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ORGANIZATIONAL CREATIVITY AS A DRIVING FORCE 

FOR COMPANIES’ INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 
Natalja Buldakova1, Natalja Lacе2 
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Riga Technical University, Latvia 
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Riga technical University, Latvia 
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Abstract. The article investigates the phenomenon of Creativity – the background of this 

term, its development and what we understand with creativity in business organizations 

nowadays. The concept of Creativity, Individual creativity and Organizational creativity are 

given, as well as provided differences between Individual and Organizational creativity. 

Specifically, the authors analyze the Organizational creativity, its features and influencing 

factors. This article provides a current review of research examining contextual factors that 

can foster Organizational creativity at the Individual, Group and Organizational level. 

Keywords: creativity; organizational creativity; innovation. 

 

1. Introduction 

In today’s rapidly changing environment and expanding global competition 

there is a continuing and ever-growing recognition on innovations and creativity. 

Innovation plays the key role in development and growth not only in particular 

enterprises, but in country’s economy as well. Innovation has been placed at the 

heart of the Europe 2020 strategy: “Europe's future economic growth and jobs will 

increasingly have to come from innovation in products, services and business 

models.” [1] However, European Commission claimed, that Latvian long-term 

competitiveness hinders poor development of innovation.  

The research "Innovation Union Scoreboard 2011", published February 7, 

2012, show that Latvian innovation development rate is still below the EU average 

– among 27 surveyed countries, Latvia ranks the last – 27
th

 (Estonia - 14, Lithuania 

- 25) [3]. Currently, the Latvian economy is dominated by sectors with low added 

value, i.e., industries based on the processing of natural resources and cheap labor 

force benefits. To ensure long-term economic growth, it is necessary to create 

added value and raise productivity through a comprehensive innovation processes 

[4]. So, the competitiveness of economy relies on the capacity of businesses to 

create high value added goods and services. That can be done only through the 

creative approach in all business levels. 

All innovation begins with creative ideas. Successful implementation of new 

programs, new product introductions, or new services depends on a person or a 

team having a good idea – and developing that idea beyond its initial state [5]. 
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Creativity is even necessary before the actual innovation process can begin, and 

can thus be considered as “pre-innovation” [7]; therefore research of creativity may 

help to implement and foster innovation processes in business organizations. 

Research on creativity has sprung from many academic disciplines, including 

psychology, organizational behavior, education, history and sociology. 

Psychological research on creativity has tended to focus on individuals and intra-

individual factors – personality, traits, abilities, experiences, and thought processes 

(e.g. motivation; Amabile, 1982). Within this focus, creativity is often seen as the 

product of a special individual in an isolated moment of insight. Researchers from 

other domains, particularly sociology, have focused on more macro issues 

concerning the influence of the environment on creativity (Ford, 1996) [6]. While 

researches focusing on creativity from either micro or macro perspective have 

made significant advances, the two approaches have tended to remain separate. It is 

only relatively recently, that considerable theoretical advancements have been 

made in linking the macro and micro levels, the work environment with intra-

individual components.  

Performed researches [7, 9, 10, 15, 17] on creativity in business organizations 

show that it is not enough to hire creative individuals, it is necessary to create an 

environment favorable for creativity. Performed researches identify various factors 

on different levels – individual, group, organizational, that stimulates creativity in 

organizations and present different models of creativity assessment in business. 

These types of approaches are wide ranging and their levels of analysis widely 

discrepant. That’s why authors investigate what does term of creativity mean, what 

is relationship between individual and organizational creativity, which factors 

influence organizational creativity, is it possible to stimulate creativity in business 

organizations.  

The research object is the concept of organizational creativity. 

The research goal is to discuss and define what exactly Creativity is, to show why 

creativity within an organizational setting is not simply Individual creativity and to 

identify factors, influencing Organizational creativity. 

The research methods applied in the article are content, logical and 

comparative analysis of scientific literature, exploring and comparison of foreign 

researches. 

 

2. Studying the concept of Creativity 

In scientific literature, creativity is often mentioned as a starting point for 

innovation and entrepreneurship. However, the concept of creativity is rarely 

clearly understood or defined in business management. The field of management 

theories and practices contains various approaches which touch the creativity in 

organizations, but a minimal part of these approaches includes creativity in a 

comprehensive or in a profound way. The term “Creativity” has a multitude of 

definitions and approaches for assessment. To understand what organizational 
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creativity is and how it could be stimulated in business organizations, the authors 

need to come to conclusion, what we understand with term “Creativity”.  

The word „creativity” comes from the Latin term creō "to create, make". The 

development of the modern concept of creativity begins in the Renaissance, when 

creation began to be perceived as having originated from the abilities of the 

individual. Creativity as the subject of proper study began seriously to emerge in 

the late 19th century with the increased interest in individual differences. The start 

of the scientific study of creativity is taken as J. P. Guilford's 1950 address to the 

American Psychological Association, which helped popularize the subject and 

focus attention on a scientific approach to conceptualizing creativity [8]. He 

concluded that originality was an important dimension of a creative new product. 

