свиването на пазарите и ограничаването на достъпа до институционално финансиране.
Създадените модели показват устойчивост във времето, като се запазва тяхната
значимост и обяснителна способност през
различните години. По-високото качество
на мениджмънта и по-добрата възможност
за провеждане на самостоятелна политика
по управление на вземанията при големите
фирми обяснява по-високия коефициент на
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детерминация на моделите за тях в сравнение с тези за МСП, при които значението на
случайни фактори е по-силно изразено.
За разлика от модела за големите предприятия, в този за МСП участва променлива с едногодишен лаг – нетната загуба.
Големите предприятия обикновено са поустойчиви от МСП спрямо влошаването на
икономическите условия, което им позволява да провеждат сравнително постоянна
търговска политика, независимо от конюнктурни промени на заобикалящата среда и
волатилността на собствените финансови
показатели. Докато МСП, които не разполагат с необходимите икономически буфери за
абсорбиране на шокове, са принудени да нагаждат решенията си относно търговските вземания спрямо настъпили изменения
във финансовото състояние, дори ако те в
последствие се окажат с временен характер и не могат да подържат устойчива дългосрочна политика. Освен това за големите
предприятия е по-характерно следването на
дългосрочни стратегии и стремеж за запазване на продължителните взаимоотношения
с доставчиците и клиентите, включително
поради по-големия размер на направените
инвестиции в тези взаимоотношения. Те се
стремят да ги запазят въпреки влошаването на финансовото им състояние и затруднения достъп до банково кредитиране през
кризата. В допълнение, по-високите постоянни разходи и разходи по промяна в производствeния план принуждават големите
фирми да компенсират намаляващото търсене на продукция поради свиването на пазарите посредством кредит за клиентите,
дори да имат финансови затруднения.
Резултатите от изследването показват, че при равни други условия МСП, които
са завършили предходната година с нетна
загуба, предоставят по-малко търговски
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кредит на клиентите си. Налага се изводът, че МСП, за които по принцип достъпът
до кредитиране от финансовите институции е затруднен и нямат необходимите резерви, които да абсорбират неблагоприятните изменения във финансовите им показатели, по-трудно биха могли да използват
разширяването на кредита за клиентите
за преодоляване на намаляващите продажби през кризата. А нарастването на вземанията при някои от тези фирми до голяма
степен е отражение и на невъзможността
им да съберат навреме отпуснатите кредити в резултат на отслабените пазарни
позиции и намаляващата способност за
оказване на натиск върху длъжниците.
Горните аргументи също обясняват и
нарастването на дела на нетните длъжници при МСП по време на кризата, през
която се влошава финансовото състояние
на предприятията и се свива достъпът
до банково кредитиране, както и увеличаването на дела на нетните кредитори
при големите предприятия, стремящи се
да задържат приходите си от продажби
и добрите взаимоотношения с клиентите
чрез увеличаване на търговския кредит.
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Оценка на конкурентоспособността
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Вяра Милушева*
Резюме: Фирмената конкурентоспособност е област, която се радва на голямо
внимание от страна на учените, мениджърите и анализаторите. Напредъкът в теорията и методологията е безспорен, но същото
не може да се каже за практическото приложение на предлаганите в теорията подходи и
методи за оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма. Целта на настоящата статия е да се предложат подход и методическа схема за оценка
и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма, които да бъдат основа
за разкриване на възможности за повишаване
на конкурентоспособността. Тезата е, че
представените подход и методическа схема
могат да служат на специалистите от практиката. Предложеният подход се основава
на оценяване на конкурентоспособността на
фирмите, извършване на сравнения (с конкурентите и с предишни години) и разкриване
на резерви, а оттам и формулиране на насоки
за повишаването й в бъдеще. Величината на
показателя за конкурентоспособност показва не само резултатите от стопанската
дейност на фирмата, но и мястото й сред
останалите конкуренти на пазара. Същевременно тази величина дава възможност
фирмата да направи преценка доколко може
да се възползва от сегашното действие на
факторите на средата. Тя също така показ*

ва доколко фирменото ръководство е избрало правилната стратегия за функциониране
и развитие на фирмата. Приложимостта на
предложения подход и методическа схема е
потвърдена чрез оценяване на конкурентоспособността на три индустриални фирми от
сектор „Цветна металургия”.
Ключови думи: конкурентоспособност,
индустриална фирма, методика, оценка,
анализ.
JEL: L00.
Увод
последните години темата за конкурентоспособността и нейното
определяне е изключително актуална. Актуалността е продиктувана от съвременната бързо променяща се бизнес среда, в
която функционират фирмите. Редица учени дават своето виждане за това какво
е конкурентоспособност, как се оценява,
като не липсват и препоръки за нейното
повишаване. От значение е да се отбележи,
че конкурентоспособността е фундаментален комплексен показател и притежава
много измерения. В научната литература
отсъства единно определение за конкурентоспособността, което затруднява избора
на показатели за нейното оценяване и анализиране.
Представената в тази статия методика
отразява сложността на различните аспе-

В
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кти на конкурентоспособността на индустриалната фирма. Целта е да се интегрират
множеството елементи, оказващи влияние
върху начина, по който индустриалните фирми функционират ефективно. Настоящата
статия засяга главно измеренията на конкурентоспособността на индустриалната
фирма. На това основание предлагам следното определение: конкурентоспособността
на индустриалната фирма е нейната способност да се възползва в максимална степен от
условията на външната среда и успешно да
използва резервите в собствения си потенциал в дългосрочен период от време. Представената в статията методика отразява в пълна степен посочената дефиниция. Подходът
за анализиране на конкурентоспособността

се основава на вижданията на автори като
Майкъл Портър (2004), Ян Фагерберг (2004),
Н. С. Яшин (1997) и Младен Велев (2004, 2008),
които са адаптирани за ниво индустриална
фирма. Подходът позволява да се установи
състоянието на индустриалната фирма, да
се направят сравнения с конкурентите й и по
този начин да се оформи стратегия за повишаване на конкурентоспособността чрез
разкритите възможности.

1. Етапи на анализа на конкурентоспособността на индустриалната фирма
При разработване на начина за оценяване на конкурентоспособността на

Фигура 1. Компоненти на методиката
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индустриалната фирма трябва да бъдат
решени два основни проблема, които все
още нямат задоволително решение в специализираната литература. Първият е за
индикаторите на фирмената конкурентоспособност, а вторият е за показателите, по които се оценява степента на
развитието им.
Изборът на показатели би следвало да
е продиктуван от необходимостта да се
разкрият възможности, които да доведат
до повишаване на конкурентоспособността. Този избор е твърде сложен, защото
всеки един от факторите на външната и
вътрешната среда оказва влияние върху
дейността на фирмата. Представената
в статията методика се основава на
онези от тях, които са ключови за постигането на устойчива конкурентоспособност.
Представената фигура представя показателите и логическите връзките между
тях. Първият етап е проучване на външната среда. При изследването и анализа
на външните фактори е необходимо да се
направи подходяща класификация, като се
отчете тяхното положително или отрицателно въздействие. Методиката се базира
на класификацията на факторите, направена от Майкъл Портър. Тя е широко приета
от изследователи и практици, а разработеният „диамант” се превръща в един от
най-често използваните инструменти за
анализ на националната и фирмената конкурентоспособност.
Вторият етап е определяне на моментна конкурентоспособност на фирмата. Величината на показателя за конкурентоспособност показва не само стопанската успеваемост на фирмата и мястото й сред останалите конкуренти на
пазара, но и оценява доколко тя може да
се възползва от сегашното действие на
факторите на средата. Той показва и доколко фирменото ръководство е избрало
правилната стратегия за функциониране
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и развитие на фирмата и успешно изпълнява задълженията си.
Третият етап е анализ на вътрешните фактори за конкурентоспособност.
Проблем при оценката на вътрешните
фактори е тяхното правилно определяне. В специализираната литература се
предлага голямо разнообразие от класификации на факторите за повишаване
на конкурентоспособността на фирмите, но по тях няма единно мнение. Това
дава основание за целите на настоящата методика да се предложи и използва
разработена от Фагерберг класификация
на факторите за конкурентоспособност
на национално ниво, но адаптирана за
фирмено равнище. Тя включва сравнително малък брой фактори, което улеснява
проучванията. В същото време отразява
характеристики, в които са акумулирани
резултатите от управленските усилия
на фирмата и достатъчно точно представят конкурентните й възможности.
Тя е съобразена и с възможността за лесен достъп до информацията, необходима за количествена оценка на равнищата на факторите.
Четвъртият етап е определяне потенциала на фирмата за повишаване на
конкурентоспособността. Необходим е
аналитичен инструмент, който да показва
как действията на вътрешните фактори
се съчетават във външните, т.е. как те
действат едновременно, а не поотделно.
Той трябва да показва при какво едновременно действие на факторите може да се
очаква максимален положителен резултат
и доколко въздействието върху някои от
факторите ще доведе до повишаване на
конкурентните възможности на фирмите
от отрасъла.
Последният етап е оценка на възможностите за повишаване на конкурентоспособността на индустриалната фирма.
Възможностите пред индустриалната
фирма за бъдещи подобрения се разкри-
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ват в резултат на анализите на конкурентоспособността, извършени по показаните по-горе начини. Те имат различни
източници и различна степен на привлекателност.
Многообразието, потенциално големият брой и различната привлекателност
на възможностите за повишаване на конкурентоспособността налагат предварителното им оценяване. Оценката трябва
да покаже различната степен, в която биха
повлияли на повишаването на конкурентоспособността и нейната устойчивост. На
тази основа се определя и значимостта
им за фирмения успех, което подпомага изграждането на управленски приоритети за
въздействие. Формирането на такива приоритети е от голямо значение за фирмите,
предвид ограничените им ресурси и време,
с които разполагат.

2. Методическа схема на анализа
на конкурентоспособността
на индустриалната фирма
Етап I. Проучване на външната среда на
индустриалната фирма
Целта, заложена в този етап, е да се
представи модел за количествена оценка
на факторите на средата, позволяващ да
се придобие сравнително ясна представа
за действителното състояние на факторите и тяхното влияние върху конкурентоспособността на организацията.
Анализът на факторите на средата се
осъществява чрез подход, базиран на количествената оценка. Тя се извършва по
експертен път. Моделът е адаптиран
на основата на направената от Майкъл
Портър (Портър, 2004) класификация на
факторите за международната конкурентоспособност, като за целите на анализа
детерминантите на националните предимства предварително се декомпозират
на отделни елементи, а елементите – на
променливи (Shafaei 2009).

На всяка променлива се определя бална
оценка за степента на развитие/наличност в страната. Балните оценки са от 1
до 7 (1 – много ниска степен, 7 – много висока степен, в колоната „степен на развитие, наличност - S”). Едновременно с това
на всяка променлива се определя и относителната значимост за конкурентоспособността на отрасъла в колоната „значение
за конкурентността на отрасъла – Z”. Значимостите се определят с оценки от 1 до
10 (1 – няма значение, 10 – има много голямо
значение). Следва определяне на т.н. „претеглена стойност” на променливите, т.е.
бални оценки с отчитане на значимостта
им за конкурентоспособността на отрасъла. Извършва се по следния начин:
,

(1)

където:
C е претеглената стойност на променливата на средата;
S – балната оценка за степента на развитие/наличност на променливата на средата в страната;
Z – относителната значимост на променливата на средата за конкурентоспособността на отрасъла.
Логиката на определянето на оценката
на факторите на средата е основана на разбирането, че по-високата стойност на променливите, а оттам и по-високата оценка
за съответните елементи и детерминанти,
е признак на по-благоприятно за конкурентоспособността на фирмата състояние и
въздействие на средата, а по-ниската им
стойност е сигнал за влошаващо се въздействие. Положението с показателите за
нивото на разходите за ползване на отделните ресурси, за нивото на корупцията, на
данъците, митата и таксите е различно.
Високата им стойност свидетелства за неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособност и обратно (в таблица 1 тези
променливи са обозначени с  ). Ето защо
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Таблица 1. Оценка на факторите на външната среда
Фактори,
свързани с:
Елементи
(Детерминанти)

Значение за кон- Степен на Претеглена
курентостта
развитие
стойност
на отрасъла
наличност
C= S*Z/10
Z
S
C*=((1/S)*Z)/10

Променливи

1. Факторни условия

1. Наличие на необходимата на отра1. Работна съла квалифицирана работна сила
сила
2. Равнище на разходите
за персонал *
1. Наличие в страната на необходи2. Природ- мите на отрасъла природни ресурси
ни ресурси – коли- 2. Близост до чуждестранни
доставчици
чество,
качество, 3. Равнище на разходите
достъпза материални ресурси *
ност
4. Близост до пазарите

3. База от
знания –
научни,
технически и
пазарни

1. Наличие на държавни и частни
институти, извършващи полезна
за отрасъла научно-изследователска
дейност
2. Сътрудничество с университети
за осъществяване на научно-изследователски и приложни разработки
3. Наличие на база от приложни
резултати от научни изследвания
4. Достъп до информация за новостите в отрасъла и за пазарните
тенденции
5. Наличие на необходимите ресурси
за ускорена иновационна дейност,
вкл. европейски фондове
6. Достъп до надеждна статистическа информация
1. Достъп до капитал, необходим
за финансиране на отрасъла
2. Развита фондова борса, улесняваща достъпа на отрасъла до капитал

4. Капитал

3. Наличие на чужди инвестиции
4. Възможности за финансиране
от ЕС
5. Разходи за придобиването
на капитал *
1. Наличност на необходимата качествена базова инфраструктура
- транспортна система, пощенски
доставки, система за здравеопазване,
жилища, културни институции и др.

5. Инфраструктура

2. Наличност на необходимата качествена съвременна инфраструктура - комуникационна система, логистични системи, система за плащания
и трансфер на фондове, системи за
електронна търговия и др.
3. Разходи за използването на инфраструктурата *
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2. Условия на търсенето

Средно аритметично за Факторните условия (Сd1):

1. Вътрешен пазар

1. Размер на търсенето
на вътрешния пазар
2. Растеж на търсенето
на вътрешния пазар
3. Качество на търсенето на вътрешния пазар – взискателност
на купувачите и степен, в която
изискванията им съответстват
на световните.
1. Размер на търсенето
2. Растеж на търсенето

2. Външни
пазари

3. Качество на търсенето – взискателност на купувачите и степен,
в която изискванията им съответстват на световните.

Средно аритметично за Условията, свързани с търсенето (Сd2):

3. Свързани и подпомагащи отрасли

1. Доставчици

1. Наличие на необходимите за
развитието на отрасъла местни
доставчици
2. Ниво на конкурентоспособност на
местните доставчици

2. Търговски посредници и
дистрибутори

3. Подпомагащи
отрасли

1. Наличие на необходимите за развитието на отрасъла специализирани
търговски посредници и дистрибутори
2. Ниво на конкурентоспособност на
специализираните търговски посредници и дистрибутори
1. Наличие на необходимите за развитието на отрасъла местни фирми
от подпомагащите отрасли
2. Ниво на конкурентоспособност на
местните фирми от подпомагащите
отрасли

4. Фирмени стратегии, структура и с
конкуренцията

Средно аритметично за Факторите, отчитащи свързаните отрасли (Сd3):
1. Създаване
на фирми

1. Наличие на висока предприемаческа активност
2. Лесно стартиране на нов бизнес
в отрасъла
1. Квалификация на управленския
персонал

2. Управление

2. Качество на фирмените
стратегии
3. Наличие на общоотраслово ръководство и стратегия за развитие

3. Конкуренция

1. Интензивност на конкуренцията
в отрасъла
2. Възможност за поява
на нови конкуренти
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Средно аритметично за Факторите, свързани с фирмените стратегии (Сd4):

5. Правителството

1. Политически
и правни
условия

2.Макроикономически
условия

1. Правителствена
подкрепа

1. Политически приоритети, благоприятни за развитие на отрасъла
2. Нормативна уредба, благоприятстваща развитието на отрасъла
3. Ниво на корупция и престъпност *
1. Макроикономическа ситуация в
страната и света
2. Финансова стабилност
3. Равнище на данъците, митата и
таксите *
4. Покупателна способност на населението
1. Образователна подкрепа
2. Подкрепа в научноизследователската дейност
3. Подкрепа в експорта и др.