Interest of Creativity research began to grow in the early 20
th

 century. Joseph 

Shumpeter introduced the economics theory of creative destruction, to describe the 

way in which old ways of doing things are endogenously destroyed and replaced 

by the new [8]. However, several indicators of the volume of work on creativity 

show that it remained a relatively marginal topic in science. Creativity and 

innovation are sometimes regarded as the same concept. However, many 

researchers have suggested that they are two disciplined areas (e.g. Amabile, 1996; 

Barton and Tang, 2011; Hopkins, 2010; McLean, 2005). Amabile (1996) claimed 

that creativity is the production of novel and useful ideas in any domain, whereas 

innovation is the successful implementation of creative ideas within an 

organization. In her Componential Model of Creativity, Amabile (1996) defined 

creativity as the production of responses or works that are reliably assessed by 

appropriate judges as being original [9]. Amabile, 1996; Zampetakis & Moustakis, 

2006 state that creativity marks the starting point for innovation and 

entrepreneurship [10]. This approach is product oriented and focuses on the extent 

to which outcomes are creative. 

Gruber and Davis (1988) used the case study method to investigate the 

processes of highly creative individuals and proposed an evolving system model of 

creativity. They concluded that the creative person is unique, developmental 

change is multidimensional, and the creative person is an evolving system [9]. 

More recently, Yeh (2004) proposed the Ecological Systems Model of Creativity 

based on a thorough review of these well-known confluence models of creativity. 

This model emphasized that creativity is a process in which an individual generates 

a culturally and contextually original and valuable product in a specific domain, 

which derives from the interaction of four systems. The micro system specifies 

personal characteristics; mainly knowledge, dispositions, and skills and strategies; 

the mesosystem consists of family and school experiences; the exosystem 

comprises organizational factors that relate to an individual’s work; and the 

macrosystem refers to a social milieu [9]. Martins and Terblanche (2003) regarded 

creativity as a kind of capacity that integrates many new ideas for products, 

services, processes, and procedures [9]. 
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Sternberg (1999) in his Handbook of Creativity suggests that Creativity is the 

ability to produce work that is both novel (original, unexpected) and appropriate 

(i.e. useful, adaptive concerning task constraints) [11]. Mayer’s (1999) review of 

definitions given by authors contributing to the 1999 “Handbook of Creativity” 

(Sternberg, 1999), provided the following definition of creativity: “[. . .] creation of 

new and useful products including ideas as well as concrete objects.” A more 

recent, albeit unsystematic, review has confirmed the importance of this definition 

(Andreasen, 2005) [12]. A product which is useful but not novel, or novel but not 

useful cannot be considered creative (Arden, Chavez, Grazioplene, & Jung, 2010) 

[12]. Another concept, named appropriateness, has been introduced to account for 

products that are creative but not useful in a strict sense. This concept is part of a 

prominent definition of creativity (Zeng, Proctor, & Salvendy, 2011). 

Appropriateness is different from impact as the former indicates agreement among 

the public or the community of experts about a product’s creativity, whereas the 

latter indicates the extent to which an idea changes a particular domain, as reflected 

in this definition of creativity: “Creativity is any act, idea, or product that changes 

an existing domain, or that transforms an existing domain into a new one” 

(Csikszentmihalyi, 1996) [12]. The traditional distinction between Big-c and little-

c creativity highlights the importance of this concept. The first is synonymous with 

eminent creativity and is usually believed to be limited to well-known creators or 

renowned individuals. Little-c, or everyday creativity, consists of the creative 

activities in which people might participate each day and is found across the 

demographic spectrum, from college students to children (Kaufman & Beghetto, 

2009) [12]. Joakcim Burbiel (2009) also states that Creativity is a combination of 

idea generation and idea validation, highlighting the need of suitability 

acknowledgement of idea [15]. He emphasizes that creativity is essential to the 

innovation process: “novel ideas must be added to the innovation process anew all 

the time.” [15]. Many researchers noted that no innovation in an organization may 

be reached without an individual creative action of its employees.     

What has been given so far is a definition of “creativity”. Reviewing variety of 

definitions it becomes clear that it is more relevant to products, people and process. 

Sometimes (but not always) the definition explicitly encapsulates all three 

elements. Thus, in Zeng et al. (2011) “creativity is broadly defined as the goal-

oriented individual/team cognitive process that results in a product (idea, solution, 

service, etc.) that, being judged as novel and appropriate, evokes people’s intention 

to purchase, adopt, use, and appreciate it” [12]..  

In many researches Creativity is described as an ability to think in an original 

and unusual way, as a specific personal characteristic, as a process and creative 

result received during it [13, 14, 15]. It is emphasized that creative ideas must be 

acknowledged and practically applied in order to be useful for others, in other 

words, they must be converted in a certain form – a product or a service. Having 

analyzed results of various researches on creativity, became clear that since the 

advocate of creativity research by Guilford in 1950, proposed definitions of 
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„creativity” have changed from the unidimensional to the multidimensional plane; 

from factors related to personal characteristics to those concerning the social 

milieu; and from the cognitive to the affective domain. The authors agree with 

Mumford & Gustafson (1988) statement that creative outcomes can range from 

minor adaptations in workflow or products to major breakthroughs and the 

development of new products or processes. Based on the researches’ results 

presented above, the authors define Creativity as goal-oriented individual/team 

cognitive process, in which an individual/team generate novel, useful and 

appropriate ideas that results in a product, service, process, procedure, solution, 

etc. However, with such a broad definition, one is at a loss as to how creativity 

could be influenced and fostered in business organizations? What is the difference 

between individual and organizational creativity? Which factors positively 

influence individuals to be creative? 

 

2.1. Individual creativity versus Organizational creativity 

The development of scientific thinking about creativity has followed a 

trajectory similar to that of research on intelligence: an early emphasis upon 

isolated individuals and their internal traits and capabilities, followed by a 

developing focus upon the interaction between the individual and the environment 

[11]. The major focus in creativity research has been on the individual creator and 

her or his personality, traits, abilities, experiences, and though processes – we call 

it Individual creativity. Later research focused on the individual in context. These 

systems views are based on analyses of creative individuals within their social and 

historical contexts. Thus, these views incorporate environmental influences on 

creativity [11]. 

The influence of environment is very important, because creative outcomes 

cannot and do not occur in a vacuum. Some might conclude that organizational 

creativity needs could be met by hiring individuals with right levels of intelligence, 

combined with other aspects of personality. However, the problems with drawing 

such conclusions are, first, that the individual in an organization must function 

within a group-oriented organizational culture, and so may not express creativity as 

it was expressed in isolation. Second, when drawing such conclusions, we do not 

know the extent of the relation between such performance and real world creativity 

in organizational setting [11]. Mumford et al. (2002) discussed creative work as 

being contextualized in that the success of creativity depends on the capabilities, 

pressures, resources, and sociotechnical system in which employees find 

themselves [16].  

C. M. Arena (2008) writes in his book „The business of intellectual property”: 

„Creativity in and of itself is value neutral and, depending on the outcome, may be 

positive or negative” [17, 52 p.]. Hence, the role of leaders is to ensure that the 

structure of the work environment, the climate and culture, and the human resource 

practices are such that creative outcomes can and do occur. So, there is an 

increasing need for a greater understanding of the contextual factors that may 
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enhance or discourage employees’ creativity as well as the interaction between 

personal characteristics and the work environment. This interaction’s result – 

positive creative outcome in business organizations we understand under term 

Organizational Creativity.  

Based on the information above, the authors conclude, that creativity stems 

from individual talent, but for development of Organizational creativity, 

organization must mediate this individual potential and channel it into creative 

production. For getting the positive creative outcome, it is essential to find factors 

that foster Organizational creativity. By defining and analyzing these factors, 

leaders will be able to manage and enhance creativity in business organizations. 

Systems-oriented views of creativity can help us to conceptualize the multiple 

factors that influence creative performance within an organizational setting. 

 

3. Research methodology  

Most managers would say that they would like their employees to be more 

creative, but it has not always been clear how managers should lead for creative 

performance to occur. There is a need to identify the way for leadership to follow 

and stimulate the creativity in business organizations. The authors suggest that it 

could be done through identifying factors, influencing Organizational creativity, 

systematizing them and analyzing in everyday work, as well as in particular cases. 

Managers should be able to estimate, which factors they must pay attention at; 

what are the strong points and weakness; which factors could be changed, 

improved or even replaced for getting the best result. 

There is a huge set of various factors, which influence Organizational 

creativity on different levels with different force. That’s why purpose of the 

present research is not only to identify factors of Organizational creativity, but also 

to structure them in one comprehensive system by dividing into groups. So, in 

authors’ opinion, the first and essential step in efficient management of 

Organizational creativity is identifying factors, influencing Organizational 

creativity and systemizing them. For these purpose, the authors conducted a 

content analysis of scientific literature, exploring and comparison of foreign 

researches.  

 The most often discussed models of Organizational creativity are the models 

of Organizational creative climate assessment and creativity and Innovativeness 

guarantee factors of Amabile (1988, 1996), and the Model of interactions 

organizational creativity of Woodman et al. (1993). The theoretical works of 

Amabile and Woodman serve as general frameworks that describe a variety of 

relevant factors that can either enhance or stifle employee creativity. These models 

present a foundation for suggestion why the context of employees work is 

important for their creativity. Both models have categorized the major components 

of the work context into individual, job, group or team, and organizational level 

factors.  
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Csikszentmihalyi, Gardner and Simonton are among the theorists who have 

conducted research based on the systems approach. Csikszentmihalyi (1988, 1994) 

sees creativity as a product of interactions between three components: 1) a person 

who makes changes in the contents of a domain that are acceptable to a field; 2) 

members of a person’s field as judges the person’s creative endeavors; 3) 

organizational influence – organizations, that encourage the optimal types of 

judging behaviors and attitudes will thus encourage creativity [11]. Gardner’s 

(1988, 1994) understanding of creative processes is expressed on four levels of 

cognitive analyses: 1) the subpersonal level of genetic and neurobiological factors; 

2) the personal level of development in some form of human intelligence; 3) the 

extrapersonal level of progress of development in bodies of knowledge or domains, 

and 4) the multipersonal level of a social context of a field of inquiry that is created 

through interactions among colleagues in a domain [11]. Like Csikszentmihalyi, 

Gardner recognizes the role of multipersonal input in the creative process, which is 

an aspect of organizational environments that is at least partly under organizational 

control. 