Средно аритметично за Факторите, свързани с Правителството (Сd5) :

техните значения трябва да бъдат „обърнати” преди по-нататъшното им използване,
т.е. стойностите, с които трябва да се работи по-нататък се определят така:

1
S ,
P

(2)

където:
S е „обърната” стойност на променливата на средата;
Р – изчислената реална стойност на
променливата.
Оценките на всеки един от елементите
на детерминантите на средата се определят като средни аритметични величини на
претеглените стойности на съставящите
ги променливи, т.е:
n

Ce 

C
i 1

n

i

,

(3)

където:
Ce е обобщаващата оценка на е-тия
елемент на детерминантите на средата;
Сi – претеглената стойност на i-та
променлива на е-тия елемент на средата;
n – броят на променливите на е-тия елемент на средата.
Оценките на всеки един от елементите
на детерминантите на средата се опреде-
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лят като средни аритметични величини на
претеглените стойности на съставящите
ги променливи, т.е:
n

Ce 

C
i 1

i

,

(4)

n

където:
Ce е обобщаващата оценка на е-тия елемент на детерминантите на средата;
Сi – претеглената стойност на i-та
променлива на е-я елемент на средата;
n – броят на променливите на е-тия елемент на средата.
Обобщаващите оценки на детерминантите на средата и общата оценка на
въздействието на бизнес средата също се
определят като средни аритметични величини на претеглените стойности на съставящите ги променливи, т.е:
m

Cd 

C
i 1

i

,

(5)

,

(6)

m
p

C
o 

C
i 1

p

i

където:
Cd и Co са обобщаващи оценки съответно

Икономически и социални алтернативи, брой 4, 2012

Ñòàòèè
на d-та детерминанта на средата и общата
оценка на въздействието на бизнес средата;
m – броят на променливите на d-та детерминанта на средата;
p – общият брой на променливите на
средата.
От получените резултати може да
се добие сравнително ясна представа за
действителното състояние на националните фактори на средата и тяхното влияние
върху конкурентоспособността на фирмата (Велев, 2004). На тази основа могат да
се направят изводи за силата на влияние
през анализирания период на всеки отделен външен фактор. Разкриват се онези
променливи и детерминанти на средата,
които действат благоприятно, и променливите, които препятстват повишаването
на конкурентоспособността. Могат да се
правят и сравнения с други фирми от отрасъла. Едновременното проследяване на нивата на конкурентоспособността на фирмите от отрасъла и оценките за нивата
на факторите на средата за поредица от
години позволява анализът да се задълбочи.
Етап II. Определяне на моментна конкурентоспособност на фирмата
Определянето на моментната конкурентоспособност на фирмата се осъществява чрез индикаторите за конкурентоспособност на продукцията, производителност
на труда и растеж на фирмата. Предложените индикатори са съобразени с определението за конкурентоспособност на
индустриалната фирма. Те имат различни
нива на развитие във фирмите за различни
периоди от време. Следователно при всяка
тяхна стойност те ще отчитат и различна степен на конкурентоспособността,
което е в съответствие с разбирането,
че конкурентоспособността на фирмите
има различни равнища. Колкото по-високи
са равнищата на тези характеристики за
дадена фирма, толкова по-висока е и конкурентоспособността й и обратно. Високите равнища на всички характеристики

от предложената система са достатъчно
условие да се направи изводът, че фирмата функционира успешно. Тези характеристики отчитат моментното състояние
на конкурентоспособността на фирмата.
Състоянието към даден момент, което е
краен резултат от предходни усилия, съобразени и с действието на факторите на
обкръжаващата среда.
Посочените характеристики, макар да
имат различно индивидуално значение за
изявата на сегашното състояние на конкурентоспособността на фирмите, трябва
да се използват в комплекс. Това е продиктувано от многоаспектния характер на
фирмената конкурентоспособност и от
факта, че всяка отделна характеристика
изяснява различен аспект от нейното състояние. Липсата или недоброто ниво на
която и да е от тях сочи проблеми в конкурентоспособността и занижава цялостното й ниво.
Системата от характеристики на конкурентоспособността на фирмата би могла да се допълни, като към нея се добавят
нови. Това обаче не е препоръчително, защото прекаленото увеличаване на броя на
характеристиките ще затрудни практическото им използване за изясняване на състоянието на фирмената конкурентоспособност. Използването им ще стане прекалено трудопоглъщаемо, а информационното
им осигуряване ще се затрудни. Увеличаването на броя на характеристиките ще
засили и взаимната зависимост между тях,
което ще влияе на точността на крайния
резултат.
Конкурентоспособността на продукцията на фирмата е условие за добри финансови резултати, но е и своеобразен обобщаващ критерий за целесъобразността и
качеството на всички досегашни усилия на
фирмата в даден отрасъл. Висока конкурентоспособност на продукцията може да се
постигне и за сметка на останалите показатели за стопански успех. Така например,
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тя може да доведе до влошаване на финансовите резултати на фирмата, ако е постигната за сметка на неоправдано големи
разходи (за усъвършенстване на продукта,
за маркетингово стимулиране и т.н.) или за
сметка на прекалено занижената цена. Ето
защо тя трябва да се комбинира с останалите индикатори за конкурентоспособност
на фирмите.
Конкурентоспособността на продуктите се оценява с помощта на показателите
относително възприемано качество на продуктите и цена на продуктите. За определяне на относително възприемано качество (ОВК) се използва следната последователност от стъпки:
1) Определят се най-значимите за потребителите характеристики (свойства,
параметри) на продукта. Определянето на
характеристиките на продукта може да
стане по експертен път.
2) Определя се коефициент на значимост (Кзн) на всеки от вече определените
параметри, т.е. на относителната значимост на всеки от тях за потребителите.
Това става чрез допитване до потребители, които да изразят мнението си за зна-

чимостта на характеристиките на продукта. За целта на всяка от тях те трябва
да дадат тегловна оценка от 0 до 1, но
така, че сумата на оценките на всички
характеристики да е равна на 1, т.е. те
трябва да разпределят общата оценка 1
между всички параметри. Определянето на
коефициентите на значимост може да се
извърши и по експертен път.
3) Определят се степените (нивата),
в които всеки от значимите параметри,
според потребителите, е развит (е налице) в продукта на фирмата и в продуктите
на конкурентите, с които ще се сравнява.
За целта на групата потребители се раздават таблици с оценяваните показатели
и скала, градираща нивата на развитието
им от 1 до 7 (бална оценка 1 показва много
лошо равнище, а бал 7 – отлично). Всеки потребител дава своята оценка за продукта
на фирмата и за тези на конкурентите по
всеки от показателите, а след това резултатите се обобщават. Макар и с по-ниска
степен на достоверност, оценките могат
да се определят от експерти.
4) Определят се крайните оценки на
всеки от сравняваните продукти по все-

Таблица 2. Определяне на относителното възприемано качество на продукта

Брой

Показатели

Значимост
на характеристиката
от 1 ниско
до 10 много
високо

Кзн

Оценка (О) за продукта на: (1- много
лошо равнище, 7 – отлично)

фирмата
(Оф)

конкурент1
(Ок1)

конкурент2
(Ок2)

конкурент3
(Ок3)

Крайна оценка (КО) за продукта на:

фирмата
(КОф)

конкурент1
(КОк1)

конку
рент2
(КОк2)

конку
рент3
(КОк3)









1
2
3
4
5
6
7
1
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ки от характеризиращите ги показатели.
Това се постига чрез умножаване на оценките на всеки от показателите със съответните им коефициенти на значимост.
Сумирането на така получените оценки
позволява да се определи една обобщаваща
потребителска оценка за потребителната стойност на сравняваните продукти,
т.е. тяхното относително възприемано
качество.
При определянето на относителното
възприемано качество в таблицата могат
да се сравняват: всички конкуриращи се на
този пазар продукти и продукта на фирмата и продукта на основния (най-силния) конкурент, в случаите, когато се оценява конкурентоспособността само на две фирми.
Оценката на конкурентоспособността
на отделния продукт се извършва по следната формула:

КП 

ОВК
,
Ц

(7)

където:
КП е конкурентоспособността на отделния продукт;
ОВК – относителното възприемано качество на продукта (бал);
Ц – цената на продукта (бал).
Производителността на труда е един
от най-важните индикатори за характеризиране на фирмената конкурентоспособност, но не е достатъчен за цялостното й характеризиране. Необходимо е
да се допълни със значението и на останалите индикатори. При това за оценката на моментното състояние на конкурентоспособността на индустриалната
фирма трябва да се отчита не ръстът
(той може да е значителен, но при ниско
ниво на абсолютната стойност на производителността), а моментното ниво на
производителността (Велев 2008 и Маринов 2008). Именно по-високото й ниво,
като резултат от мобилизацията и използването на ресурсите на фирмата, по-

казва по-високата степен на превръщане
на единица ресурси в търсени на пазара
продукти, а следователно и по-високата
успеваемост и конкурентоспособност на
фирмата. Производителността на труда
се определя по следната формула:
,,

,

(8)

където:
Qс е обемът на продукцията в лв.;
Бр – броят на производствените работници
Растеж на фирмата. Спрямо предходната
година или друг базов период това е индикатор, имащ самостоятелно значение. Той е
свидетелство за развитие на фирмата, за
нарастване на потенциала й. Всепризната
икономическа закономерност е, че успехът в
бизнеса води до нарастване, а не до намаляване на дейността. Ето защо този индикатор
не може да бъде пренебрегнат. Той може да
се оценява чрез размера на нарастването на
реализираната продукция, пазарния дял, както
и на ресурсите на фирмата. Например по-високият краен финансов резултат, постигнат
за сметка на намаляване на обема на продажбите, не може да се приеме като успех и не
е положителен атестат за състоянието на
фирмата. Освен това растежът на фирмата
(ресурсно или като обем на реализацията и
пазарен дял) е от голямо значение за постигане на едни или други стопански резултати и
е в основата на по-нататъшното им повишаване. Растежът на фирмата се определя като
процент на нарастване спрямо предходната
година по следните показатели:
 нарастване на обема на продажбите
(приходите) – Нп;
 нарастване на относителния пазарен
дял спрямо основния (най-големия) конкурент – Нпд;
 нарастване на стойността на дълготрайните активи – На;
 нарастване на броя на персонала – Нб.
За определяне на процента на нарастване се използва формулата:
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(9)

където:
Спг и Снг са значенията (стойностите)
на показателите, съответно за предходната и настоящата година.
Оценката на растежа на фирмата се извършва спрямо предходната година, като се
използват стойностите на показателите:
РП = w1Нп + w2Нпд + w3На + w4Нб , (10)
където:
w1, w2, w3, w4 са коефициентите на значимост.
Преди да се определи обобщаваща оценка за моментната конкурентоспособност
на индустриалната фирма, е необходимо
да се определят бални оценки на съответните показатели, като се използват формулите:
В случаите когато се оценява и сравнява конкурентоспособността на голям брой
фирми с цел определяне на относителната
им позиция (ранга им):
БОik = 6 *

,

(11)

където:
БОik е баловата оценка на i-тия показател за -тата фирма;
СТik – стойността на i- я показател за
k-тата фирма;
СТiмаx и СТiмin – съответно максималното и минималното значение (стойност)
на i-тия показател за цялата съвкупност
от анализирани фирми.
В случаите когато се оценява и сравнява конкурентоспособността на само две
фирми (например при сравняване с основния конкурент), фирмата с по-високо значение (стойност) на показателя получава
бална оценка 7, оценката на другата фирма се определя по формулата:
БОik = 6 *

,

(12)

Определят се и коефициенти на зна-
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чимост на отделните показатели. Те
показват различното им относително
значение за величината на съответния
фактор. Определянето им може да стане
по три начина:
 по експертен път от членове на изследователски екип;
 чрез проучване на мнението на анкетирани мениджъри;
 в резултат на емпирични изследвания.
Независимо по кой от тези начини ще
бъдат определяни при тяхното количествено измерване трябва да се има предвид,
че сумата на коефициентите на значимост на всички показатели на даден фактор трябва да е 1.
Следва определяне на обобщаваща оценка за конкурентоспособността на индустриалната фирма по формулата:
К = w1КП + w2ПТ + w3РП
(13)
w1, w2, w3 – коефициенти на значимост.
Колкото по-висока е стойността на обобщаващата оценка, толкова моментната конкурентоспособност на фирмата е по-висока.
Основните цели на анализа на равнището на
конкурентоспособността на фирмата са:
 определяне на моментното състояние
на фирмата;
 изяснява каква е и как се е променяла във
времето конкурентна й позиция спрямо
другите фирми от отрасъла;
 определят се силните и слабите й страни и на тази основа могат се вземат
обосновани управленски решения за бъдещи действия.
Когато се сравняват две или повече фирми от отрасъл, по-високият показател за
конкурентоспособност на дадена фирма показва и по-високата й моментна конкурентоспособност и тя е толкова по-висока,
колкото по-висок е показателят й. Когато
показателите на две фирми от отрасъла са
равни, конкурентоспособността им е равна.
Аналитичните възможности на сравнения-
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та се задълбочават, когато те се извършват по отделни индикатори и показатели.
Ранжирането на фирмите според тяхната конкурентоспособност има голямо значение за правилната преценка и анализ на
състоянието и позицията на всяка от тях в
определения момент. На тази основа може да
се преценява резултатността на миналите
действия и да се дава оценка за качеството
на управление на фирмата. Това е добра основа и за планиране на бъдещи усилия.
Етап III. Анализ на вътрешните фактори
за конкурентоспособност
Равнището на развитие на вътрешните фактори предопределя способността
на фирмата да се възползва от благоприятните възможности за повишаване на
конкурентоспособността, които осигурява външната среда, и да се предпази от
възникващите от нея заплахи. Именно вътрешните фактори определят нивата на
основните характеристики (индикатори)
на конкурентоспособността на фирмите
и така определят вида и размера на конкурентните им предимства. Анализът на вътрешните за фирмата фактори за повишаване на конкурентоспособността трябва
да започне с тяхната оценка. Вътрешните

фактори за конкурентоспособност, които
следва да бъдат анализирани са:
 технологична конкурентоспособност –
отразява степента на иновативност
на фирмата и характеризира способността й успешно да се конкурира на пазара за нови продукти и услуги;
 капацитетна
конкурентоспособност
– отразява способността на фирмата
бързо и успешно да усвоява, разпространява и използва собствените и чуждите
новости;
 разходна (ценова) конкурентоспособност
– отразява равнището на разходите за
създаване и продажба на единица продукция, а следователно и равнището на цените на продукцията;
 конкурентоспособност на търсенето –
отразява степента на съответствие
на структурата на произвежданата от
фирмата продукция и структурата на
пазарното търсене;
Оценката на вътрешните фактори за
конкурентоспособност може да се извърши
в следната последователност:
III.1. Определяне на стойностите на показателите за оценка на равнището на всеки от факторите
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1. Показатели за определяне на технологична конкурентоспособност на фирмата
Показателите за определяне на технологична конкурентоспособност отчитат
(доколкото това е възможно) вложените
във фирмата ресурси за научноизследователска дейност (Input) и постигнатите с
тях резултати (Output). Изчисляват се по
следния начин:

T
P
R
(14) и O1 
(15), O 2 
(16),
B
B
B
Oy
(17) ,
O3 
B
I

където:
R са разходите на фирмата за научноизследователска дейност (хил.лв.);
В – средносписъчният състав на заетите във фирмата (бр.);.
P – броят на осъществените във фирмата продуктови иновации през годината (бр.);
T – броят на осъществените през годината технологични иновации (бр.);
OY – броят на организационно-управленски иновации;
I – разходите за научноизследователска
дейност на един зает във фирмата (хил.лв.);
O1, О2, О3 – броят на осъществените
във фирмата продуктови, технологични и
организационно-управленски иновации на
един зает в нея (бр.);
2. Показатели за определяне на капацитетната конкурентоспособност на фирмата
Показателите за определяне на капацитетната конкурентоспособност отчитат
(доколкото това е възможно) количеството
и качеството на човешкия капитал на фирмата, информационно-комуникационната й
инфраструктура и дифузията в нея на чужди
иновации. Изчисляват се по следния начин:
 количеството и качеството на човешкия капитал на фирмата:
(18),
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и

(19),

където:
V е относителният дял на заетите във
фирмата с висше образование (бр.)
Co – относителният дял на заетите
във фирмата със средно техническо образование (бр.)
Bv – броят на заетите във фирмата с
висше образование (бр.)
Bc – броят на заетите във фирмата със
средно техническо образование (бр.)
 информационно-комуникационната инфраструктура на фирмата:

ICT 

Aist ,
B

(20)

където:
ICT е стойността на дълготрайните
активи във фирмата в информационно-комуникационни технологии на един зает в
нея (хил. лв.);
Aist – стойността на дълготрайните
активи на фирмата в информационно-комуникационни технологии (компютри, компютърни системи, софтуер и т.н.) (хил.лв.)
 дифузията във фирмата на чужди иновации:

А

Ida
(21) и
B

,

(22)

където:
А са реализираните инвестиции в дълготрайни активи във фирмата през годината
на един зает в нея (хил.лв.);
Z – плащанията във фирмата през годината за ползване на чужди дълготрайни
активи (за лицензии, франчайзингови и др.)
на един зает в нея (хил.лв.);
Ida – реализираните инвестиции в дълготрайни активи във фирмата през годината (хил.лв.);
Za – плащанията във фирмата през годината за ползване на чужди дълготрайни активи
(за лицензии, франчайзингови и др.) (хил.лв.).
3. Показател за определяне на разходната (ценова) конкурентоспособност на
фирмата
Показателят за определяне на разход-
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ната (ценова) конкурентоспособност на
фирмата (Rк) отчита разходите за труд
за единица продукция. Изчисляват се по
следния начин:
,

(23)

където:
Rt са разходите за труд във фирмата
(хил. лв.);
Q – стойността на произведената и
продадена от фирмата продукция (хил. лв.).
4. Показател за определяне на конкурентоспособността на търсенето на фирмата. Показателят за определяне на конкурентоспособност на търсенето (Dк) се
изчислява по следния начин:
 Конкурентоспособност на вътрешния
пазар
(24)
(25)
 Конкурентоспособност на търсенето на
външния пазар
n

n

X ije

i 1

X te

Д   Wij.G  
e
k

G 
M
i

M
i

i 1

DyM  DbyM
DbyM

.GiM

(26)

(27)

където:
i са продуктовите групи, продавани от
j-тата фирма (1=1-n);
Mij – относителният дял на продажбите на
i-та продуктова група на j-тата фирма в продажбите на отрасъла през базовата година;
Wij – относителният дял на експорта на
i-та продуктова група на j-тата фирма в
експорта на отрасъла през базовата година (предходната или друга);
GiM – нарастването на търсенето за
отрасъла на i-та продуктова група на международния пазар (на пазара на ЕС);

Gi - нарастването на търсенето за отрасъла на i-та продуктова група;
Xij – стойността на продажбите на i-та
продуктова група на j- тата фирма на отрасъла през базовата година;
Xt – стойността на продажбите на отрасъла през базовата година;
X ije - стойността на експорта на i-та
продуктова група на j-тата фирма през базовата година;
X te - стойността на експорта на отрасъла през базовата година (EUR, $);
M
Dy и Dy – търсенето на i-та продуктова група през настоящата година (EUR,
$), съответно на вътрешния и международния пазар;
M
Dby и Dby - търсенето на i-та продуктова група през базовата година (предходната или друга) (EUR, $), съответно на
вътрешния и международния пазар;
Логиката на оценката е основана на разбирането, че по-високата стойност на показателите, а оттам и по-високата стойност на съответните фактори, е признак
за поблагоприятното им влияние върху
конкурентоспособността на фирмата, а
пониската им стойност е сигнал за по-неблагоприятно влияние.
III.2. Определяне на балните оценки на изчислените показатели и определяне на тегловни коефициенти. Определянето им се извършва по формулите, представени в етапа
за определяне на моментната конкурентоспособност на индустриалната фирма.
III.3. Оценка на величините на вътрешните фактори за конкурентоспособност.
Оценката на технологичната конкурентоспособност на фирмата се извършва,
като се използват балните оценки на показателите I, О1 , О2 и О3 :
, (28)
където:
w1, w2, w3 и w4 са коефициентите на значимост.
Оценката на капацитетната конкурентоспособност на фирмата се
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Оценка на конкурентоспособността

извършва по следния начин:
,

(29)

където:
w1, w2, w3, w4 и W5 са коефициентите на
значимост.
Оценката на конкурентоспособността
на търсенето се изчислява по формулата:
където:
,
(30)
w1 и w2 са коефициентите на значимост.
Оценката на равнищата на вътрешните фактори за повишаване на конкурентоспособността на фирмата позволява
да бъдат разкрити силните и слабите
й страни и на тази основа да се вземат
обосновани управленски решения. Могат
да се правят и сравнения с други фирми
от отрасъла, със сходни фирми от други
страни, с европейското и световното
състояние в съответната сфера.
Етап IV. Определяне на потенциала на
фирмата за повишаване на конкурентоспособността.
Оценката на потенциала на фирмата за
дифузия на знания (Pd) се определя по предложената от автора формула:

Рд  7  6

Пф
,
Пфотр

(31)

където:
Пф е производителността на труда на
анализираната фирма;
Пфотр – производителността на труда на сходни фирми от дадения отрасъл в
чужбина;
Общата оценка на потенциала на фирмите в отрасъла за повишаване на конкурентоспособността се определя по формулата:
KP=w1Co+w2Tk+w3Kk+w4Rk+w5Dk+w6Pd , (32)
където:
w1, w2, w3, w4, w5, w6 са съответните коефициенти на значимост.
Когато липсва информация за произво-
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дителността на труда на отделна сходна
фирма в чужбина, Пфотр се определя като
средна производителност на труда на този
отрасъл в чужбина.
Всички съставни показатели във
формулата за определяне на конкурентния потенциал са в бални оценки от 1
до 7. Само показателят за потенциала
на фирмата за дифузия на знания може
да има и отрицателни значения (в случаите когато анализираните фирми
значително изпреварват съответни
от същия отрасъл в ЕС или в света по
производителност на труда). Това прави възможно (макар твърде рядко) показателят за конкурентния потенциал
на фирмата също да получава отрицателни стойности, т.е. вътрешните и
външните условия да съдействат не за
развитие, а за изоставане на фирмата
от отрасъла.
На основата на показателя за конкурентния потенциал на фирмата може да се
анализира влиянието на всеки от факторите, както и на всеки от съставящите го
подфактори. Така могат да се подпомогнат
фирмените ръководства и тези на отрасъла, в който функционират, при определянето на приоритетните въздействия за
постигане на повишаване на конкурентоспособността.
Етап V. Оценка на възможностите за
повишаване на конкурентоспособността на
индустриалната фирма
Оценката на възможностите за повишаване на конкурентоспособността на
индустриалната фирма се осъществява
от експертна група по следните два критерия: привлекателност на възможността (очакваната степен на положително
въздействие при усвояване на тази възможност) и вероятност за успех (дали
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фирмата има добър шанс да се възползва).
За целта се използва таблица, в която
се класифицират възможностите.
Таблица 3. Оценка на възможностите
за повишаване на конкурентоспособността
на индустриалната фирма
Вероятност
за успех
Висока

Ниска

Висока

1.