Based on these models, the authors have divided all factors of Organizational 

creativity into three groups: 1) individual factors; 2) group factors; and 3) 

organizational factors. The authors also give an explanation, what is the concept of 

each group:  

1. Individual factors – are the personal characteristics of the individual, a set 

of skills specific to creativity. These factors depend only on each 

individual’s cognitive abilities, personality. 

2. Group factors – are factors of interaction between individuals in one 

workgroup.  

3. Organizational factors – factors, concerned with the structure of 

organization, its internal climate, rules, strategy and technologies. 

The authors’ intent was to prove that Organizational creativity doesn’t depend 

on the individual characteristics only. Organization is a system and it is necessary 

to take into consideration all conditions of its functioning. However, a clear picture 

regarding what is important and when is still emerging 

 

4. Dimensions and factors of Organizational creativity  

Increasingly, creativity has become valued across a variety of tasks in business 

organizations. Work environment is very dynamic nowadays and level of creativity 

required and the importance of creativity can differ depending on the tasks or job 

in question, most managers would agree that there is room, in almost every job, for 

employees to be more creative [16]. The authors of the paper consider that for a 

company to encourage positive-outcome of creativity, it must recognize the 

characteristics and factors, which supports and rewards the positive-outcome. By 

conducting content analysis of foreign researches, the authors identified the factors 

that stimulate creativity in business organizations and, based on the literature and 

authors’ practical experience, divided them into three dimensions: individual, 
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group and organizational. The researchers’ findings and factors are presented in 

table 1.    
 Table 1. Factors, influencing Organizational creativity 

 

Authors Quotation 
Individual 

factors 
Group factors 

Organizatio

nal factors 

Teresa M. 

Amabile 

(1998) 

Within every individual, 

creativity is a function of 3 

components: expertise, creative 
thinking skills and motivation 

[18]. 

expertise, 

skills 

motivation  

Gruber and 

Davis (1988) 

Evolution of creative ideas is 

influenced by an individual’s 

expertise, motivation, emotions 
and environment [9]. 

expertise environment – 

supportive 

climate; 
motivation 

 

Sternberg and 

Lubart (1996) 

A confluence of six distinct but 

interrelated resources is required 
for creativity. These are 

intellectual ability, knowledge, 

particular style of thinking, 
personality, motivation and the 

environment [9]. 

intellectual 

ability; 
knowledge; 

particular 

style of 
thinking 

environment; 

motivation 

 

Yeh (2004) knowledge, dispositions and 

skills and strategies [9] 

knowledge; 

dispositions 

and skills 

 strategy 

(Yeh, 2006). 
Sweller 

(2009) 

The first element of creativity is a 
comprehensive knowledge base. 

knowledge   

Crawford and 
Brophy 

(2006) 

Creativity requires a basic level 
of expertise and fluency within a 

specific knowledge domain along 

with deep knowledge of the 
subject. 

Apparently, knowledge is the 

most fundamental and critical 
element of creativity [9]. 

knowledge, 
expertise 

  

Tinerney and 

Farmer 

(2002) 

Personal self-confidence or self-

efficacy helps to foster creative 

behavior [9]. 

self-

confidence; 

self-efficacy 

  

Claxton, 

Edwards, and 

Constantinou 
(2006) 

Dispositions such as curiosity, 

resilience, experimentation, 

attentiveness, and thoughtfulness 
are important for the performance 

of creativity. 

dispositions   

Pelled, 
Eisenhardt, 

and Xin 

(1999) 
 

Range of skills, knowledge, and 
perspectives positively impact an 

individual’s creative performance 

[9]. 

skills; 
knowledge; 

perspectives; 
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Feldhusen 
(1995) 

The process of creation requires 
abilities of planning and 

monitoring. 

abilities of 
planning; 

abilities of 

monitoring 

  

Wallas 

(1926), 

Runco (2007) 

Early research on creativity has 

demonstrated that time is an 

important resource; individuals 
should be given sufficient time if 

they are expected to do creative 

work [10]. 

 time; 

work load 

 

Mednick 
(1962) 

Original ideas tend to be remote 
and are usually found far away 

from the original problem or 

initial idea. This remoteness 
requires time; it takes time to 

move from idea to idea to idea, 

and to find the remote associate 
[10]. 

 time  

Amabile 

(1998), 
Runco, 

(2007), 

Simonton, 
(2000) 

 

Creative individuals are 

intrinsically motivated and are 
equipped with high levels of 

persistence [10] 

intrinsic 

motivation 

  

Gilson & 
Shalley, 2004 

Extant studies of team creativity 
have highlighted the importance 

of group composition and team 

emergent states or processes, 
such as a supportive climate [19]. 

 group 
composition; 

supportive 

climate 

 

Van Engelen, 

& Kratzer, 
(2003) 

 

Intra-team communication is 

important [19] 

 intra-team 

communication 

 

Lopez-
Cabrales et 

al., (2009) 

The ability of a team to generate 
novel 

and useful ideas is inextricably 

linked to task-relevant knowledge 
embodied in members [19] 

task-relevant 
knowledge 

  

Gerhard 

Fischera, 

Elisa 
Giaccardia,, 

Hal Edena, 

Masanori 
Sugimotob, 

Yunwen Yea, 

(2005) 
 

Nature of creativity h s four 

essential pieces: (1) originality, 

(2) expression, (3) social 
evaluation and (4) social 

appreciation within a community 

[14]. 

originality; 

expression 

social evaluation, 

social 

appreciation 
within a 

community 

 

Woodman et Prior researches in the group   network 
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al.,( 1993); 
Nonaka and 

Takeuchi, 

(1995); 
Ofori-

Dankwa and 

Julian,(2002); 
Paulus,(2000) 

literature have found evidences 
that characteristics of creative 

workforce, such as network 

structure, size and diversity are 
critical factors of creative output 

[20]. 

structure, 
size and 

diversity 

Woodman et 

al. (1993) 

Individual characteristics are the 

basis for their interaction and 

depend on each individual’s 
cognitive abilities, inner 

motivation and suitable 
knowledge [13] 

abilities; 

inner 

motivation; 
knowledge 

  

Woodman et 

al. (1993) 

Group creativity is influenced by 

group composition, and group 

characteristics 

(e.g., cohesiveness, group size, 

member diversity, role 

distribution and methods of 
problem solution), implying that 

the interactions and flows of 

knowledge that take place across 
creative actors of an 

organizational network influence 

the creation of new knowledge 
[20]. 

 group 

composition; 

cohesiveness, 

group size, 

member 

diversity, role 
distribution and 

methods of 

problem 
solution 

 

Woodman et 

al. (1993) 

Innovation performance of the 

organization is a function of the 
creative performance of its 

constituent groups and salient 

aspects of the organization, such 
as resource availability, that can 

enhance or constrain creativity 

[20]. Organizational 
characteristics encompass 

organizational culture, resources, 

and compensation systems and 
focus on organizational strategy, 

structure and technologies [13]. 

  resource 

availability; 
organization

al culture;  

compensatio
n systems; 

organization

al strategy, 
structure 

and 

technologies 

Schepers & 
van den Berg 

(2007) 

Personal freedom, both in 
choosing which particular 

task to do next and how to tackle 

it, has been identified as a major 
source of creativity [7]. 

 personal freedom  

Heinze (2007) Friendly competition between 

different groups of the same 

organisation had been important 
as a driving factor towards 

creative achievements [7]. 

 friendly 

competition 

 

Redmond 
(1993), Wong 

(2003), 

The influence of leader behavior 
on creativity in subordinates is 

well documented in literature [7]. 

 leader’s behavior  
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Amabile 
(2004) 

Shaley, 

Gilson (2004) 

Specifically, when jobs are 

complex and demanding (i.e., 

high on challenge, autonomy, and 
complexity), individuals should 

be more likely to focus all of their 

attention and effort on their jobs, 
making them more persistent and 

more likely to consider different 

alternatives, which should result 
in creative outcomes [16]. 

 

 task complexity; 

challenging work 

 

Kanfer & 
Ackerman, 

(1989) 

One way in which leaders can 
influence the occurrence of 

creative activity is through goal 

setting. Goals influence 

motivation through their impact 

on self-regulatory mechanisms 

[16]. 

 goals setting  

Alavi & 

Leidner 

(2001) 

Accordingly, knowledge sharing 

has been considered as a key 

component of KM systems and 
the most important element of 

creative behaviors in any 

organizations [16]. 

 knowledge 

sharing 

 

 

Table 1 highlights the point that while there are individual differences with 

regards to creativity, social and contextual factors can enable the expression of 

creative activity and motivate its applications. Summarizing the information, 

presented in Table 1, it is seen, that there are many quite different factors, which 

influence creativity on different levels in business organization, but some of them 

are mentioned more often by bigger number of researches and some of them could 

be generalized into one factor. It means that all factors don’t influence 

Organizational creativity equally and there is room for further research on the 

finding the most important factors, that could become tools for measuring and 

managing creativity in business organizations. For visibility and convenient use, 

the authors summarized identified factors in table 2. 

These factors indicate to what managers should pay attention at, stimulating 

creativity in organizations. For efficient management of Organizational creativity, 

the authors recommend to analyze identified factors in context of dimensions. 