2.

Ниска

3.

4.

Привлекателност

зависимости между отделните индикатори
през анализирания период. Резултатите
биха били полезни за избор на приоритетни
насоки за действие от страна на фирмените ръководства.
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Квадрант 1 включва значимите благоприятни възможности с голям шанс за
фирмата да се възползва от тях. Усилията трябва да се фокусират върху тях.
Квадрант 4 включва твърде малки благоприятни възможности, от които фирмата трудно би могла да се възползва по
ефективен начин. В квадранти 3 и 2 са
благоприятни възможности, изискващи
допълнително проучване, за да се прецени може ли да се повиши съответно атрактивността и вероятността за успех
на фирмата там.
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Клъстерен анализ
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Георги Найденов*
Калоян Харалампиев*
Резюме: Представят се най-важните
резултати от успешно защитен тригодишен университетски проект на тема:
„Клъстерите капитализъм (типология и
динамика на капиталистическите икономики)”, Договор НИД 21.03-2/2009 година.
Разглеждат се мотивите, методологията
и методите на изследването. Представят
се резултатите от клъстеризацията. Анализират се резултатите на тази типологизация на видовете капитализъм.
Ключови думи: клъстерен анализ, видове капитализъм, класически марксизъм, либерален капитализъм, държавен капитализъм, основни индикатори за клъстеризация.
JEL: B51, C23, C38, N1, N3, N7, O1, P10, P20.

1. Мотиви, методология
и методи на изследването

И

зследване на видовете капитализъм
чрез клъстерен анализ е ново проблемно поле в обществените науки. Насочването ни към това ново проблемно поле
в голяма степен се дължи на методологическите пристрастия на Георги Найденов

към класическия марксизъм. Официалната
наука се придържа към презумпцията, че
е недопустимо „социалистическите” икономики да се разглеждат като част от
световната капиталистическа система.
Съответно – по политически и идеологически признаци, те се определят като друг,
различен от капитализма вид икономики.
Не е така при класическия марксизъм, който разглежда така наречения „социализъм”
като вид държавен капитализъм1. Ето защо
силен мотив за нашето изследване е, ако
се игнорира постулатът за качествената
разлика на „социалистическите” икономики
от тези на капитализма и те се включат
в съвкупността на подлежащи на клъстеризация страни, относно вида капитализъм
– какво ще се получи?!
Друг мотив е следният: досегашните
типологизации на капитализма са извършвани по дедуктивен път. Въпреки че и при
тях се използват статистически данни,
това става впоследствие, след като е
направена типологизацията. Статистиката се използва или за илюстриране на
верността на направената типологизация,
или за разкриване на характерните черти
на един или друг вид капитализъм. Самата
типологизация не се извършва чрез обработка на данни и на изследване на динамични статистически редове. Много често

*

Георги Найденов е доктор на социологическите науки, професор в катедра “Публична администрация и регионално развитие”, e-mail: naidenov@tu-sofia.bg
*
Калоян Харалампиев е доктор, доцент в катедра „Социология” на СУ „Св. Климент Охридски”, e-mail: k_haralampiev@
hotmail.com
1
Относно използването на класическия марксизъм в изследване на така наречените „социалистически” страни и
по специално в България, виж (1).
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видовете капитализъм в същото време
се разглеждат и като етапи на развитието на капитализма. Впрочем такъв подход
е съвсем резонен.
Най-често за разграничаване на видовете капитализъм се използва дихотомията „либерален капитализъм – държавен
капитализъм”. Обществата с либерален
капитализъм са тези, които имат демократична политическа система, ограничен
държавен сектор и минимизирана държавна
намеса в икономическите процеси. Обществата на държавния капитализъм са тези,
в които държавата има значима роля както
в икономиката, така и в политиката. Социалдемократическият модел на развитие
се разглежда като вид държавен капитализъм2. Някои автори присъединяват и „социалистическите” общества към държавния
капитализъм – например Тони Клифт, Макс
Шахтман и Чарлз Бетълхайм Маоист. Те са
привърженици на теорията за „предадената революция” – тоест, че комунистическите елити са извършили една успешна
антибуржоазна революция, но след това
– поради ниските си морални качества, са
„предали” революцията и са възстановили
капитализма под формата на „държавен капитализъм”.
Дълго време западноевропейският капитализъм се счита за единствено „автентичен”, автохтонен и естествен.
Капиталистическото развитие на страните от втория и третия ешелон на капитализма се счита за успешно тогава, когато
в голяма степен наподобява развитието
на страните от първия еталон. През последните десетилетия обаче започва да
се утвърждава разбиране, че различните
страни и региони реализират прехода от
традиционно, патриархално общество към

съвременно капиталистическо общество
по специфичен начин. Налага се разбиране,
че съществуват различни видове капитализъм и че всеки от тях е естествен и автентичен за страните и регионите, където се извършва този преход. Във времето
и пространството, в зависимост от специфичните природо-климатични условия,
конкретното историческо развитие и пр.,
съществуват различни гроздове (клъстери) от държави, в които начинът на производство е сходен. Всеки от тези различни
клъстери е специфичен вид капитализъм.
За нас е очевидно, че следващата стъпка в научното изследване на видовете капитализъм е тези самобитни видове капитализъм да се открият не по дедуктивен,
а по индуктивен път. Тоест, самобитните
видове капитализъм да се получат по „естествен” път – чрез клъстерен анализ по
няколко основни индикатора.
Ето защо през 2009 г. научен колектив,
ядро на който са проф. д.с.н. Георги Найденов
и доц. д-р Калоян Харалампиев, подготви и
спечели тригодишен университетски проект
на тема „Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите
икономики)”, Договор НИД 21.03-2/2009 година. Проектът приключи и е успешно защитен. В статията представяме един от
най-важните резултати на това изследване
– получените чрез клъстерен анализ видове
капитализъм през ХХ и началото на XXI век.
Накратко – какво представлява проектът:
Основната цел на изследователския
проект е да се установят клъстерите на
капиталистическото развитие (типове
капиталистически икономики): а) глобално
– като се обхванат колкото се може повече
страни; б) темпорално – като се обхване
колкото се може по-продължителен период.

2

Този подход е правилен. Защото за основна характеристика на вида капитализъм се взема начинът на производство, а не видът на политическата система. Ето защо, когато ние използваме понятието „вид капитализъм”,
имаме предвид начина на производство. Ако за критерий се вземе не само начинът на производство, но и видът на
политическата система, са възможни различни комбинации на либерален и държавен капитализъм с авторитарни
и демократични политически системи.
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За да извършим клъстеризацията, събрахме данни по три основни индикатора:
 степен на развитост на страната;
 дял на държавния сектор в националната икономика;
 участие на държавата в преразпределението на брутния вътрешен продукт.
Защо използваме именно тези индикатори?
Необходимостта от използване на
първия индикатор е очевидна – една или
няколко страни в различни точки на времето принадлежи (принадлежат) към един
или друг вид капитализъм в зависимост
от своята степен на развитост. Другите два показателя – дял на държавния сектор в националната икономика и участие
на държавата в преразпределението на
брутния вътрешен продукт стратифицират страните по координатната ос „либерален-държавен капитализъм”. Както
вече отбелязахме, тази дихотомия е най
често използвана при типологизацията
на видовете капитализъм. Двете страни
на дихотомията формират две основни
„полета”, в които са разположени различни видове либерален или държавен
капитализъм. В зависимост от степента на клъстеризация, могат да се получат по-малобройни или по-многобройни
видове капитализъм.
Първият индикатор – „степен на развитост”, изследваме чрез брутния вътрешен продукт на глава от населението на
страните.
Събирането на статистическа информация по втория индикатор – „дял на
държавния сектор в националната икономика”, ни затрудни. Предварителното
проучване през първата година на проекта показа, че държавите, за които има
индикатори, позволяващи директното из-
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числяване на дела на държавния сектор в
националната икономика, са много малко.
За повечето държави изобщо липсват индикатори, позволяващи директно изчисляване на дела на държавния сектор в националната икономика. Ето защо използваме експертна оценка по петстепенна
скала:
 Дял на държавния сектор до 20 %;
 Дял на държавния сектор между 20 % и 40 %;
 Дял на държавния сектор между 40 % и 60 %;
 Дял на държавния сектор между 60 % и 80 %;
 Дял на държавния сектор над 80 %.
Експертните оценки се базират на
наличната емпирична информация – а) на
индикатори, позволяващи директна оценка; б) на индикатори, позволяващи косвени оценки. Методологическата основа на
този подход е, че дълбоката същност на
един феномен, се проявява в различни форми. Дотолкова, доколкото делът на държавния сектор е несъмнено същностна
характеристика на капиталистическия
начин на производство, той влияе и съответно може да бъде открит чрез други
– количествено фиксирани икономически
явления.
Третият индикатор – „участието
на държавата в преразпределението на
брутния вътрешен продукт”, изследваме
по следния начин: а) проследяваме динамиката на относителния дял на правителствените приходи спрямо брутния вътрешен продукт; б) проследяваме динамиката
на относителния дял на правителствените разходи спрямо брутния вътрешен
продукт. След това взимаме по-малкия от
двата относителни дяла. Основанията ни
за това са следните:
 ако бюджетът на конкретната държава през конкретната година е балансиран,
тогава двата относителни дяла ще бъдат
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Фигура 1. Брой държави, за които има данни и по трите индикатора, по години

еднакви и няма значение кой от двата ще
изследваме;
 ако през конкретната година има бюджетен дефицит, това означава, че разходите надвишават приходите, но разликата
не се финансира чрез данъчни постъпления, а чрез увеличаване на дълга (вътрешен или външен). Но реално държавата
преразпределя само това, което е събрала
под формата на данъци и затова трябва
да вземем относителния дял на приходите,
който е по-малкият;
 ако през конкретната година има бюджетен излишък, това означава, че приходите надвишават разходите, като остатъкът остава резерв за бъдещи години.
Затова трябва да вземем относителния
дял на разходите, който е по-малкият.
Така че, взимайки по-малкия от двата
относителни дяла, получаваме частта от
БВП, която се преразпределя от държавата.
Основната ни работна хипотеза е,
че обработката на статистическата

информация по трите показателя ще покаже групирания (клъстери) от държави.
Имаме още две хипотези: а) Клъстерите
най-вероятно ще бъдат групирани в ядра
(по-високо ниво на клъстеризация), които
ще принадлежат към един от двата типа
капитализъм – либерален или държавен; б)
Някои от държавите, които имат по-дълго
историческо развитие, ще местят позициите си в клъстерите, в ядрата и в двата типа капитализъм.
Методи за статистически анализ на
данните и клъстеризация е „йерархична агломеративна клъстеризация”. Държавите
се групират в качествено еднородни групи
въз основа на стойностите на трите основни количествени индикатора. Основният резултат от йерархичната агломеративна клъстеризация е т.нар. дендрограма. Това е графичен инструмент, който
показва степента на близост между държавите и чрез който могат да се определят броят и съставът на клъстерите.
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Отново подчертаваме, че методът
на изследването е индуктивен. Тръгва
се от изследване на емпиричните факти
и се върви към обобщения. Особеност на
нашия подход е, че не се прави предварително разграничение на страните
по политически и идеологически признак. Така наречените „социалистически”
страни също са включени в изследването.
Искаме да изкажем благодарност за
тяхното участие и съществена помощ на
доц. д-р Андрей Нончев, доц. д-р Мартин
Иванов, ас. Ралица Велева, ас. д-р Николай
Цонков, ред. докт. Мирослава Даковска и
всички други, които по един или друг начин участваха в проекта.
Специална благодарност изказваме на
двамата ни рецензенти проф. д.ик.н. Васил
Манов и проф. д.с.н. Духомир Минев.
Считаме, че това, което сме направили,
е само първа стъпка в индуктивното изследване на видовете капитализъм. Ни наймалко нямаме претенцията, че откритите
от нас дванадесет клъстера самобитен
капитализъм са „последна истина”. Ще
приветстваме всякакви други усилия в прилагане на нашия подход, както и в използването и обогатяването на базата данни.

2. Кои са основните видове
капитализъм през ХХ и началото
на XXI век?
Периодът, за който открихме достатъчно дълги редове от статистически данни
за един минимум от държави, е от 1900 до
2005 година. Стъпката, която използваме, е

Клъстерен анализ
от 5 години. В резултат на комбинирането
на наличните данни за трите индикатора се
получава следното разпределение на държавите, за които имаме данни – по години3:
В резултат на клъстеризацията за всяка от 22-те фиксирани години се получиха
от 4 до 10 клъстера. Във всеки клъстер
има от 1 до 34 държави.
Установихме, че има ядра от държави (или една държава – клъстер), които
„протичат” последователно за по-продължителен или за сравнително по-кратък
период от време през тези 22 фиксирани
години. „Течейки” във времето, тези ядра
„привличат” други държави или – обратно,
някои държави „бягат” от техния клъстер.
Идентифицирахме дванадесет такива
„случая”. Считаме, че тези „случаи” са
разгръщащи се във времето самобитни
видове капитализъм. Това са дванадесет
клъстера, които „пулсират” във времето.
Условно обозначихме тези клъстери като:
Първи „западноевропейски” клъстер; Втори „западноевропейски” клъстер; Първи
„латиноамерикански” клъстер; Втори „латиноамерикански” клъстер; Първи „източноевропейски” клъстер; Втори „източноевропейски клъстер”; „САЩ”; „Япония”;
Първи „арабски” клъстер; Втори „арабски”
клъстер; Първи клъстер на развиващите
се страни; Втори клъстер на развиващите се страни.4 (виж таблица 1.)
Обозначенията „първи” и „втори” са
свързани с: а) по-ранно, или по-късно появяване във времето; б) по-голяма или помалка продължителност.

3

През 2010 г. основната ни задача беше набиране на статистическа информация по трите основни индикатора.
Броят държави, за които събрахме данни от НСИ, интернет и командировка в Манхайм, са отразени в долната
част на графиката. През 2011 и 2012 г. реализирахме още две командировки. Броят на държавите, за които набрахме допълнителна информация, е отразен в горната част на графиката.
4
В тези условни наименования използваме кавички, за да укажем следното:
- когато наименованието на клъстера е събирателно, като например Първи „западноевропейски” клъстер, кавичките показват, че в този клъстер влизат и държави извън обозначения географски регион. (В конкретния пример
това са най-често Австралия, Нова Зеландия и Канада.)
- когато наименованието на клъстера се състои от името на една единствена държава, като например „САЩ”,
кавичките показват, че тази държава е само ядрото на клъстера, а през годините в него се включват и други
държави. (В конкретния пример заедно със САЩ често се появяват Австралия и Швейцария.)
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Таблица 1. Принадлежност на държавите към дванадесетте клъстера
Клъстер

1900

1905

Първи „западноевропейски”
клъстер

2Л
Аржентина,
Германия,
Дания,
Канада

2Л
Аржентина,
Германия,
Дания

Втори „западноевропейски”
клъстер

2Д
Франция

3Д
Франция

Първи „латиноамерикански”
клъстер

3Д
Бразилия

2Д
Бразилия

Втори „латиноамерикански”
клъстер

1910
2Л
Аржентина,
Германия, Дания,
Канада, Франция

3Л
Бразилия
1Д
Чили

„САЩ”

1Л
САЩ

1Л
Австралия,
САЩ

1Л
Австралия, САЩ

„Япония”

1Д
Япония

1Д
Япония

2Д
Япония

Клъстер

1920

1925

2Л
Бразилия,
България,
Гватемала,
Мексико,
Хондурас

Първи „латиноамерикански”
клъстер

3Л
Бразилия,
Япония

2Л
Бразилия,
България,
Гватемала,
Мексико,
Хондурас,
Япония

2Л
Бразилия, България,
Гватемала, Куба,
Мексико, Унгария,
Финландия, Хондурас, Япония

Втори „латиноамерикански”
клъстер

1Д
Чили

1Д
Чили

2Д
Чили
1Д
СССР

Втори „източноевропейски”
клъстер

„САЩ”

„Япония”

3Л
Бразилия,
Япония
1Д
Чили
1Л
Австралия,
САЩ

1935
3Л
Аржентина,
Белгия, Германия, Канада,
Финландия,
Франция

2Л
Аржентина,
Германия,
Дания,
Франция

Първи „източноевропейски”
клъстер

2Л
Аржентина,
Дания

1930
1Л
Австралия, Аржентина, Белгия, Германия, Дания, Канада, САЩ, Франция,
Швейцария

2Л
Аржентина, Дания,
Канада,
Франция

Първи „западноевропейски”
клъстер

1915

2Д
Унгария
1Л
Австралия,
САЩ

1Л
Ав с тра ли я ,
САЩ

1Л
Австрали я,
Дания, САЩ,
Швейцария
1Д
Япония
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Клъстер
Първи
„западноевропейски”
клъстер