Concerning, to Individual factors, if creativity is desired, managers should try to 

hire individuals with definite characteristics, listed in Table 2, that are more 

predisposed to be creative. Additionally, they can use an individual’s 

predisposition for creativity as a factor in placing them in jobs where creativity 

may be more desirable or critical.  
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Table 2. Summary of factors of Organizational creativity 

Individual factors Group factors Organizational factors 
Knowledge Motivation Strategy 

Expertise Group composition Organizational structure 

Skills Supportive climate Organizational culture 

Intellectual abilities Intra-team communication Sufficient resources 

Particular style of thinking Team leader’s vision, behavior Reward system 

Dispositions Time Organizational size 

Intrinsic motivation Role distribution in a team Technologies 

 Methods of problem solution Network structure 

 Work load  

 Challenging work  

 Diversity and complexity of processes  

 Knowledge-sharing culture  

 Friendly competition  

 Personal freedom  

 

The emphasis on group work is based on the assumption that idea generation 

is best performed in groups and that interaction with others fosters creativity. The 

research on Group factors’ evaluation suggests that leaders should provide support 

for role expectations of creativity by providing an environment where employees 

expect to receive constructive, developmental feedback on their work. Based on 

the research, managers should work on encouraging and supporting their 

employees as well as developing nurturing relationships among employees. If 

leaders are supportive and provide challenging work, time and freedom, creative 

activity should be more likely to occur. 

Speaking about Organizational factors, for getting the positive outcome is 

necessary to follow that creative ideas are generated according to the strategy of 

organization, taking into consideration it’s size, culture, resources, technologies, 

etc. But managers, in turn, need to ensure that employees have access to a 

reasonable amount of the necessary resources for performing their job. In opinion 

of various researchers, positive impact on employees’ creativity has a reward 

system. So, rewards should be seen as something given in recognition of 

individuals’ competence, attempts to engage in creative activity, and their actual 

creative accomplishments. Finally, whether creativity is a requirement or an 

expectation of a job, it is critical that challenges, work load, time resource, 

rewards, support, freedom and evaluation all be closely linked such that creative 

behaviors and outcomes are perceived as important.  

 

5. Conclusions 

The heightened competition within today’s business climate has forced 

organizations to reexamine the assumptions of traditional theories of organizational 

structure and operation. Established formulas for work organizing and decision 

making have become less applicable. For the efficient functioning and 

development of business organizations, new ideas and approaches are required. 
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Therefore the importance of Creativity is emphasized more and more nowadays. 

However, the term of Creativity is rarely clearly understood or defined in business 

management. That’s why the authors studied the concept of Creativity, described 

in different researchers and provided their own definition of the term. The authors 

consider, that Creativity is a goal-oriented individual/team cognitive process, in 

which an individual/team generate novel, useful and appropriate ideas that results 

in a product, service, process, procedure, solution, etc. Based on the studied 

researches, the authors have come to conclusion that creativity occurs only when 

the appropriate mix of individual, social and environmental elements interact. The 

evidence suggests that individual creativity can provide the raw material for novel 

and useful ideas, but the creative process is perceived as taking place within the 

context of a particular environment rather than in a vacuum. That’s why the 

authors distinguish two types of creativity: Individual and Organizational.  

From the literature analysis, it is clear that Organizational creativity should be 

considered not from individual, but from more systems-oriented perspective, 

because creativity success in context of organization depends on the resources, 

opportunities, communication of group members and technical system in which 

employees find themselves. Different authors identified various factors that 

stimulate creativity in organizations in their researches, and research models were 

drawn up based on these factors (Amabile, 1996, 1998; Wodman, 1993). It was 

noticed, that some dimensions of factors are reflected in almost all models. So, on 

the basis of scientific researches and analysis of the most popular models of 

creativity, the authors found out the factors influencing Organizational creativity 

and divided them into three groups: Individual, Group and Organizational. 

The authors assume that to create a favorable environment for creativity is 

possible by combining as many positive factors as possible. For this purpose Table 

2 was created. By conducting careful analyses of factors, given in Table 2, 

managers are able to find out which factors they must pay attention at; what are the 

strong points and weakness; which factors could be changed, improved or even 

replaced for getting the best result. By means of these factors, leaders can control 

and manage the creativity. In turn, dimensions of Organizational creativity, 

provided by authors, simplify this process by systematizing the factors and 

pointing out the problem area of business organization. Finally the authors 

conclude that the challenge for organizations is to achieve a balance between these 

two types of thinking and performing, so that creative ideas are available and are 

cultivated within the organizational setting. 
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Abstract. The present paper aims at monitoring the levels of employee information, 
comprehension, readiness and participation towards the organizational change, along the 
change implementation process. 
A descriptive longitudinal study has been performed in a French company which produces 
nuclear electricity and which has implemented a major industrial maintenance project from 
2009 to 2010. Surveys have been administered at four project milestones, on 15 production 
sites and to about 2000 employees each time. Scores for each attitude or behavior have then 
been established. 
The paper suggests that the monitoring of these four employees’ attitudes and behaviors 
towards change can help better manage the change. Through the study of a successful case, 
practitioners can also get useful insights into the typical levels of attitudes and behaviors 
concomitant of each implementation stage. 
Keywords; Change, information, comprehension, readiness, participation. 
 