Клъстерен анализ
1940
2Л
Австралия, Дания, Канада, САЩ,
Швейцария

1945
2Л
Австралия,
Швейцария

Втори
„западноевропейски”
клъстер

Първи
„латиноамерикански”
клъстер

3Л
Бразилия, България, Еквадор, Куба,
Мексико, Хондурас

Втори
„латиноамерикански”
клъстер

1Л
Аржентина, Гватемала, Финландия, Чили

Първи
„източноевропейски”
клъстер
Втори
„източноевропейски”
клъстер

1Д
СССР

2Д
Доминиканска република, Полша

3Л
Канада, САЩ,
Финландия

„Япония”
Клъстер
Първи
„западноевропейски”
клъстер
Втори
„западноевропейски”
клъстер

Първи
„латиноамерикански”
клъстер

Втори
„латиноамерикански”
клъстер
Първи
„източноевропейски”
клъстер
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1Л
Боливия, Бразилия, Гватемала,
Еквадор, Колумбия, Коста Рика,
Куба, Мексико, Панама, Перу,
Пуерто Рико, Хондурас

1Д
СССР
1Д
България

„САЩ”

„САЩ”

1Л
Аржентина, Бразилия, Гватемала,
Дания, Еквадор,
Колумбия, Куба,
Мексико, Перу,
Хондурас, Чили

1950
2Л
Австралия, Венецуела, Дания,
Канада, Нова Зеландия, САЩ,
Швейцария
3Л
Австрия, Аржентина, Белгия,
Германия, Финландия, Франция,
Чили

2Д
Унгария, Япония
1955

3Д
Япония
1960

4Л
Австралия, Венецуела,
Дания, Канада, Нова
Зеландия
3Л
Австрия, Аржентина,
Белгия, Германия, Уругвай, Финландия, Франция, Чили
1Л
Боливия, Бразилия,
Гватемала, Еквадор,
Колумбия, Коста Рика,
Мексико, Панама, Перу,
Пуерто Рико, Салвадор,
Хондурас, Япония
2Д
Алжир, Доминиканска
република, Куба

3Л
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания,
Германия, Дания, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Финландия, Франция, Холандия, Швеция

1Д
България, Полша, СССР

1Д
България, Полша, Северна Корея, СССР, Чехословакия

2Л
САЩ, Швейцария

2Л
САЩ, Швейцария

1Л
Аржентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гърция,
Еквадор, Иран, Колумбия, Коста Рика, Мексико,
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия,
Пуерто Рико, Салвадор, Турция, Уругвай, Хондурас,
Чили, Япония
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Таблица 1. (продължение)
Клъстер

1965

Първи „западноевропейски”
клъстер

3Л
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Венецуела, Германия,
Дания, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Финландия,
Франция, Холандия, Швеция

Първи „латиноамерикански”
клъстер

1Л
Аржентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гърция, Доминиканска
република, Еквадор, Иран, Испания, Колумбия, Коста Рика, Мексико,
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто Рико,
Салвадор, Турция, Уругвай, Хондурас, Чили

Първи „източноевропейски”
клъстер

1Д
България, Куба, Полша, Северна Корея, СССР, Чехословакия

„САЩ”

2Л
САЩ, Швейцария

„Япония”

4Л
Япония

Втори клъстер на
развиващите се страни

2Д
Етиопия

Клъстер

1970

Първи „западноевропейски”
клъстер

3Л
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Венецуела, Германия,
Дания, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Финландия,
Франция, Холандия, Швеция, Япония

Първи „латиноамерикански”
клъстер

2Л
Аржентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гърция, Доминиканска
република, Еквадор, Ирландия, Испания, Колумбия, Коста Рика,
Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто
Рико, Салвадор, Турция, Уругвай, Хондурас, Чили

Първи „източноевропейски”
клъстер

2Д
Полша, СССР, Чехословакия

Втори „източноевропейски”
клъстер

1Д
България

„САЩ”

1Л
САЩ, Швейцария

Първи „арабски” клъстер

4Д
Иран, Сирия

Първи клъстер на
развиващите се страни

3Д
Алжир, Етиопия, Индия, Ирак
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Таблица 1. (продължение)
Клъстер
Първи „западноевропейски”
клъстер

1975
3Л
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Венецуела, Германия, Дания, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Финландия, Франция, Холандия, Швеция, Япония

Втори „западноевропейски”
клъстер

1Л
Швейцария

Първи „латиноамерикански”
клъстер

2Л
Аржентина, Бирма, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гърция, Доминиканска република, Еквадор, Ирландия, Испания, Колумбия, Коста
Рика, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия,
Пуерто Рико, Салвадор, Турция, Уругвай, Хондурас

Първи „източноевропейски”
клъстер

2Д
Полша, СССР, Чехословакия

Втори „източноевропейски”
клъстер

1Д
България

Първи „арабски” клъстер

5Д
Иран, Оман, Сирия

Втори „арабски” клъстер

3Д
Кувейт

Първи клъстер на развиващите се страни

4Д
Алжир, Гана, Египет, Етиопия, Заир, Индия, Ирак, Кения, Китай,
Тунис, Чили

Клъстер

1980

Първи „западноевропейски”
клъстер

2Л
Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Италия,
Канада, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Финландия, Франция, Холандия, Швейцария, Швеция, Япония

Първи „латиноамерикански”
клъстер

1Л
Аржентина, Бирма, Боливия, Бразилия, Венецуела, Гватемала,
Гърция, Доминиканска република, Египет, Еквадор, Заир, Испания,
Йемен, Китай, Колумбия, Коста Рика, Мадагаскар, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто Рико, Салвадор, Уругвай, Хондурас, Чили, ЮАР

Първи „източноевропейски”
клъстер

2Д
Полша, СССР, Унгария, Чехословакия

Втори „източноевропейски”
клъстер

1Д
България

Първи „арабски” клъстер

6Д
Алжир, Кения, Оман, Тунис

Първи клъстер на развиващите се страни

5Д
Гана, Индия, Сомалия, Судан

Втори клъстер на развиващите се страни

4Д
Етиопия, Ирак, Йордания, Конго
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Таблица 1. (продължение)
Клъстер
Първи „западноевропейски”
клъстер

1985
2Л
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Финландия,
Франция, Холандия, Швейцария, Швеция, Япония

Първи „латиноамерикански”
клъстер

1Л
Аржентина, Бирма, Боливия, Бразилия, Венецуела, Гватемала, Доминиканска република, Еквадор, Заир, Зимбабве, Иран, Испания, Камерун, Китай, Колумбия, Коста Рика, Мавриций, Мадагаскар, Малави,
Мароко, Мексико, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Салвадор,
Тайланд, Турция, Уругвай, Филипини, Хондурас, Чили, ЮАР, Южна Корея

Първи „източноевропейски”
клъстер

2Д
СССР

Втори „източноевропейски”
клъстер

Първи клъстер
на развиващите се страни

1Д
България
6Д
Алжир, Египет, Йордания, Конго, Либия, Никарагуа, Полша, Тунис
8Д
Гърция, Кувейт, Оман
5Д
Индия, Йемен, Кения, Танзания

Втори клъстер
на развиващите се страни

4Д
Етиопия

Първи „арабски” клъстер
Втори „арабски” клъстер

Клъстер

1990

Първи „западноевропейски”
клъстер

2Л
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Саудитска арабия,
САЩ, Финландия, Франция, Холандия, Швейцария, Швеция, Япония

Втори „западноевропейски”
клъстер

6Д
Гърция

Първи „латиноамерикански”
клъстер

1Л
Аржентина, Бенин, Боливия, Бразилия, Венецуела, Гватемала, Доминиканска република, Еквадор, Заир, Зимбабве, Иран, Камерун, Китай,
Колумбия, Коста Рика, Мавриций, Мадагаскар, Малави, Мароко, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Салвадор, Сирия, Тайланд,
Турция, Уругвай, Филипини, Хондурас, Чили, Шри Ланка, ЮАР

Първи „източноевропейски”
клъстер

1Д
Полша, Русия

Втори „източноевропейски”
клъстер

2Д
Чехословакия

Първи "арабски" клъстер

5Д
Алжир, Йемен, Йордания

Втори "арабски" клъстер

7Д
Кувейт, Оман

Първи клъстер
на развиващите се страни

4Д
Бирма, Виетнам, Египет, Индия, Кения, Танзания

Втори клъстер
на развиващите се страни

3Д
Етиопия
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Клъстерен анализ

Таблица 1. (продължение)
Клъстер

1995

Първи „западноевропейски”
клъстер

2Л
Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Израел, Ирландия,
Испания, Италия, Канада, Мавриций, Нова Зеландия, Норвегия,
Оман, Португалия, САЩ, Финландия, Холандия, Швейцария

Втори „западноевропейски”
клъстер

4Д
Швеция

Първи „източноевропейски”
клъстер

5Д
Алжир, България, Кения, Русия

Първи „арабски” клъстер

2Д
Египет, Тунис

Втори клъстер на
развиващите се страни

4Л
Япония

Втори клъстер на
развиващите се страни

1Д
Етиопия

Клъстер
Първи „западноевропейски”
клъстер

1970
2Л
Австралия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Канада,
Нова Зеландия, САЩ, Холандия, Швейцария, Швеция

Втори „западноевропейски”
клъстер

8Д
Австрия, Израел, Португалия

Първи „източноевропейски”
клъстер

6Д
Чехословакия

Втори „източноевропейски”
клъстер

3Д
България

Първи „арабски” клъстер

4Д
Алжир

Първи клъстер на
развиващите се страни

1Д
Индия

Втори клъстер на
развиващите се страни

7Д
Египет, Етиопия, Иран, Йордания, Кения, Нигерия, Полша, Русия,
Сирия, Унгария, ЮАР

Клъстер

1970

Първи клъстер на
развиващите се страни

3Д
Алжир, България, Виетнам, Йордания, Мароко, Монголия, Русия,
Унгария, Чехия
1Л
САЩ
1Д
Индия

Втори клъстер на
развиващите се страни

2Д
Етиопия

Първи „източноевропейски”
клъстер
„САЩ”

128

Икономически и социални алтернативи, брой 4, 2012

Äèñêóñèÿ
На таблицата ясно се виждат дванадесетте клъстера, всеки от които е
самостоятелен, самобитен вид капитализъм.
В клетките на таблица 1 за всеки
клъстер, за всяка от фиксираните години, сме дали и обозначение с една буква – Л или Д, и една цифра. Буквата Л
означава, че капитализмът в дадения
клъстер, тоест в дадената група страни, е либерален. Става дума за икономическа политика и практика (реалност),
а не за политически режим. Буквата Д
означава държавен капитализъм, тоест
максимализация на участието на държавата в икономическия живот. Цифрата
показва степента, в която съответният клъстер е „либерален капитализъм”
или „държавен капитализъм”. Колкото
цифрата е по-ниска, толкова в по-висока степен капитализмът е либерален или
държавен.
Изрично искаме да подчертаем, че
предложените от нас названия – Първи „западноевропейски” клъстер; Втори „западноевропейски” клъстер; Първи
„латиноамерикански” клъстер; Втори
„латиноамерикански” клъстер; Първи
„източноевропейски” клъстер; Втори
„източноевропейски клъстер”; „САЩ”;
„Япония”; Първи „арабски” клъстер и
т.н., са само първа крачка в определяне
на вида капитализъм на всеки клъстер.
На този етап названието на клъстерите е, така да се каже, „географско”.
Впоследствие ще се опитаме за всеки
клъстер – либерален или държавен, да
намерим подходящо название на неговия вид капитализъм. Това може да стане след като се изследват характерните му черти.

3. Анализ на резултатите
от клъстеризацията
Най-напред, трябва да отбележим
следните „явления”, които се забелязват
при клъстеризацията:
а) Има клъстери с много голяма
продължителност и устойчивост във
времето. В голяма степен това се определя от наличността на статистически данни. Най-устойчив и продължителен във времето е Първи „западноевропейски” клъстер. И това е естествено.
Защото капиталистическият начин на
производство се е развил най-напред в
Западна Европа. Съответно именно там
най-рано и успешно се събира статистическа информация.
Друг подобен със своята продължителност и устойчивост във времето
е Първи „латиноамерикански” клъстер.
През първото десетилетие на ХХ век
той се състои само от една страна –
Бразилия. Но след това „набъбва” и до
1990 г. – включително, е най-многобройния клъстер, който включва най-много
страни. След 1990 г. обаче ситуацията
става твърде сложна. Дали поради „нежните” революции в Европа, или поради
политиката на „неолиберализъм” в много латиноамерикански държави, или пък
поради някои други причини, става силна
„мешавица” в съдържанието на клъстерите. Има основание един от тях да се
счита за същия клъстер в периода 19952005 година. Но влизащите в него държави са много различни от тези в 1990
година. Например през 1995 г. това са
– Еквадор, Зимбабве, Иран, Йордания, Китай, Коста Рика, Мароко, Перу, Полша,
Сирия, Тайланд, Филипини, Чили, Шри Ланка, ЮАР. Ето защо на този етап се въз-
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държаме да твърдим с определеност, че
именно това е Първи „латиноамерикански” клъстер. Но дори и изключвайки периода 1995-2005 г., със сигурност можем
да определим Първи „латиноамерикански”
клъстер като един от клъстерите с найголяма продължителност и устойчивост
във времето.
б) Има държави, които за относително продължителен период са самостоятелен клъстер. Такава държава клъстер е
например Япония. Японският самобитен
вид капитализъм може да се проследи от
1900 година. До 1965 г. този вид капитализъм по-често се състои само от Япония. Изключение е 1940 г., когато в него
влиза и Унгария. Когато този клъстер се
„влива” в друг клъстер през този период, то този „по-мощен” клъстер е Първи
„латиноамерикански” клъстер. От 1970 г.
Япония не е отделен клъстер, а най-често е част от Първи „западноевропейски”
клъстер.
Като самобитен вид капитализъм
можем да определим и клъстера държава „САЩ”. През първата половина на ХХ
век Съединените американски щати са
клъстер най-често заедно с Австралия. През втората половина на ХХ век
са клъстер най-често заедно с Швейцария. Има два случая, когато САЩ сами по
себе си са клъстер – 1900 и 2005 година.
От 1975 година те вече неизменно принадлежат към Първи „западноевропейски”
клъстер. Това е много интересно явление – двете най-развити в последните

Клъстерен анализ
десетилетия на ХХ век държави – САЩ
и Япония, и Първи „западноевропейски”
клъстер уеднаквяват начина си на производство и стават един вид капитализъм.
България също за един сравнително
продължителен период – 15 години, е държава клъстер – от 1970 до 1985 година.
Тогава тя самостоятелно представлява Втори „източноевропейски” клъстер.
Преди това – през 1945 година пак е
била държава клъстер (Втори „източноевропейски” клъстер). Подобен случай е
и Етиопия. Можем ли да определим икономическото развитие на тези две държави като самобитен вид капитализъм?
За България – със сигурност – не можем.
Но за Етиопия си заслужава да се помисли. Защото от девет фиксирани точки
с данни в пет от тях тя е самостоятелен представител на Втори клъстер на
развиващите се страни.
в) Има три вида или може да се каже
нива на „пулсации”, тоест на „прескачане” на държави и на клъстери.
 Първото, най-ниското ниво е, когато
държава „прескача” от един клъстер в
друг клъстер 5. Например Австралия от
1905 до 1925 г. е в клъстера „САЩ”. През
1930 година тя „прескача” в Първи „западноевропейски” клъстер.
 Следващото ниво е, когато един
клъстер се движи и променя разположението си в пространството на либералния и държавния капитализъм, но без да
губи характера си като либерален или
държавен капитализъм. Например сте-

5
Може би в случая е по-точно да се говори за акт на „вливане” или „излизане” от клъстера, защото не винаги
едното е задължително свързано с другото. Допълнителен аргумент за подобен тип разглеждане е, че подобно
явление има и при клъстерите – един клъстер може да „изчезне”, без да се е „влял” в друг клъстер. Такива клъстери
„угасват” във времето, просто защото по едни или други причини обективно се разпадат – държавите от „ядрото” от един момент се развиват по различен начин.
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Фигура 2. Динамика на степента на либерализъм и държавен капитализъм на “Първи западноевропейски клъстер”,
“Първи източноевропейски клъстер” и клъстера „САЩ”.

пента на либерализъм на “Първи западноевропейски клъстер” от началото на ХХ
век до 1950 г. е 2Л (с изключение на 1930
и 1935 година) 6. Обаче през 1955 г. степента на либерализъм при него съществено се намалява – става 4Л, а след това
3Л. Чак през 1980 г. либерализмът му се
засилва и става отново 2Л.
 Подобно „прескачане” – в рамките на
либералния или държавния капитализъм,
има и когато една държава клъстер, променяйки начина си на производство, се
„влива” в друг клъстер, като това е съпътствано с промяна на степента на либерализъм или на държавен капитализъм7.
Например клъстерът „САЩ” през 1970 г.
е самостоятелен клъстер с най-висока
степен на либерализъм – 1Л. Промените
в начина на производство в следващите
пет години водят до това, че през 1975 г.
той се „влива” в Първи „западноевропейски”

клъстер, чиято степен на либерализъм е
значително по-малка – 3Л (виж фигура 2).
 Третото ниво на „прескачане” е, когато един клъстер променя характера
си и се „движи” от единия към другия
край на клъстерното пространството
– тоест от либерален се превръща в
държавен капитализъм или обратното. Например икономиката на клъстера „Япония” през първата половина на
ХХ век се развива като държавен капитализъм. От 1960 г. неговата икономика в качеството му на самостоятелен клъстер или на клъстер, „влял” се
в друг клъстер, вече се развива като
либерален капитализъм.
г) В разгръщащите се във времето
22 точки на клъстеризация има няколко
точки, през които начинът на производство се променя съществено в глобален
мащаб. Съответно съществено се про-

6

Ако направим съпоставка например със степента на либерализъм на клъстера „САЩ”, можем да кажем, че видът
капитализъм при Първи „западноевропейски” клъстер е една степен по-малко либерален, отколкото на клъстера
„САЩ” в същия период, при който той е 1Л.
7
Впрочем държавата клъстер затова и се „влива” в друг клъстер – защото в предходния период степента на
либерализъм или държавен капитализъм при нея вече се е променила.
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менят и видовете икономики и влизащите в състава на клъстерите държави.
Изследването на тези точки и промените във видовете капитализъм е отделен
въпрос, който заслужава специално внимание. Тук искаме да обърнем внимание
единствено на това, че такава точка е
1990 година. Вече казахме, че по редица
причини – например „нежните” революции
в „социалистическите” страни, влиянието на „неолибералните” икономически
политики8 и пр., след 1990 г. настъпват
сериозни промени в състава на клъстерите. „Мешавицата” е толкова голяма,
че на този етап ние много предпазливо
идентифицираме клъстерите. За нас
идентифицирането на клъстерите от
1995 г. нататък е предизвикателство за
бъдеща работа.
д) Какво може да се каже относно
„предпочитанията” на клъстерите към
либералния и държавния капитализъм?
- Капиталистическите икономики на
три клъстера през почти целия ХХ
век се развиват като либерални икономики. Това са клъстерите “Първи
западноевропейски”, “Първи латиноамерикански” и клъстерът „САЩ”. 9 Когато има наличие на “Втори западноевропейски” клъстер, той също почти
винаги се развива като либерален ка-