1. Introduction 

The success of organizational change is a multi-causal phenomenon which 
“depends on countless factors that should be identified and analyzed […]” [1, p. 
164]. Armenakis and Bedeian [2] regroup these different factors into three main 
categories: change content, change process (the actions taken and employees’ 
response to them) and change context. A couple of studies have suggested that 
change process has been the highest concern on scholars’ agendas [3, 4]. 
Moreover, the evaluation of Organizational Change Management (OCM) success 
has been spotted as a major issue in OCM research [2, 5]. Yet, little is found about 
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the evolution of employees’ responses to change as a means to monitor the success 
of organizational change efforts [6]. During the change implementation process, 
the evolution of employees’ attitudes and behaviors towards change may indeed 
testify to its failure or its success. 

The present research proposes to monitor the levels of employee information, 
comprehension, readiness and participation towards change, at different stages of 
the change process. We contend that the levels and the evolution of these variables 
along the change implementation stages are to shed light on the mechanisms of 
employees’ response to change, from a dynamic point of view. The longitudinal 
design turns out to be particularly appropriate in this matter and should bring 
significant contribution to the OCM literature [7]. The ambition of this paper is to 
contribute to process research by providing empirical information about 
employees’ responses to change along a change implementation process. Langley 
et al. [8, p. 1] indeed recall that “Process research, […] focuses empirically on 
evolving phenomena, and it draws on theorizing that explicitly incorporates 
temporal progressions of activities as elements of explanation and understanding”. 

The paper is split into four parts. The first is a literature review on change 
monitoring and our four main variables; the second presents the methodology; the 
third details and discusses the results; and the fourth part lists the conclusion of the 
research. 

  
2. Literature review 

The OCM literature reveals that monitoring employees’ attitudes and 
behaviors along the change implementation stages is needful [2, 5] and yet 
neglected by both the scholars [6] and the companies [9]. The present research thus 
enables to document the dynamics of the change unfolding process. 

 
2.1. Information 

According to Daft [10, p. 560], communication is “the process by which 
information is exchanged and understood by two or more people, usually with the 
intent to motivate or influence behaviour”. Focusing on information seems of 
utmost importance: the OCM literature has indeed shown that managers usually 
underestimate the importance of communication during change [11]. 
Undercommunicating has even been listed as one of the main reasons for 
transformation efforts to fail [12]. Jones et al. [13, p. 736] would even add that 
“although the centrality of communication during the change process is 
recognized, surprisingly little research has been undertaken”. 

 
2.2. Comprehension 

Employees need to make sense of the change they face [14, 15]. Kim et al. 
[16, p. 1674] write that “sense making refers to the psychological processes by 
which individuals (or groups) attribute meaning to their environment under 
conditions of incomplete information”. Kotter and Schlesinger [17] identify 
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“misunderstanding” or “different assessments” of the change as possible sources of 
resistance to it. 

 
2.3. Readiness for change 

Another interesting concept to study along employee understanding of change 
is readiness for change, a concept which has received strong academic attention 
[18], [19]. Bouckenooghe [20] even shows in his literature review that 92% of the 
conceptual works of OCM scholars have been focusing on readiness for change 
and resistance to change. 

Armenakis et al. [21, p. 681] define readiness “as organizational members’ 
beliefs, attitudes and intentions regarding the extent to which changes are needed”. 
“Evaluative beliefs” are indeed predicting employee attitudes towards change [22]. 
In fact, “readiness encompasses the extent to which employees have positive views 
about the need for change, and believe that these changes have positive 
implications for themselves and the wider organization” [20, p. 515].  

 
2.4. Participation 

Participation regards the moments during which the staff takes part to the 
production of the change in itself (participation to workshops) and/or implements 
the change in the workplace (meeting about change achievement plan, 
implementation of a new organization, etc.). In the line of the logical 
incrementalism [23], all the little change actions and experimentations give 
substance to the organizational change and make it happen. Besides, Beer et al. 
[24] suggest to first change employees’ behaviors in order to change their attitudes 
and values, and not vice versa. 

 
3. Methodology 

3.1. The research design 

Although employees’ responses to change have been largely documented in 
the OCM literature [18, 19, 20], there has not been enough studies resorting to a 
longitudinal design [25]. Pitariu and Ployhart [7] have shown that even when the 
change theories specify a longitudinal process, the studies empirically testing them 
mainly remain cross-sectional. Yet, investigating employees’ attitudes and 
behaviors towards such a dynamic phenomenon like change requires a longitudinal 
approach. Even if Oreg et al. [19] have recorded 50% of longitudinal studies in 
their literature review, no research has so far longitudinally and simultaneously 
measured employee information, comprehension, readiness and participation 
towards change. 