Клъстерен анализ
питализъм 10. Подобно е и положението
с “Втори латиноамерикански” клъстер.
Но при него афинитетът към либерален капитализъм е прекъсван, понякога
продължително, от периоди на държавен капитализъм. Такъв е например
периодът 1910-1930 г., когато “Втори
латиноамерикански” клъстер в състав
– Чили, се развива като държавен капитализъм.
- През първата половина на ХХ век
клъстерите, икономиките на които
се развиват като държавен капитализъм, като брой са равностойни на
тези клъстери, икономиките на които
се развиват като либерален капитализъм11. Подобно е положението и през
втората половина на ХХ век. Но през
втората половина на века има редица
особености. Например тази, че след
1970 г. постепенно броят на клъстерите, икономиките на които се развиват
като държавен капитализъм, започва
да преобладава над броя на тези, при
които икономиките се развиват като
либерален капитализъм. А има и поне
още две интересни особености: Първо, през този период появяващите се
нови клъстери са винаги държавен
капитализъм. Такъв е капитализмът
на появилия се през 1970 г. “Първи

8
Поставяме кавички на „неолиберални”, защото имаме съмнения в официалната догма, че тези политики са неолиберални.
9
Изключение е началото на века, когато през 1900 и 1905 година Първи „латиноамерикански” клъстер в състав –
Бразилия, се развива като държавен капитализъм.
10
Изключение е началото на века, когато през 1900 и 1905 година Първи „латиноамерикански” клъстер в състав –
Бразилия, се развива като държавен капитализъм. Изключение е отново началото на века, когато през 1900 и 1905
години Втори „западноевропейски” клъстер в състав – Франция, се развива като държавен капитализъм. Второто
и третото изключения са 1990 година, когато в състав – Гърция, и 1995 година в състав Швеция, икономиките на
този клъстер отново са държавен капитализъм.
11
Дори има случаи, когато са значително повече на брой. Например през началната година – 1900, от шест клъстера четири са държавен капитализъм.
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арабски” клъстер в състав – Иран, Сирия, и “Първи клъстер на развиващите
се страни” в състав – Алжир, Етиопия,
Индия, Ирак. Такъв е капитализмът
и на появилия се през 1975 г. “Втори
арабски” клъстер в състав – Кувейт.
Такъв е също капитализмът на появилия се през 1980 г. “Втори клъстер
на развиващите се страни” в състав
– Етиопия, Ирак, Йордания, Конго.
Втора особеност е, че в този период – след 1970 г., икономиките дори на
развити европейски страни като например Швеция (1995 г.) и Гърция (1990
г.), явявайки се в качеството си на
“Втори западноевропейски” клъстер,
имат характера на държавен капитализъм. След 1990 г. обаче тенденцията се обръща. Започва „движение” от
държавен към либерален капитализъм.
Таблицата позволява още много анализи. Ще спрем дотук.
В обобщение на досегашния анализ –
какво можем да констатираме относно

нашите три работни хипотези, изложени
в началото на изследването? Според нас,
клъстеризацията показва следното:
- Основната ни работна хипотеза, че
обработката на статистическата
информация по трите показателя ще
покаже групирания (клъстери) от държави, се потвърди напълно;
- Втората ни хипотеза, че клъстери
най-вероятно ще бъдат групирани в
ядра, които ще принадлежат към един
от двата типа капитализъм – либерален или държавен, също се потвърди;
- Напълно се потвърди и третата ни
хипотеза – че някои от държавите,
които имат по-дълго историческо
развитие, ще местят позициите си
в клъстерите, в ядрата клъстери, и в
двата типа капитализъм – например
Бразилия.
Надяваме се, че представените резултати показват евристичността на
клъстерния анализ в типологизацията на
видовете капитализъм.
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Обединяване на предприятия

ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÀÑÏÅÊÒÈ
ÍÀ ÐÅØÅÍÈÅÒÎ ÇÀ ÎÁÅÄÈÍßÂÀÍÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
Емил Калчев*
Резюме: Обединяването на предприятия е инструмент за постигане на интензивен растеж и бързо създаване на
значително богатство. Съответно и
рисковете, които го съпътстват, също
са значителни. Това предопределя ключовото значение на финансовия анализ
в рамките на решението за обединяване, защото на негова база обединяване
се обосновава или отхвърля. Не само
аспектите на този анализ, но и неговият аналитичен инструментариум силно
варират и в теорията, и в практиката.
Това създава трудности при прилагането му и води до необосновани резултати, които могат да увеличат значително риска от погрешно решение. Целта на
статията е да обхване всички съществени финансови аспекти на решението
за обединяване и да го моделира от финансова перспектива, базирайки се на
теоретично обосновани и същевременно
приложими методи, които са адаптирани
към условията на българската икономическа среда.

Ключови думи: сливания и придобивания, бизнескомбинация, синергия.
JEL: G34.

Въведение

В

рамките на жизнения си цикъл
предприятията често преследват ускорен растеж, защото така попълноценно могат да достигат целите
си. От стратегическо финансово гледище растежът се свързва с идентифициране, оценяване, избор и реализация на
перспективни инвестиционни проекти.
Те могат да са както машини, съоръжения, производства, фабрики, така и
цели предприятия1, действащи в някоя
от правно-регистрационните форми, със
свои собственици, кредитори, мениджмънт и организационна структура. Такива проекти имат специфична реализация
и законово регулиране. Абстрахирайки се
от различните форми, в които те се осъществяват, за общото им обозначаване
ще използваме термина „обединяване на

*

Е мил Калчев е доктор по икономика, главен асистент в департамент „Икономика” на Нов български университет, e-mail: e.kalchev@nbu.bg
1
Тук „предприятие” се употребява по смисъла на Закона за счетоводството (ЗС, 2012, чл. 1, ал. 2).
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предприятия”2. Обединяванията имат повече от едновековна история, в която се
обособяват шест вълни с различна специфика. Въпреки че аспектите им са найразлични: управленски, финансови, счетоводни, данъчни и др., главната хипотеза
за обяснението им е стремежът за бързо създаване на значително богатство
в рамките на бизнес цикъла (Gaughan,
2010, pp. 23-53).
След като бъдат изяснени финансовите
мотиви за обединяване и описани видовете, ще бъде представен предшестващият
обединяването финансов анализ, в който са
вградени специфичните за нашата страна
счетоводни и данъчни аспекти.

Финансови мотиви
за обединяване на предприятия
Обединяване е налице, когато две (или
повече) предприятия се събират в една
икономическа единица, която контролира
и управлява общите активи и дългове, както и извършваната икономическа дейност
(дейности). Мотивът за обединяване, както при всяко стратегическо финансово
решение, е създаване на богатство за собствениците на обединеното предприятие
(Brigham et al., 2010, p. 970). Особеното е,
че така може да се създаде значително бо-

гатство за кратко време. В литературата се посочват и други мотиви (Николова,
2010, с. 518-521), които в крайна сметка се
свеждат до горното.
На първо място, богатството може да
е следствие от синергия – стойността на
обединеното предприятие е по-висока от
сбора на стойностите на самостоятелните предприятия, участващи в него. Синергия се появява, когато обединеното предприятие реализира допълнителни икономии
– оперативни (икономии от мащаба на производството, технологични, по пласмента), финансови (по-ниски транзакционни
разходи, общо финансово обслужване) и управленски (активите на по-лошо управляваното предприятие също ще бъдат управлявани от по-добрия мениджмънт). От друга
страна, синергия е налице и ако обединеното предприятие може да наложи по-високи
пазарни цени, главно поради някаква форма
на монополизиране на пазара (Дивайн, 2003,
с. 34-38). Такова икономическо поведение
подлежи на регулиране и контрол от страна на държавата въз основа на Закона за
защита на конкуренцията3.
Второ, богатството може да е за сметка на неплащане на данъци. Например предприятие А, отчитащо високи печалби, се
обединява с предприятие Б, натрупало зна-

2

Терминологията, свързана с обединяванията, е многообразна. Търговският закон използва понятието „преобразуване” (ТЗ, 2010, гл. XVI), което се възприема и от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, 2012, гл. XIX),
докато в счетоводството се прилага терминът „бизнескомбинация” (МСС, 2003, № 22). Икономическата литература превежда навлезлите в англоезичната книжнина тамошни законови понятия – най-често „сливане”, „придобиване”
(“изкупуване”, “поглъщане”), „консолидация” и др. Българските законови понятия са не само разнородни, но и всяко от
тях има строго специфичен смисъл (termini technici), което ги прави непригодни за теоретична употреба. Добилите
популярност преводни термини звучат по-неутрално и са по-подходящи, но измежду тях няма общо понятие, обозначаващо този феномен. Именно такова е необходимо тук във връзка с финансовия му анализ, защото той е в голяма
степен общ за различните форми. Като общо понятие възприемаме „обединяване на предприятия”, което въпреки
етимологичната си близост със законовия термин „обединения” (ТЗ, 2010, чл. 275-280б) не бива да се смесва с него.
3
Комисията за защита на конкуренцията е държавният орган, който установява нарушенията на закона и постановява съответни санкции. Тя извършва анализи и мониторинг на пазарната среда, която се променя вследствие
на обединяването.
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чителни минали загуби, в резултат на което обединеното предприятие АБ изравнява
текущите печалби на А със загубите на Б
и за известен период от време не плаща
данъци върху печалбата или попада в по-нисък етаж на прогресивна данъчна тарифа.
Доколко обединяване е данъчно мотивирано,
зависи от дизайна на данъчната система и
от размерите, прилагани от нея. Така горният пример за А и Б е неприложим за България, защото Законът за корпоративното
подоходно облагане не допуска пренасяне
на минала данъчна загуба при обединяване.
Освен това размерът на данъка у нас е относително нисък – 10 на сто за неразпределената и 14,5 на сто за разпределената
печалба4, което заедно с транзакционните
разходи по обединяването5 в голяма степен
го обезсмисля.
Трето, създаването на богатство често е резултат от възможността чрез
обединяване да бъдат придобити активи
под пазарната им цена – например изграждането на фабрика е по-скъпо от обединяване с предприятие, притежаващо такава.
Целта в случая може да не е използване на
придобитите активи, а последващата им
разпродажба по пазарни цени (по ликвидационна стойност) и реализирането на незабавна (арбитражна) печалба.
В някои случаи обединяването не съответства на целите на собствениците, а на
личните мотиви на мениджмънта – например на стремежа за повече власт (управление на по-голямо предприятие), на желанието за по-високо възнаграждение (то често

Обединяване на предприятия
зависи от големината на управляваното
предприятие) и др. Независимо от това, за
подобно обединяване винаги се привеждат
икономически аргументи от гледище на
собствениците. Например, въпреки че те
безпроблемно могат да диверсифицират
риска в личното си пространство, при това
в съответствие с индивидуалния си рисков
профил, и че рядко са налице други икономически основания (напр. данъчни) това да
става на равнище предприятие, диверсификацията често се изтъква като главен
мотив за обединяване.

Видове обединяване
Най-разпространените
икономически
критерии за класифициране на обединяване са: в зависимост от предмета на дейност, от вида на сделката и от отношението на мениджмънта към него. Според
предмета на дейност то е: хоризонтално,
вертикално, сродно и разнородно. Хоризонтално е обединяването между предприятия
с еднакъв предмет на дейност – производител на автомобили се обединява с друг
такъв. Вертикално е между предприятия с
различни позиции в рамките на една и съща
верига на добавена стойност – предприятие за автомобилни седалки се обединява с предприятие за тапицерии. Сродно е
обединяването между предприятия с близък
предмет на дейност (не еднакъв и не по
веригата „доставчик-клиент”) – например
между производители на леки автомобили и

4
Този данъчен размер се изчислява, като от печалбата на предприятието Р се приспада 10 на сто корпоративен
данък и остава нетна печалба Р(1-0,1). Върху нея се налага данък върху дивидентите 5 на сто и след него остава
[P.(1-0,1].(1-0,05),, т.е. 0,855.P , т.е. платен е общо данък в размер на 0,143. P , или 14,5 на сто.
5
Разходи по: регистрация, емитиране на акции и облигации; такси и комисионни за откриване на депозити и
гаранции; данъци, предизвикани от акта на обединяването; обслужване на заеми; анализ и адмистриране на обединяването; съдебни разноски и др.
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на мотоциклети. Разнородно е, когато се
обединяват предприятия, позиционирани
в различни вериги на добавена стойност
– предприятие за автомобили и такова за
перилни препарати.
Според вида на сделката обединяването
е (главно) придобиване или сливане. Придобиване е налице, когато едно предприятие
изкупува собствения капитал на друго на
т.нар. пазар за корпоративен контрол, което се превръща в негов филиал, подлежащ
изцяло на управлението и контрола му6.
Придобитото предприятие престава да
съществува, а правоприемник за вземанията и задълженията му е придобиващото7.
Сливането се характеризира с равнопоставеност на мениджмънта и акционерите на
сливащите се предприятия в собствеността, контрола и управлението на слятото
предприятие. При него имуществата на
отделните предприятия преминават към
новоучредено, което става техен правоприемник (ТЗ, 2010, чл. 262a). Сливането е порядка форма на обединяване от придобиването, поради което то тук е в периферията
на нашето внимание.
По отношението на мениджмънта обединяването е приятелско или враждебно
(Brealey, 2008, pp. 900-905). При приятелското предприятие решава да се обедини
с друго в рамките на инвестиционната си
политика (най-често да придобие по-малко).
В този случай, след като намери подходящо
целево предприятие и го оцени, придобиващото изработва варианти за цени и форми

на плащане. Ако мениджмънтът на целевото предприятие не се противопоставя,
придобиващото обявява официално намерението си и започват преговори, в резултат на които се достига до конкретните
параметри на сделката за придобиване,
в т.ч. до цена и форма на плащане. Мениджмънтът на всяко от предприятията
докладва на акционерите за резултата
от преговорите и обосновава придобиването. Мениджмънтът на целевото предприятие препоръчва на акционерите да
приемат придобиването. На практика те
биват помолени да прехвърлят на придобиващото предприятие дяловете си чрез
финансовата институция, обслужваща
сделката, в замяна на което получават от
нея уговорената цена. Ако получават цената в акции на придобиващото предприятие, те стават негови акционери. Често
мениджмънтът на целевото предприятие
се противопоставя на предложението
за обединяване, например поради ниска
офертна цена, страх от освобождаване
от длъжност и др. Тогава придобиващото предприятие се обръща с оферта директно към собствениците. Такова придобиване е враждебно. Мениджмънтът на
целевото предприятие се съпротивлява,
като убеждава акционерите, че цената
е твърде ниска, и предприема конкретни
мерки за предотвратяване на придобиването – например инициира придобивания с
цел придобиваното предприятие да стане
твърде голямо и/или твърде задлъжняло,

6

Търговският закон определя тaзи форма на обединяване като „вливане” (ТЗ, 2010, чл. 261).
Придобиващото предприятие може да изкупи не целия, а такава част от собствения капитал на придобиваното,
която му позволява значителен контрол върху него. В този случай последното не загубва юридическата си самостоятелност. Ако предметът на дейност на придобиващото предприятие е управление на придобити по този
начин предприятия, то е холдинг (ТЗ, 2010, чл. 277-280).
7
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за да бъде придобито. От друга страна,
придобиващото предприятие се стреми да
достигне необходимия пакет от акции, за
да смени опортюнистичния мениджмънт.
То може да заведе съдебно дело срещу легитимността на действията му, ако може да
докаже, че те са в ущърб на собствениците8. Отношенията между мениджмънта на
двете предприятия могат да прераснат в
битка (proxy fight), която да продължи дълго
време и да струва на акционерите огромни
разходи. Практиката показва, че достатъчно висока цена за дяловете на целевото предприятие, платима в брой, преодолява съпротивата и собствениците и те се
съгласяват с придобиването. Изобщо, въпреки нормативната ориентация на обединяването към максимизиране богатството
на собствениците, то на практика често е
следствие от личните мотиви на мениджмънта (Данаилов, 2002 г., с. 25-28).

Финансов анализ на обединяването
Финансовите аспекти на обединяването
се концентрират във финансовия анализ, който го предхожда и съпътства. Той започва с
полагането на система от индикатори, прилагани към предприятия, потенциални цели
за обединяване. Индикаторите разкриват
техни финансови характеристики, правещи
ги атрактивни за обединяване. След като
са идентифицирани целеви предприятия, те
се подлагат на анализ, основната задача на
който е да разкрие финансовите ефекти от
обединяване с тях - дали с него се очаква
създаване или унищожаване на богатство
за собствениците на обединеното предпри8
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ятие, неговият размер и произход. На трето
място, анализът е база за изработване на
ценови оферти, обикновено с различни варианти на цени и форми за плащане, които
предполагат специфично разпределяне на
ползите и рисковете от обединяване между
различните групи акционери.
Не се ли преследват данъчни ефекти с
обединяването, ключов елемент на финансовия анализ е оценката на придобиваното
(целевото) или сливащите се предприятия.
Ако офертната цена е по-висока от стойността на целевото предприятие при независимо продължаване на дейността, то би
трябвало да я приеме и придобиването да
се състои. При сливане предприятията се
оценяват по методика, аналогична на тази
при придобиване, и двете групи акционери
се договарят какви части от обединеното
предприятие да получат.
Индикатори за целеви предприятия
Обединяването на предприятия крие
огромни финансови потенциали (и разбира
се рискове), поради което мениджърите на
предприятия, преследващи бърз икономически растеж или желаещи да навлязат бързо
и сигурно на нови пазари, или да инвестират излишния си капитал така, че да могат да го контролират, или да реализират
арбитражна печалба, перманентно сканират пазара за корпоративен контрол за
подходящи целеви предприятия въз основа
на панел от индикатори и техни гранични
стойности (Gaughan, 2010, pp. 577):
 Коефициентът „цена на една акция/
печалба на една акция” (P/E) е по-нисък или равен на средния за последните три години.

Ненков (2008, с. 205) посочва и други защитни стратегии.
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Нисък коефициент е желана характеристика за целево предприятие, защото така
на ниска цена се придобиват бъдещите му
нетни печалби. Причина за ниската цена на
акциите могат да са промени в предпочитанията на инвеститорите, но тя може да
отразява и слабост за генериране на бъдещи печалби. Ако такава слабост не може да
се идентифицира, предприятието е добър
кандидат за обединяване.
 Пазарните цени на акциите са под счетоводната им стойност.
В някои браншове и етапи от бизнес цикъла счетоводната стойност на акциите
адекватно отразява стойността им. Ако
това е така и пазарните цени паднат под
счетоводните, поради примерно неефективност на капиталовия пазар, предприятието е добър кандидат за обединяване.
Предприятия, притежаващи ликвидни активи, имат по-надеждни счетоводни стойности на акциите си. Падането на пазарната
цена на акциите под тази стойност създава благоприятни условия за реализиране и
на незабавна печалба, минимизираща риска
за придобиващото предприятие, особено
ако придобиването се финансира с кредит.9
 Коефициентът за (нормална) ликвидност
– „краткотрайни активи/краткотрайни
задължения”, е по-голям от две.
Колкото по-ликвидно е целево предприятие,
толкова по-желано е то за придобиване, особено ако придобиването се финансира с дълг.
Коефициентът за задлъжнялост – „дълг/
активи” е по-малък от едно. Колкото по-малък е този коефициент, толкова по-добре.

Колкото по-цикличен е браншът, толкова
по-нисък трябва да бъде той, защото в спада на цикъла оперативната печалба (EBIT)
значително се свива, а трябва да има гаранция, че тя ще покрива лихвите по дълга.
Нетният доход на една акция (EPS) за
последните пет - седем години расте с около 10 на сто годишно.
Растящият нетен доход на една акция е
най-атрактивната характеристика на целево предприятие. Този показател се влияе
значително от счетоводни манипулации и,
за да се проконтролира истинността му,
добре е да се прогнозира свободният паричен поток (вж. по-долу), който да го потвърди или отхвърли. Освен това трябва
да се провери, дали причината за растежа
не е твърде ниска стартова база или бързо
растяща инфлация.
Оценяване на целево предприятие
Целевото предприятие може да се оцени по различни методи (Mandl et al., 2002,
S. 176 ff). Главните от тях са методът на
дисконтираните парични потоци и този
на пазарните множители. Независимо от
избора на метод, трябва да се отчете,
че след придобиване, целевото предприятие няма да функционира самостоятелно,
а като филиал на придобиващото, което
оказва съществено влияние върху операциите, управлението и финансирането му, а
оттам и върху неговата стойност. Освен
това съществена е оценката не на филиала, а на собствения му капитал, защото
той ще се придобива.

9

Приватизацията в България беше проведена по подобен начин, само че предприятия бяха купувани не толкова под
счетоводната, а най-често под ликвидационната им стойност. Откъдето е логично и масовото им последващо
ликвидиране - защо да се развиват те в рисковано състезание с конкуренцията, вместо да се осребрят активите
им и изконсумира горницата над цената за придобиване. В този смисъл придобивания, базирани на арбитражна
печалба, могат да имат негативни последствия за икономиката.
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За прилагане на метода на дисконтираните парични потоци е необходимо да се
прогнозира увеличението на нетния паричен поток за акционерите на придобиващото предприятие – т.нар. свободен паричен
поток, и нормата на сконтиране (цената
на капитала), приложима към него.
Свободният паричен поток е резултат
от калкулация на паричните потоци на филиала от оперативна дейност и от финансиращи решения. Тези потоци се прогнозират в две фази – експлицитна и агрегирана,
като втората се базира на първата и я
отразява в обобщен вид зад хоризонта й.
Експлицитната фаза е обикновено с 5-годишен хоризонт и се състои от следните
елементи (Brigham et al., 2010, p. 951):
Приходи от продажби
- Променливи разходи
- Условно-постоянни разходи
- Разходи за амортизации
= Брутна печалба преди лихви и данъци
- Лихви *
= Брутна печалба преди данъци
- Корпоративен данък
= Нетна печалба
+ Разходи за амортизации
= Нетен оперативен паричен поток
- Неразпределена печалба **
+ Ликвидационна стойност ***
= Нетен паричен поток към акционерите
****
- Данък върху дивидентите
= Свободен паричен поток
* Лихви по стари, по свързани с обединяването и по нови кредити за развитие на филиала.
** Задържана част от печалбата на обединеното предприятие за развитие на филиала.
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*** Изчислена при допускане за растеж
на разликата между нетен оперативен паричен поток и неразпределена печалба (CF)
след 5-годишния хоризонт с постоянен годишен темп g и r - цената на капитала на
целевото предприятие:
(1)

V5се добавя в края на петия период от
експлицитната прогноза и така се осъществява връзката между двете фази.
**** Този, получен от филиала паричен
поток, ще бъде разпределен на акционерите на обединеното предприятие след
приспадане на данък върху дивидентите.
Ако с обединяването не се преследва
синергия, а се разчита на закупуване на
активи под пазарната им цена или на данъчни ефекти, свободният паричен поток е
този на целевото предприятие, опериращо
самостоятелно. Иначе, в него трябва да
се отчетат ефектите от оперативната,
управленска и/или финансова синергия, доколкото се предвиждат. Въпреки цялата условност на подобни изводи, може да се смята, че приходите от продажби, променливите разходи и амортизациите отразяват
оперативната синергия от обединяването,
а постоянните разходи – предимно управленската. Финансовата синергия се разкрива в плащанията по лихви и в степента
на задържане на печалба за финансиране на
инвестиционната програма на филиала.
Корпоративният данък се отчита в калкулацията на свободния паричен поток. Тъй
като последният се разпределя в полза на
акционерите на обединеното предприятие,
върху него се дължи и данък върху дивиден-
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тите, също подлежащ на приспадане. Въпреки че данъците се отчитат в прогнозата, възможно е самият акт на обединяване
да има специфични данъчни последствия. Те
зависят от дизайна на данъчната система и най-често се свързват с разкриване
на т.нар. скрити резерви на обединяващите се предприятия. Поради това данъците
трябва да се имат предвид и като трансакционни разходи по обединяването.
Нормата на сконтиране, приложима
към свободния паричен поток, е цената на
обикновените акции на целевото предприятие. Ако то е публично, тя се определя по
модела за оценка на капиталовите активи
(CAPM). В този модел безрисковата норма на възвращаемост rf се надгражда с
произведението от систематичния риск на
обикновените акции (  ) и пазарната рискова премия [ E ( rm )  rf ] , където E ( rm ) е
очакваната норма на възвращаемост от
пазарния портфейл, т.е.:

r  rf   [ E (rm )  rf ] .

(2)

rf е възвращаемостта на държавните
облигации с матуритет най-близък до хоризонта на оценката или геометрично средното от възвращаемостите на съкровищните бонове за всеки отделен период от
хоризонта (Ненков, 2005, с. 121). Рисковата
премия обикновено се пресмята ретроспективно за дълъг период от време, като Koller
et al. (2010, pp. 242-249) предлагат това да
става като аритметична средна за две годишен интервал. Ако за целевото предприятие е налична  , тя може да се използва
и за оценка на филиала, но при условие че
капиталовата структура на целевото и
обединеното предприятие съвпадат. В про-

тивен случай тя трябва да се модифицира
въз основа на връзката между бета с дълг
 D и бета без дълг  E (Петров и др., 2010,
с. 83-85):
(3)
където: D е размерът на дълга;
E - размерът на собствения капитал;
T - комбинираният данъчен размер.
Понеже  на целевото предприятие
отразява капиталовата му структура се
изчислява неговата  E , след което въз
основа на капиталовата структура на обединеното предприятие се достига до  D .
Няма ли целевото предприятие изчислена  , например, защото не е публично,
за оценката му е най-добре да се използва
фундаментална бета,10 която е средната за публично търгуваните компании
в бранша, индивидуализирана с капиталовата структура на обединеното предприятие. Надеждни индивидуални и браншови
бети коефициенти се изчисляват за развитите капиталови пазари. За да се ползват
в нашата страна бети и рискови премии
от тези пазари, се налага аджустиране на
модела, като Damodaran (2012, pp. 177-180)
предлага различни методи. Например към
изчислената по CAPM изискуема норма на
възвращаемост се добавя премия за странови риск, равна на спреда по държавните
облигации на страна-еталон (най-често
САЩ) и България.
По-неспецифичен и необоснован вариант за изчисляване на нормата за сконтиране е методът на надграждането. Положителното при него е, че не се пренасят
стойности от развити капиталови пазари

10
В случай на принадлежност на целевото предприятие към повече браншове се търсят повече браншови бети,
които се обединяват в обща посредством относителните тегла на всеки отделен бизнес.
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и той отразява конкретната икономическа
среда. За основа се взема rf , която се надгражда с различни премии за риск, в зависимост от това дали има временни редове
за публично търгувани облигации и акции
на предприятия-аналози или дали са налице
кредитни рейтинги за такива предприятия.
Ако подобна информация няма, rf може да
се надгради с горницата, която търговските банки средно биха изисквали за дългосрочен инвестиционен кредит в полза на
целевото предприятие,11 и със стандартна
за бранша или пазара добавка за риск на
собственика (Александрова, 2001, с. 123).
Стойността филиала се получава като:
.
(4)
Методът на пазарните множители е
удобен при оценка на по-малки предприятия. Той се изразява в сравнение на целево
предприятие по зададен пазарен критерий
(най-често коефициента P / E ) с подобни
на него, придобити по известни цени P , и
обосноваване по този начин на цената му.
Счетоводни и данъчни аспекти
Счетоводните аспекти са елемент на
финансовия анализ, защото те определят
как обединеното предприятие ще изглежда
пред инвеститори, кредитори, контрагенти и т.н., което е особено важно за публичните предприятия. От друга страна,
счетоводното отразяване на обединяването може да има данъчни последствия, зависещи от дизайна на данъчната система, в
която се осъществява.
Ако при обединяване може да бъде идентифицирано придобиващо предприятие, се
11
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прилага „методът на придобиването”. При
него в баланса на обединеното предприятие активите и пасивите на придобитото
се оценяват по справедлива пазарна стойност. Ако при тази оценка нетната стойност на активите (активи минус пасиви)
на придобитото предприятие е по-ниска
от платената за него цена, разликата се
отчита като положителна търговска репутация. Обратно, ако цената е по-ниска от
нетната стойност на активите, се отчита отрицателна репутация. Промяната в
стойността на активите и пасивите в баланса на обединеното предприятие оказва
влияние върху приходите и разходите му, и
по-специално върху разходите за амортизации – чрез стойността на дълготрайните
материални активи и чрез търговската репутация, която, ако е положителна, за счетоводни цели е амортизируем актив (МСС,
2003, № 22). При определяне на данъчната
печалба обаче активите на придобитото
предприятие не се признават по справедлива стойност, а по тази в баланса му преди
придобиването, откъдето и отчетена положителна търговска репутация не е данъчен амортизируем актив. Следователно и
размерът на корпоративния данък в България не се влияе от акта на придобиването
(ЗКПО, 2012, гл. XIX, раздел II).
При сливане на предприятия се използва
методът „обединяване на интереси”. Такова е налице, когато не може да се идентифицира придобиващо предприятие. При
обединяването по интереси активите и
пасивите на обединяващите се предприятия се включват по балансова стойност в
баланса на новото предприятие. Отчетът

Тя може да се установи при директен контакт с банките.
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за приходите и разходите на това предприятие е „сборът” от отчетите на сливащите се предприятия, откъдето и актът на
сливането също не влияе специфично върху
размера на дължимите данъци.
Структуриране на ценовата оферта
На фона на оценката на целевите предприятия като филиали на обединеното и на
съпътстващите ги счетоводни и данъчни
аспекти се пристъпва към тяхното ранжиране в зависимост от приноса им към заложените с обединяването цели. На тази
база се разработват варианти на ценови
оферти, състоящи се от цени и съответстващи им форми за плащане.
Оценката задава максималната цена,
която придобиващо предприятие може да
плати за целево. Ако придобиването се
осъществи по нея, акционерите на обединеното предприятие няма нито да спечелят, нито да загубят от него. При по-висока цена те губят, а при по-ниска печелят.
Акционерите на целевото предприятие
притежават в негово лице актуално богатство в размер на пазарната му капитализация (брой акции по пазарната им цена)
или в размер на пазарната му стойност
при независимо продължаване на дейността (в случай че то е от затворен тип). Те
ще станат по-богати, ако продадат предприятието над пазарната му цена. Следователно офертната цена е в положителния
интервал между оценката на придобиващото предприятие и пазарната стойност на
придобиваното. Този интервал отразява
общия синергиен ефект от придобиването.
Колкото по-широк е той, толкова по-силни
са мотивите за обединяване. За разлика от
мениджърите на придобиващото предприя-

тие, които знаят пазарната стойност на
придобиваното, тези на целевото предприятие не са наясно с размера на очакваната синергия. Къде в този интервал да бъде
определена офертната цена и вероятната
цена на придобиване, зависи преди всичко
от пазарната позиция на двете предприятия по отношение на общия синергиен
ефект. Ако има повече целеви предприятия, но няма други, способни да реализират
синергия от обединяване с тях, логично е
придобиващото предприятие да фиксира
офертната си цената малко над пазрната стойност на целевото предприятие и
е вероятно последното да я приеме. Обратно, ако целевото предприятие притежава
нещо уникално (технология, пазарна позиция, търговска марка, договори, патенти,
обучен персонал и др.), което повече предприятия биха желали да придобият, офертната цена би била малко под оценката на
придобиващото. Дали тя ще бъде приета,
зависи от това има ли други предприятия, в
състояние да реализират по-голяма синергия, и дали някое от тях е готово да предложи по-висока цена. От друга страна, върху
офертната цена влияе позицията на мениджмънта на целевото предприятие. Ако
той е против обединяването, логично е офертната цена към акционерите да е по-висока, за да бъде преодоляна съпротивата.
Значителна роля при фиксиране на цената
играят и способностите на преговарящите по обединяването.
Формата на плащане е вторият елемент на ценовата оферта, имащ съществено значение за ефектите от обединяването. Тя влияе върху капиталовата структура на обединеното предприятие, върху
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степента на участие на собствениците на
целевото предприятие в ползите и рисковете от него, върху данъчното им облагане,
върху трансакционните разходи по обединяването и др. По принцип цената може да е
платима: в брой, с акции на придобиващото
предприятие, с негови облигации, или като
комбинация от тях, като у нас се практикуват предимно първите два и четвъртият
начин. При плащане в брой собствениците
на целевото прехвърлят акциите (дяловете) си на придобиващото предприятие и
реализират тази част от очакваната синергия, която са могли да договорят с цената на придобиване. В случая те дължат
личен подоходен данък върху разлика между
цена на придобиване на акциите (дяловете)
и цената на продажбата им (ЗДДФЛ, 2012,
чл. 33, ал. 3). Ако те получат акции на придобиваното предприятие, реализират вече
не очакваната, а фактическата синергия
от обединяването, т.е. поемат риска тя да
не се случи или да е по-значителна от очакваната. Ако придобиващото предприятие е
публично, те могат да продадат акциите му
без да дължат личен данък (Пак там, чл. 13,
т.3), който, ако то не е публично, е дължим.
От съществено значение при офериране на
форма за плащане са разходите, свързани
с нея, които се причисляват към трансакционните разходи по обединяването. За
да бъде заплатено с акции, те трябва да
бъдат емитирани и увеличен собственият
капитал на придобиващото предприятие,
което е свързано с разходи. От друга страна, заплащането в брой често предполага
ангажиране на банков кредит или емисия на
облигации, които също имат своята цена.
При сливане акционерите на двете
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предприятия заменят акциите си срещу акции на новоучреденото предприятие, като
е възможно и ограничено доплащане.

Заключение
Решението за обединяване е едно от
най-комплексните, финансово най-обещаващите и най-рисковите решения, вземани в
предприятията, а финансовите му аспекти
са най-съществената част от него, защото те идентифицират предприятията,
цели за обединяване, и оценяват очаквания
им принос за увеличаване богатството на
собствениците на обединеното предприятие. Ако мениджмънтът на целево предприятие е против обединяване, той в значителна степен може да го компрометира,
въпреки възможни финансови потенциали,
свързани с него. След осъществяване на
обединяване неговите управленски, технологични, фирмено-културни и др. аспекти
излизат на преден план и често се оказват
залог за фактическия му успех.
У нас данъчно мотивираните обединявания са ограничени, а се прилагат такива, целящи реализиране на синергия или
придобиване на активи под пазарната им
цена. Ако се преследва синергия, финансовият анализ, предхождащ обединяването,
се базира на оценка на придобиваното или
сливащите се предприятия. Главните особености на тази оценка са: първо, необходимостта трите синергийни ефекта (оперативен, финансов и управленски) да бъдат
количествено обхванати; второ, калкулацията на свободния паричен поток да отчита разходи по дълг, мотивирани от преди всичко от практиката придобиващото
предприятие да поема дълговете на придо-
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биваното; и, трето, сконтирането на свободния паричен поток се извършва с нормата на възвращаемост на собствениците
на целевото предприятие, модифицирана с
капиталовата структура на обединеното.
За разлика от счетоводните аспекти на
сливането, тези на придобиването оказват
влияние върху публичното представяне на
обединеното предприятие. В нашата страна те не пораждат допълнителни данъчни
ефекти, поради което е достатъчно данъците да бъдат обхванати в калкулацията
на свободния паричен поток. Офертната
цена за обединяване отразява не само очакваната синергия, но и пазарните позиции на предприятията, докато формата на
плащане предопределя разпределянето на
финансовите ефекти и рискове между групите собственици.
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Търговската марка

Òúðãîâñêàòà ìàðêà â ñåìèîòè÷íà
ïåðñïåêòèâà
Димитър Трендафилов*
Резюме: Все още в световната практика битува навикът да се гледа на търговската марка като на изцяло подчинен
на икономическата логика второстепенен
елемент от общата маркетингова дейност.
Въпреки формалното общо съгласие, че
брандът е мощно оръжие в продажбената
политика и осигурява безценен дългосрочен
контакт с потребителя, малко от специализираната литература включва обяснение
как достига до публиката една марка и, поважното, как й въздейства. Представеният тук кратък материал цели да премине
отвъд класическите дефиниции и да навлезе в една пренебрегвана, но с голям потенциал „странична уличка” на брандинга.
Основната тема е осъзнаването на марката
като комуникационен феномен, чието съществуване е повече резултат от отношението и
активността на неговия адресат, отколкото
от работата на мениджмънта му. Липсата на
физическа база прави марката виртуална единица, природата на която се изучава от социални психолози, когнитивисти и антрополози,
но в частта „комуникация” основна роля играе
семиотичната наука, чиито предимства и
гледни точки биват изтъкнати в текста.
Ключови думи: търговска марка, комерсиална комуникация, приложна семиотика,
функции на езика.

JEL: M31, M37.

Е

два ли в зората на мениджмънта някой си е представял мащабите, до
които ще достигне влиянието на търговските марки в световната икономика, вниманието, което ще им се отдава ежедневно
от потребители и специалисти, или пък, че
дори хора ще имат поведение на бранд. За
тази ситуация има много причини, някои
предвидими и логични, други не съвсем. Изобилието от специализирана литература по
темата и роенето на консултантски агенции в последните 12-15 години само повишават шумотевицата около това маркетингово направление, но и дават положителен
импулс както в прилагането на нови и интересни подходи в изграждането и изследването на марките, така и в търсенето на
алтернативни решения в брандинга.
В действителност, връщайки се малко
по-назад във времето, брандът винаги е
заемал подобаващо място в арсенала на
класическия маркетинг микс, но по-скоро в
смисъла му на стратегически бизнес модел. Нещо средно между бизнес концепция
(да има ли марка или не, колко марки да има
и пр.) и един от многото елементи в промоционалната програма на даден продукт.
Няма да е вярно, ако кажем, че марката е
била подценявана, но нивата на значимост,
на които се радва днес, показват, че тя

*Димитър Трендафилов е асистент в Югоизточно-европейски център за семиотични изследвания, Нов български
университет, e-mail: trendafilov.dim@gmail.com
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отдавна е надраснала първоначалното си
скромно положение. Филип Котлър например
се съгласява, че може би „най-значителното
умение на професионалните специалисти
по маркетинг е тяхната способност да
създават, поддържат, защитават и засилват марката”1 и отделя немалко място да
прави анализ на позитивите от развитието на силния бранд. Като цяло обаче, той
приравнява тази материя с решенията,
касаещи продуктовата политика на компаниите – определянето на портфолио от
стоки, разширяване на продуктови линии
и пр., докато понастоящем причинно-следствената връзка определено е обърната
наобратно – от вече наложената марка зависи какво ще се произвежда и как ще се
предлага. Други капацитети, като Прайд и
Ферел2 например, разглеждат проблемите
на марката ведно с подбора и функционалните особености на опаковката.
В актуалната пазарна среда широкият продуктов избор и комуникационната
активност на обикновения потребител
поставят нещата на съвсем различна основа, тъй като определят на последния,
ако не водеща, то поне решаваща роля в
изграждането на марките. Те не са просто
ключов елемент от промоционалния стълб
на маркетинговия микс, оформяйки лице и
познатост на компаниите и продуктите,
а осигуряват дългосрочен, интензивен диалог с целевата аудитория. Докато на един
по-ранен етап от развитието на пазарите

мениджърите (каквито ги вижда Котлър)
имат за цел да натоварят марката с информация относно продукта, за да намерят
място на регала в магазина, то в условията на зрялост и силна конкуренция задачата им е да изпълнят марките със значение
за някого, за да изпъкнат на общия фон и
да намерят подкрепа у потребителите. Акцентирайки върху тази особеност, Дейвид
Глен Мик конкретизира нещата, като в своя
класическа статия от 1986 г. описва пазарния свят като „мрежа от смисли между
консуматорите и маркетьорите, изплетени
от знаци и символи, разположени в техните културни пространство и време.”3 А в
друг въвеждащ материал, Малкълм Еванс го
допълва: „Това е средата, в която пребивава
семиотиката – променлив свят от символи, галактика от пресичащи се кодове, дискурси и знаци.”4. С други думи, тежестта на
добавената стойност от силната марка е
прехвърлена от продуктово-функционалното върху емоционално-символното ниво,
път към което е изграждането на двупосочна комуникационна връзка с купувача5.
Именно защо се случва това и най-вече как
са въпросите, които занимават науката
семиотика.
Малко парадоксално изглежда, но дефинирането на обхвата й е нелека задача дори
за хора, отдавна ангажирани с темите,
попадащи в нейния обсег. Затруднението
идва именно от широкия набор от въпроси,
които семиотиката претендира да засяга,

1

Котлър, Ф., 2002. Управление на маркетинга. Структура на управлението на пазарното предлагане, С., изд. “Класика и стил”, с. 356.
2
Прайд, У., О. Ферел, , 1994. Маркетинг: Концепции и стратегии, С., изд. “ФорКом”, с. 144 и сл.
3
Mick, D. G., 1986, Consumer Research and Semiotics: Exploring the Morphology of Sign, Symbols, and Significance, в The
Journal of Consumer Research, Vol. 13, (Sept.), p. 196.
4
Еванс, М., 2011. Семиотика, култура и комуникации – здравият разум на 21. век - “Семиотиката в действие (Юбилейно издание – 20 г. НБУ)”, Банков, Кр. (съст.), Нов български университет, С., 2011, с. 183;
5
вж. Трендафилов, Д., 2010. Търговската марка като икономическа стойност и знак. Позиционирането като инструмент за създаване на отличимост – „Studia Semiotica” (онлайн издание на Центъра за семиотични изследвания на
НБУ), 2010, <http://ebox.nbu.bg/semiotika10/view_lesson.php?id=171> [Посетен на 02 окт. 2010 г.], 2.1;
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както и вродената й близка интеракция с
други хуманитарни направления като лингвистика, антропология, културни и медийни изследвания, психология и социология.
Място под слънцето тя си е извоювала
като науката, изследваща природата и социалния живот на знаците, с които боравим, но това е един твърде едностранчив
поглед. По-сериозно би било да посочим, че
обект на семиотичните изследвания са
конфигурациите, в които влизат знаците
помежду си, значенията, които те носят,
измененията, които търпят, и не на последно място, отношенията им със субектите, към които са насочени. А още поточно би било да се каже, че семиотиката
е ценна методология, която ни предлага
обяснения и решения в областта на комуникацията, логиката, познавателните ни
възможности и процесите в културата.
На тази база тя започва да търси своето
място и в света на пазарните отношения,
рекламата, брандинга и потребителското поведение. И ако една от ключовите
причини за съществуването на марката е
да изгражда стойност чрез разлика, както ни убеждават нееднократно Траут и
Ривкин6, то семиотиката е точният инструмент за нейното изследване, търсейки изворите на смислопораждането. Още
преди близо век един от основателите на
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науката, швейцарският лингвист Фердинанд дьо Сосюр7, е посочил, че семиотичен
процес има там, където е налична разлика – както между произнасяните от човека
звуци в една дума, така и чрез контраста
между значението на същата тази дума и
на всички други употребявани думи, с които тя не съвпада по значение или направо
влиза в опозиция8. Поемайки тази посока
на разсъждения, Андреа Семприни посочва
в „Постмодерната марка”, че в практиката семиотичната сила на марките „винаги е под двоен контрол, този на възприемащите я, и този на другите брандове”9.
Италианският изследовател има предвид,
че просъществуването на посланието й в
конкурентната среда зависи еднакво определящо както от това дали изобщо то ще
бъде разбрано от публиката, към която е
насочено, така и от сравнението на стойностите, което ще направи адресатът на
въпросното послание с предложенията на
останалите играчи на пазара.
Ако разширим още малко разсъжденията
по повод на констатираното от Семприни,
можем лесно да илюстрираме създалата се
конфигурация от агенти на комуникационната активност (фигура 1). Квадратът,
оформен от тях, показва, че композицията
от знаци10, която всъщност е общото послание на даден бранд, е поток от информа-

6

Траут, Дж., Ст. Ривкин, 2002. Бъди различен или умри: Оцеляване в ерата на убийствена конкуренция, С., изд.
Кръгозор”.
7
Основите на т.нар. от него „семиология” са поставени в посмъртно издадения труд „Курс по обща лингвистика”.
8
За да разберем значението на думата „мир”, взимаме предвид, че тя не е „кир”, „пир” или „мит” и в същото време
знаем, че означава състояние на обществото противоположно на „войната”; вж. Банков, Кр., 2001. Семиотични
тетрадки. Уводни лекции по семиотика. Част І, Нов български университет, С., с. 18 и 37.
9
Semprini, A., 2006. La Marca Postmoderna. Potere e Fragilitá della Marca nelle Societá Contemporanee, Milano: FrancoAngeli s.r. l., 2006 [2005], р. 77.
Ако е удачно да използваме едно сравнение с практиката в интернет, бихме могли да кажем, че подобно на видимата за потребителя част от даден уеб сайт (интерфейс), която всъщност е изградена от невидима структура
от бинарни кодове, така и общото възприятие за търговската марка (имидж и оценка) е резултат от въздействието на и общуването чрез мрежа от символи, изграждащи едно общо значение. Много често ги наричаме „елементи” на бранда (име, лого, слоган и пр.), но всъщност става дума за много по-широк набор от комуникационни
фактори.
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ция, насочен едновременно към конкурентите и към таргетирания потребител (т.е.
заключава се в триъгълника А-В-С). Така
едновременно се търси възприемане и положителна реакция на стимулите, адресирани до клиента, и се отслабва или размива
значимостта в офертата на другия играч,
или по-точно казано, той бива ре- или препозициониран.
Пунктирната линия (В-С) ни посочва, че

щи посланията на марките в даден сектор,
формират възприятията на потребителя и
задават характера и интензитета на комуникационния шум. Докато отношенията,
сключени в триъгълниците А-B-D и A-D-C,
не са идентични, защото трябва да убедят потребителя и едновременно с това
да разколебаят конкурента, то в известен
смисъл обсъжданите A-B-C и B-D-C се явяват огледални образи по причина, че в много

Фигура 1. Комерсиалната комуникация като система от четири основни участника

има общуване потребител – конкуренция,
което се случва в една „сива зона” за изпращащата марка (А), тъй като за нейния мениджмънт не винаги е напълно явно или пък
лесно за предугаждане колко и какво знае
купувачът за алтернативите на пазара, какъв е опитът му с тях, доколко (позитивно)
е възприел посланията на другите играчи и
пр. За да се случи всичко описано до момента обаче, ни липсва именно общият фон, на
който се осъществяват комуникацията и
размяната. Той е заключен в триъгълника в
дясно (В-D-C): условията на средата не са
само пасивни „наблюдатели”, а съвсем активни фактори, подсилващи или заглушава-

висока степен отделната търговска марка
е продукт на социо-културен контекст не
само на пазара, на който е създадена, но и
на пазарите извън оригиналния. Един такъв пример виждаме при McDonald’s. Това е
бранд носител на идеята за “fast food” като
вид услуга, допадаща на американския потребител, но „съдържанието”, т.е. менюто
му, се модифицира спрямо специфичните
вкусове извън САЩ. По този начин успехът
на посланието на коя да е марка зависи от
постоянни и задълбочени изследвания на пазарния и културен контекст, продуктовото
позициониране и тенденциите в потребителските нагласи и оценки, които да хвър-
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лят светлина върху езика и особеностите
на възприемане на целевата аудитория11.
В тази връзка е необходимо да отбележим, че в практически план внимание към
темата обръща и проф. Симеон Желев, известен с многобройните си публикации върху проблемите на търговската марка. Той е
първият, който посочва в българоезичната
специализирана литература семиотичния
подход като част от инструментите за
анализ на вторична информация за целите
на маркетинга. В монографията си „Маркетингови изследвания. Методология и организация”12, където проф. Желев представя
широк набор от класически и по-нестандартни методи за пазарни проучвания, семиотиката е свързана с т.нар. „качествен
контент анализ”13, чиято цел е, от една
страна, да генерира нови идеи от вече
циркулиращи из комуникационните канали
текстове, и, от друга, да засича тенденции, които имат необходимата сила да се
развият в бъдещето и чието използване
от пазарните специалисти може да донесе позитивен ефект и дори конкурентно
предимство. Всичко изброено от него е
безспорно важно и представя ясно потенциала на семиотиката, но опитите да се
употребяват достиженията на хуманитарните науки, и в частност тези на науката
за знаковите системи, никак не са „плахи”14,
що се касае до международния опит в пазарните изследвания. Напротив, комбинирането на превърнали си вече в стандартни
методики с методи от културната антропология, социалната психология, семиотиката и лингвистиката е на път да еволюи-
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ра до създаването на сектор със сериозни
мащаби, базиран единствено на достиженията на изброените хуманитарни дисциплини. Споменаването само на по-значими
агенции като британската „Added Value”
и френската „Ipsos”, които разполагат със
сериозен, основан на семиотика и етнография инструментариум, следва да покаже, че
интердисциплинарният подход към пазара е
завоювал вече своето място и дава полезни
за бизнеса резултати. Нещо повече, процесите на глобализация и присъствието на
марките едновременно на множество точки от планетата и в различни продуктови
категории изискват своевременна и съсредоточена работа по управлението на въпросните марки в различна културна среда
и при различни потребителските възприятия, навици и ценности. Вече не са малко
международните корпорации, които разполагат с отдели от подготвени семиотици
и антрополози или пък активно и непрекъснато ползват услугите на специализирани
агенции, които да подпомагат тяхната
работа при развитието на търговските
им марки – от откриването на ниша за нов
продукт, през редизайн (осъвременяване)
на опаковка и фина настройка на комуникацията до вникването във важни подробности относно потребителското поведение.
Характерът на търговската марка
като специфичен носител на информация
предполага тя да е централен обект на
семиотичен анализ. В усилието си да обясни този пазарен и социален феномен Марсила Симати е категорична: „Марката е...
транспортното средство, чрез което про-

11
Според тандема Мишел Шевалие и Жéралд Мацалово, повишената роля на марките в социалните отношения са
резултирали в интензифициране на бранд комуникацията – Chevalier, M., Mazzalovo, G., 2004, Pro Logo. Brands as a
Factor of Progress, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, p. 26.
12
Желев, С., 2008. Маркетингови изследвания. Методология и организация, С., УИ „Стопанство”.
13
Желев, С., цит. съч., с. 75.
14
Желев, С., цит. съч., с. 73.
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дуктът – и всичките аспекти, които обхваща – заема едно динамично и емоционално
място в ежедневието на масовия потребител в контекста на неговата система от
социо-културни ценности.”15 Според Симати въпросното значение, което получава
марката в потребителското съзнание, е
нейният имидж, който всъщност е ментална репрезентация на множество впечатления, една сложна представа, съдържаща в
себе си митове (полуистини, но силно стимулиращи общуването с бранда), измислици
(доизграждане на представата с измислени
факти) и блянове (собствените желания и
търсения на потребителя). Но намерението на управляващите бранда не е възпроизвеждане на заобикалящия ни познат обективен свят, а неговото създаване в съзнанието на публиката16. Самата авторка е
избрала да се насочи към многопластовия
и комплексен език (вербален, жестов, цветови, на танца и пр.), изграждащ рекламите, чрез който компаниите комуникират
с потребителите17. Според нея, от една
страна, марката игре ролята на индикатор18, тъй като посочва в коя категория
попадат предлаганите от нея продукти и
в коя не, а от друга, е символ, носейки със
себе си специфичното значение, прикачено
й от производителя. В първия случай има-

ме диференциация и възприемане на бранда
от страна на купувача, докато във втория
е налице споделен опит помежду им, който
следва да предизвиква емоционален ефект,
мотивация за действие или споделяне на
абстрактни идеи19.
Английският ветеран в комерсиалната
комуникация Джереми Булмор нарича цялостното поведение, описано от Симати,
със свое определение – „език на тялото” на
марката20 и въпреки (теоретично) засиления контрол на компаниите върху продукта
и неговите атрибути, пакетажа му, промоциите и рекламата, той смята, че контактите на потребителите с бранда са по
природа далеч по-случайни и неподвластни
на производителите, отколкото им се иска.
Булмор обяснява това с простия аргумент,
че дори ежедневен и тривиален по характер
досег с дадена марка, която разпознаваме,
повлиява макар и минимално, и дори подсъзнателно, на оценката ни за нея. Той е дори
още по-скептичен, отчитайки, че твърде
вероятно повечето ни преценки в контекста на ежедневието няма да са в полза на
бранда21.
От своя страна, Алесия Капуто22 предлага чудесен пример за приложение на въведените в семиотиката инструменти за
целите на анализа и разработването на

15
Cimatti, M., 2006, de Castro Bastos, Semiótica da Marca: Análise da Marca Contemporánea como Fenómeno de Linguagem
- “Revista Caligrama” Ed. 4, Vol. 2, № 1; Достъпен на: <http://www.eca.usp.br/caligrama/n_4/03_MarcelaCimatti.pdf>
[Посетен на 19 фев. 2012].
16

Cimatti, М., цит. съч.
Пак там.
18
Симати са опира в анализа си на работата на американския логик и философ Чарлз Сандърс Пърс, на когото
дължим класическата класификация на знаците на индекси (имащи екзистенциална връзка с предмета или
явлението, към което реферират), икони (които имат лесна за долавяне прилика с референта) и символи (които
са знаци, чието значение е изцяло плод на конвенция в дадена култура).
19
Cimatti, M., цит. съч. – отново базирано на Ч. Пърс.
20
Bullmore, J., 2001, Posh Spice & Persil, The Brands Lecture, p. 10; Достъпен на: <http://www.britishbrandsgroup.org.uk/
library> [Посетен на 11 дек. 2008].
21
Bullmore, J., цит. съч.
22
Caputo, A., 2009, The Language of Advertisement – “Communication: Understanding/Misunderstanding”, том I; изд. на
„International Semiotic Institute”, Иматра, Финландия; „Acta Semiotica Fennica” XXXIV, с. 245-250.
17
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марката. Тя се обръща към шестте функции на езика, формулирани от руския лингвист Роман Якобсон, за да покаже, че всяко
комерсиално послание на бранда ги съдържа
(почти) всичките, подобно на всеки междучовешки комуникативен акт. Като припомня кои са въпросните функции, авторката
прави препратка към рекламата и как тя
предава информация за дадена търговска
марка:
 Референциална (информационна) функция
– обичайно съобщението е по-директно
и утилитарно по смисъл, тъй като подава данни за предмета, който е засегнат
от комуникацията, т.е. предлаганите
чрез рекламния формaт стоки и услуги.
Тази функция доминира предимно при банките и техническите устройства, където подчертаването и изтъкването на
функционални ползи и точни параметри
е от ключово значение.
 Поетична – свързана е с формата, чрез
която се представя посланието, а не
със смисъла му; получава доста голямо
внимание от страна на рекламистите,
поради факта, че е най-пряко свързана с
креативната част при изготвянето на
рекламното съобщение, но точно заради това е високорискова и се сочи като
първата причина понякога съобщението
да не изпълнява задачата си, защото е
двусмислено, изпълнено с отдалечаващи
от основния замисъл реторични фигури,
несмилаемо за културния „багаж” на таргет-аудиторията и пр.
 Конативна – това е функция, свързана
с обръщението на изпращача към получателя на посланието, тъй като има за
цел да повлияе на оценката и/или поведението на последния. Става ясно, че тя
е най-характерна за комерсиалния вариант на съобщаване и успешното изпълнение е основен мотив за започване на
целия процес на общуване, като във висока степен финалният ефект може да
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Търговската марка
се получи в съчетание с другите функции
– предимно поетичната и емотивната.
 Фатична – касае контакта (по-точно канала) между участниците в комуникацията; потвърждава, че помежду им изобщо протича информация. При рекламите
нейната роля е голяма, тъй като без осигуряване вниманието на потребителя,
няма как да се осъществи предаването
на посланието изобщо. За тази цел мениджърите и рекламните специалисти
прилагат всякакви похвати, които да повишат интереса на адресата – музика,
известни лица, нестандартни реплики,
неочаквани места за контакт (както е
при герила маркетинга и аутдоор инсталациите). Много често към рекламните
активности има негативно отношение
именно защото контактът с тях е натрапен – изкачащи банери, нежелана
електронна поща или кратко съобщение
на мобилен телефон, препълнени с хартиени брошури домашни пощенски кутии,
което само по себе си прави фатичната
функция трудна, а референциалната и
конативната направо невъзможни.
 Емотивна/Експресивна – характерна за
изпращача функция, която му служи да
изрази оценката си относно посланието.
В брандинга тя е като че ли най-тривиалната, защото „възхваляването” на
марката от страна на рекламодателя е
заложено по презумпция в комерсиалната
комуникация, но не бива и да се банализира от мениджърите, тъй като позитивен и атрактивен имидж не се гради
лесно, нито пък само чрез един рекламен
канал.
 Метаезикова – засяга кода („езика”) на
комуникацията и служи като проверка
дали адресатът разбира (декодира) съобщението; закодирането на марковото
послание зависи силно от избрания канал и възможностите за декодиране на
избрания сегмент от пазара. Например,
сложна техническа информация трудно
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може да бъде предадена чрез движение
или пък да се възприеме от аудитория
без специална подготовка.
Като правило винаги някоя от изброените функции доминира в зависимост от целите на общуването, канала и контекста,
в който то се осъществява. В този ред на
мисли, Капуто посочва, че най-разпространената стратегия залага на съчетание
от експресивна функция при изграждането
на образа на бранда и конативна (убеждаваща) функция при създаването на потребителския образ. Този „печеливш” вариант
не е лишен от рискове. Възможно е, предупреждава още авторката, „в случай че рекламите биват приети от адресата, защото го карат да мечтае или го разсмиват,
тогава те не са насочени към продукта и
така ще се окажат неуспешни. Това ще задоволи необходимостта на адресата да избяга от действителността, но продуктът,
неговото име и неговите характеристики
ще бъдат лесно забравени”23.
В обобщение на казаното дотук, семиотиката има сериозен принос в теоретизирането на избора и организацията
на частите като знаци в една реклама,
в разкриване значенията на избраните
елементи и изградените от тях структури (особено на не толкова очевидните
от тях), в концептуализиране процеса на
осмисляне на знаците от страна на потребителя и в извеждане на философските, историческите и социо-културните
извори и причини за разбиране на знаците

от рекламния текст24. Разликата с академичната семиотична работа е, че последната търси разбиране за различните аспекти на културата и комуникацията за
целите на изследванията в критичната
им или описателна форма, докато комерсиалната гледна точка обръща внимание
на пролуки в системата на комуникацията, така че тя да заработи за бранда
в неговия конкурентен и културен контекст25. Комуникационната активност в
случая е много повече от основен инструмент за развитието на търговската
марка – тя е самата й същност, доколкото брандът като означаващ конструкт
е едновременно ключова диференцираща
идея и процесът по нейното разпространение и осъществяване.
Всеки един от цитираните по-горе, а и
множество от непосочените, но работещи на полето на маркетинговите изследвания и стратегии автори (вж. спец. Mark
Batey, Douglas Holt) споделят мнението, че
продуктът не е марката, а последната
отдавна е преминала в сферата на емоционалното и символното. Това, което се
превръща във водещо и правещо разликата между посредствените и успешните
(направо култови) брандове, е интензивният и контролиран диалог с потребителите, съобразен с обществените и културни тенденции в междуличностните
комуникации, себеизразяването, формите
на групиране и пр., а не с ценови оферти и
полуоригинални рекламни трикове.

23

Caputo, 2009, цит. съч, р. 249.
в Mick, D., G., J. E. Burroughs, P. Hetzel, M. Y. Brannen, 2004, Pursuing the Meaning of Meaning in the Commercial World:
An International Review of Marketing and Consumer Research Founded on Semiotics – “Semiotica”, Vol. 152, 1/4, p. 21
25
в Еванс, М., Семиотика, култура и комуникации – здравият разум на 21. век - “Семиотиката в действие (Юбилейно
издание – 20 г. НБУ)”, Банков, Кр. (съст.), Нов български университет, С., 2011, с. 186.
24
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Articles
Directions and Problems
of the EU Force Reform Politics
Ruska Dimova
The article interprets the new directions
of the European integration within the Lisbon
Treaty and the agenda of decade 2010-2020.
The EU reform activity is analyzed from the
point of the priorities of Europe 2020 Strategy
and the preparation of The Treaty of the European Financial Mechanism and The Treaty
of stability, coordination and governance in the
Economic and Monetary Union.
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The problems are summarized on the basis
of the analysis of the critique about the rightness
of the EU reform politics. The main of the problems and critique are: first, EU anti crisis activity; second, the global competitiveness and the
priorities of Internal market and Common trade
policy; third, More complex and consistent European economic governance; fourth, Improvement of the model of the European integration
by further establishment of the Economic and
Monetary Union and the cohesion policy.
Key words: European Union, reform activity,
anti crisis policy, European economic governance.
JEL: F15.

Trends and Issues of Administrativeterritorial Planning at Local Level
Sonya Dokova
The article dealt problems of management
local area and their of local government and
division of territorial units proved essential to the
development of space and . It is essential for
the development of socio-economic processes
and for the realization state policy. It is important
for planning and construction of each administrative unit. The article examines territorial unity
and socio-economic development and how taking place the development politic of administrative structures on the one hand, conduction for
witch necessary for border of socio-economic
impact of public policies in the territories. The
article focuses on issues and trends in administrative structures and the development of local
government in Bulgaria. To make findings and
recommendations to improve the development
of administrative structures.
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Pencho Penchev
Carl Menger founded the Austrian School
of economics at the end of 19th century. He
rejected some of the main ideas of the German
Historical School in his work Investigations into
the Method of the Social Sciences with Special
Reference to Economics (1881). The submitted paper presents the main implications of
the Investigations on the theory of economic
history. The emphasis is on methodological
subjectivism, spontaneous order, rejection of
the teleological understanding of the economic
development, and application of mathematical models. These principles could be used as
a theoretical base of the historical research,
though they are widely underestimated in the
modern economic history.
Key words: Menger, Historical School,
Economic history.
JEL: B13, B15, N01.

Studies of Bulgarian Economists
on the Price Theory and Policy during
the Great Depression
Rumen Andreev
Modern economic theory analyzes the current crisis based on theories developed in the
past, as it often repeats the mistakes that had
already been made in them. The reasons, descriptions, explanations and decisions from the
period of the Great Depression are projected
to a certain extent on modern economy and
economic policy thus that necessitates their
investigating. The major theoretical views of

Bulgarian economists on prices during the
Great Depression are discussed in the present
paper. Following the conclusions of various
economic schools, they recommend a different pricing policy for overcoming the economic
crisis. The Bulgarian scientists from that period
showed thorough competence of the economic
theory and actively participated in theoretical
debates on issues of the economic crisis, as
their analysis was not inferior to that of world
famous authors.
Key words: prices, economic crises, conjuncture cycle, monopoly, price scissors.
JEL: В20, B29, В13, D42, E31, E32, N54.

Information Support for Measuring
the Effects of Marketing Activities
in Banks
Vanya Grigorova
The purpose of this paper is to propose
a new approach for information support in
measuring the effects of marketing activities, which is more adequate to contemporary
market dynamics and suitable for the banking
sector in Bulgaria. The focus of research is on
effects of marketing activities in banks (object
of research), and more precisely, on providing
a richer set of instruments for managing those
activities. In order to achieve this, the answers
to issues related to modern marketing theory
and practice are sought, so as to innovate the
traditional marketing information system and
develop an integrated system for information
support of marketing activities in banks, identified with the ISISMB abbreviation. The structure of that system is presented, as well as
the performance of its components in light of
the complex approach for measuring and assessing marketing effects. The system results
in better operational performance of marketing in the banking sector in tune with improved
implementation of marketing strategies.
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Factors That Influence the Value
of Trade Receivables of Bulgarian
Non-financial Enterprises
Galya Taseva
In the article are systematized basic theoretical principles in the field of trade receivables,
whose reliability in Bulgarian economic environment is verified through empirical research. The
empirical research is realized based on data
obtained from the National statistical institute.
We constructed models separately for big firms
and SME which enabled us to identify the factors that determine the size of trade receivables
of the firms. We also analyze the impact of
the economic crisis and in particular the credit
crunch and product market contraction during
the crisis which influence over motives and possibility on the firms to sell on credit.
Key words: inter firm indebtedness, trade
receivables, trade credit, economic crisis.
JEL: G30, G31, G39.

Methodology for Evaluation
and Analysis of the Competitiveness
of Industrial Companies
Vyara Milusheva
Company competitiveness is one of the favorite fields of study of scientists, managers and
analysts alike. The progress in terms of theory
and methodology is undeniable, yet this is hardly
the case with the practical application of the approaches and methodology for evaluation of the
competitiveness of industrial companies which
have been proposed in the theory. The purpose
of this article is to propose an approach and
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a methodological pattern for evaluation of the
competitiveness of industrial companies which
to serve as a basis for identifying opportunities
to enhance competitiveness. The author holds
that the described approach and methodological pattern can be useful to the field experts.
The proposed approach is based on evaluating companies’ competitiveness, benchmarking
(against competitors and previous years) and
identifying reserves, and subsequent development of guidelines for enhancing competitiveness in the future. The value of the competitiveness indicator shows not only the business
results of the company, but also its place among
its other market competitors. At the same time
this value allows the company to assess its ability to benefit from the current impact of the factors of the environment. It also shows the extent
to which the company management has chosen
the appropriate strategy for the functioning and
development of the company. The applicability
of the proposed approach and methodological
pattern has been confirmed by evaluating the
competitiveness of three industrial companies
from the non-ferrous metals sector.
Key words: competitiveness, industrial company, methodology, evaluation, analysis.
JEL: L00.

Discussion
Cluster Analysis of the Types
of Capitalism
Georgi Naydenov
Kaloyan Haralampiev
In the paper are presented the most important results of successfully defended three-year
university project entitled “Clusters of Capitalism
(Typology and Dynamics of Capitalist Economies)”, Research grant SRA 21.03-2/2009. The
motives, methodology and methods of the study
are discussed. The results of clustering are pre-
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Brand in Semiotic Perspective
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Financial Aspects of the Decision
to Merge
Emil Kalchev
Mergers & acquisitions of companies are
tools for achieving intensive growth and rapid
accumulation of substantial wealth. Accordingly,
accompanying risks are significant. This determines the importance of financial analysis in the
decision to merge (to acquire) - on its basis a
merger (a acquisition) is justified or rejected.
Not only aspects of the analysis, but its analytical tools vary widely in theory and in practice.
This creates difficulties in its implementation
and leads to unreasonable results, which can
substantially increase the risk of wrong decision.
The purpose of this paper is to cover all relevant
financial aspects of the decision to merge (to
acquire) and to model them from financial perspective, based on the most theoretically viable,
and workable methods, that are adapted to the
economic environment in Bulgaria.

There is still a habit existing in world management practice - brand to be considered as
totally subordinate to the economical logic and
as secondary element in general marketing activity. In spite of the shared opinion that brand is
powerful weapon in selling policy and creates
priceless contact with consumer in long term,
only small part of marketing literature includes
explanation of how brand reaches the audience,
and which is more important, how brand acts
upon it. The short article presented here aims
to go beyond classical definitions and to go into
neglected but with great potential “by-street”
of branding. The main point is a realization of
brand as communication phenomenon whose
existence is first of all a result of attitude and
activity of its addressee than of the management work. The lack of physical basis makes
brand virtual entity whose nature is object of
investigation of social psychologists, cognitive
specialists, and anthropologists, but in “communication” area main role plays semiotics whose
advantages and perspectives are pointed out in
the material.
Key words: brand, commercial communication, applied semiotics, functions of language.
JEL: M31, M37.

Key words: Mergers & Acquisitions, Business combination, Synergy.
JEL: G34.
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С

писание "Икономически и социални
алтернативи" прави публично достояние част от най-добрите теоретични,
методически и приложни изследвания на
преподавателите и докторантите от
Университета за национално и световно
стопанство, както и от други български и
чуждестранни университети и научни организации. На страниците на списанието
можете да намерите статии, които: осветляват и предлагат решения на важни
проблеми на икономическата и социалната
практика от позицията на съвременните
научни постижения; обогатяват дискусиите по най-новите икономически теории,
подходи и методи и предлагат алтернативни решения; разглеждат проблемите
на интеграцията на българската икономика в европейското икономическо пространство; разглеждат интердисциплинни
проблеми като икономика и управление, социология и икономика, право и икономика,
технология и икономика и др.

1.

Ръкописите се изпращат на адрес:
София 1700, Студентски град "Хр. Ботев", Университет за национално и световно стопанство, редакция на сп. "Ико-
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номически и социални алтернативи", кабинет 3046.
Електронният адрес на списанието е:
ealt@abv.bg; ikonalt@unwe.acad.bg.

2.

Редакцията на списанието приема
статии, които представят синтезирано резултатите от мащабни колективни
и индивидуални теоретични и практически
изследвания (в обем до 20 стандартни страници), критично-дискусионни статии за нови
концепции и управленски практики (в обем до
10 стандартни страници), статии, които по
характер са кратки методически авторски
разработки (в обем до 10 стандартни страници). Статиите да са подготвени с редактор Microsoft Office Word 2003 (минимум) за
Windows на шрифт Times New Roman, размер
12 пункта и междуредие 1,5.

3.

Първата страница на ръкописа да съдържа последователно следната информация: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), резюме до 300 думи, ключови думи
(до пет думи), номера на научната област
от JEL класификацията,. JEL класификацията
може да бъде намерена на интернет адрес
http://aeaweb.org/jel/guide. Под линия с
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индекс звездичка след името и фамилията на
автора се дава информация за академичната
длъжност на автора, организацията (институцията), от която е авторът, адреса за кореспонденция, телефона, FAX и e-mail адреса.
Тази информация се дава последователно за
всеки автор. Заглавията на статиите не
бива да съдържат абревиатури.
На отделен лист и на електронен носител се представят на английски език заглавието, името и фамилията на автора,
резюмето, ключовите думи и номерата от
JEL класификацията. Отговорност за точността на превода носи авторът.

4.

Желателно е основният текст да
съдържа увод, методология, описание
на изследването и резултатите, заключение. Забележките под линия да са номерирани последователно с арабски цифри и да
са ограничени по брой и обем. Представените формули се номерират (1), (2) и т.н.
отдясно на формулите. Ако е необходимо,
доказателствата на формулите се дават
на отделен лист за ползване от рецензентите и не се публикуват. Всички графики и диаграми трябва да бъдат означени
като фигури, номерирани последователно
с арабски цифри. Наименованието е под
фигурите. Таблиците да се номерират последователно с арабски цифри и да бъдат
наименовани (над таблиците). Под таблицата се посочва източникът на включените в нея данни.

5.

При цитиране в текста на публикации
от други автори да се спазват посочените по-нататък правила.

Когато се цитира конкретен текст от
чужда публикация, да се посочват страниците: Павлов (2002, с. 333) твърди, че ". . . .
. . ". Без посочване на конкретен текст е
само: Павлов (2002) потвърждава тезата
за наличието на връзка . . .
Когато името на автора не е посочено
директно в текста, то се поставя в скоби
заедно с годината на публикацията: Този проблем е вече изследван (Кругман и др., 1997).
Когато в едно изречение са посочени
повече от един автор, те се цитират:
Smith (2000) и Born (2002) също доказват, че . . . .
При повече от една публикация по темата от даден автор позоваването е: Както предлага Barney (1991; 1997) . . . или
Изследвания през 90-те години ( Barney,
1991; 1997) показват, че . . .
Ако се използват няколко публикации от
един автор в една и съща година, след годината се добавя малка буква а, в, с и т.н.
Пример: Предходно изследване на
Porter
(1990а) показва, че . . . , но по-късно изследване отново от Porter (1990в) разширява
това твърдение с нови аспекти.
При цитиране на вторични източници
форматът е: Изследване на Brown (2000,
цитирано в Smith, 2004, с. 120) показва,
че . . .
Списъкът с използваните източници да се даде след основния текст без
номериране. Подреждането е по азбучен
ред на фамилиите на авторите, първо на
кирилица, а след това на латиница и други езици. Поредността на публикациите
от един автор се отбелязва чрез доба-
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Êúì ÷èòàòåëèòå è àâòîðèòå
вяне на малки букви а, в, с и т.н. след
годината на публикуване.
При съставяне на списъка с използваните литературни източници да се използват следните модели (формати):
За книги и монографии
Porter, M. 1990. The Competitive Аdvantage
of Nations. New York: The Free Press.
Post, J., Lawrence, A. and Weber, J., 1999.
Business and Society. 9th ed. Irwin/McGraw – Hill.
Георгиев, И., 1999. Основи на инвестирането. София: Университетско издателство
"Стопанство".
За статии
Farrell, J. and Shapiro, C., 2008. How Strong
Are Weak Patents? American Economic Review,
98(4), pp. 1347-1369.
Динков, Д., 2011. Виртуалните общности в постмодерния свят. Икономически
алтернативи, № 4, с. 3-18.
При посочване на автор от колективна
публикация
Friedman, M., 1991, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, in
J. Bower (ed.), The Craft of General Management, Boston: Harvard Business School Publications, 287-296.
За електронни източници
Ако източникът е уеб сайт, информацията се подрежда, както следва:
източник, година, заглавие на уеб документа или уеб страницата [средство
за достъп], наличен в: уеб сайт адрес/
URL[Дата на последно влизане на потребителя (за застраховка)]
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Пример: American Economic Association,
2012. JEL Classification Codes Guide, [online]
Available at: <http://www.aeaweb.org/jel/guide
[Accessed 15 May 2012].
За непосочените случаи и източници
да се използва Харвардската система за
цитиране и съставяне на библиографски
списъци.

6.

Ръкописите се представят в електронен вид на CD и на хартиен носител в
два екземпляра. На диска изпишете Вашето име, софтуера, който сте използвали, и
името на файла, съдържащ Вашия ръкопис.
Трябва да сте сигурни, че файлът на CD и
печатният екземпляр са идентични.

7.

Ръкописите, които не отговарят на
посочените в т. 2 до т. 5 изисквания,
се връщат на авторите за преработване.
Ръкописите се рецензират, а решението за
отпечатване за преработване или за отхвърляне на статията се взема от Редакционната колегия. Редакционната колегия
информира авторите за взетото решение.
Всеки автор получава безплатно два броя
от съответния брой на списанието.

8.

В списанието се приемат за отпечатване ръкописи, които не са публикувани
другаде. Приемането на статията за отпечатване означава, че авторските права върху ръкописа са прехвърлени на списанието.
Статията или части от нея не могат да
бъдат публикувани в други издания без писменото съгласие на Редакционната колегия.
Списанието излиза в 4 книжки годишно.
Сп. "Икономически и социални алтернативи" може да бъде закупено от книжарницата на УНСС.
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