This is where we intend to fill the literature gap. In doing so, the present 
paper addresses two shortcomings of the OCM research according to Pettigrew et 

al. [26, p. 697]: (1) the lack of research designed to study at once time, process and 
action (at least employee response to the actions); and (2) the understudied link 
which should exist between change processes and their effects.  
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Within a French company operating in the nuclear industry, the deployment 
of a major project has enabled us to monitor employees’ attitudes and behaviors 
towards change along the implementation process. Over two years (2009-2010), 
the surveys have been administered on 15 French production sites and at four 
points in time. Approximately 2000 employees have completed the questionnaires 
each time, providing 8229 questionnaires in total. By administering measurement 
scales four times over two years, the present research allows us to monitor the 
evolution of employees’ responses along each stage of the change implementation.  

The number of surveys has been defined according to the number of project 
milestones. Since there are four of them, we perfectly fit in the research design of a 
longitudinal study on change. Indeed, Ployhart and Vandenberg [25, p. 97] define 
longitudinal research as “research emphasizing the study of change and containing 
at minimum three repeated observations (although more than three is better) on at 
least one of the substantive constructs of interest”. Moreover, we increase the 
reliability of the study thanks to the repeated observations [27]. 
 

3.2. The project under study 

The project under study has consisted in the change of the practices of 
industrial maintenance. This case presents the assets of providing numerous 
respondents (8229 in total) and a possible observation over two years (2009-2010) 
on 15 production sites (located on the French territory). The questionnaires have 
been administered at four project milestones. Approximately 2000 employees have 
completed the questionnaire each time. 

The project which has been implemented is called OEEI1. The initials literally 
mean “Obtaining an Exemplary State of the Installations”. It aims at implementing 
maintenance actions on the production sites in order to upgrade the security and the 
performance of the installations.  

 
3.3. The measurement scales 

The four attitudes and behaviors towards change (information, 
comprehension, readiness and participation) are measured through questionnaires. 

The questionnaires have been designed along with some of the sites managers 
in order to grant the comprehension and the response rates. The formulation of the 
items has been discussed with the managers so that they fit both the words used by 
the respondents and their day-to-day reality. This methodology follows one of the 
recommendations of Wallace [28] regarding the way researchers can specify the 
studied construct (and the items to measure it). 

 

                                                           
1 In French: « Obtenir un Etat Exemplaire des Installations ». 
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3.4. The data 
The questionnaire has been administered four times on each site. The project 

would usually last 24 months (from 22 to 28 months). All employees have been 
surveyed as they all have been directly or indirectly concerned with the change. 

The surveys have been concomitant of the project stages. They have generally 
been administered between one and two months after a project stage: the Kickoff, 
the Blueprint, the Go/NoGo and the Go Live. 

 
Table 1 shows that the first survey has been administered one week after the 

on-site official launch of the project (Kickoff). The second survey has been realized 
one week after the end of the conception phase. This phase is called Blueprint and 
aims at defining the action plan. The third survey has been realized one to two 
months after the beginning of the testing period (Go/NoGo). The last one has been 
completed just after the deployment stage (Go Live) and just before the appraisal of 
the implemented actions. 

 
 

Table 1. Timeline for the administration of the surveys 
Survey 

number 

Time after the 

Kickoff  

Corresponding 

project stage 

Content of the project stage 

1 1 week Kickoff Official launch of the project 
Set up of the teams and protocols 

2 7 to 8 months Blueprint Validation of the conception and 
realization elements 

3 13 to 14 
months 

Go/NoGo Test 
Deployment decision 

4 25 to 26 
months 

Go Live Deployment 

 

 
4. Results 

4.1. Information 

Error! Reference source not found. presents the evolution of the average 
information score on all sites. The information score regularly increases along the 
four stages, from 30% at the Kickoff to 85% at the deployment phase. The 
progression has almost been linear with about 20 points earned from a stage to 
another. The information score reaches the 50% threshold at the Blueprint phase. 
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Fig. 1. Average information score on all sites 
 

4.2. Comprehension 

 

 
 

Fig. 2. Average comprehension score on all sites 
 

Error! Reference source not found. shows that the comprehension score is 
quite constant from the Kickoff phase (30%) to the Blueprint phase (33%). There is 
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then a skyrocketing increase in the comprehension score at the Go/NoGo stage 
(62%) before a new stabilization at the Go Live phase (66%). 

 
4.3. Readiness 

In our data, the readiness score varies a lot (see Error! Reference source not 

found.). Unlike the information and the comprehension scores, the evolution is not 
always positive. Indeed, although it is already reaching 51% at the Kickoff phase, it 
falls down to 20% at the Blueprint phase. Then, the readiness score comes back to 
55% at the Go/NoGo phase and even climbs up to 72% for the Go Live stage. 
 
 

 
 

Fig. 3. Average readiness score on all sites 
 

4.4. Participation 

Error! Reference source not found. shows that the participation score is the 
only one to have two negative slopes. Similarly to the readiness score, the 
participation score falls from the Kickoff phase (30%) to the Blue print stage (20%) 
before increasing significantly in the Go/NoGo phase (60%). Yet, the participation 
score decreases again for the Go Live stage (45%) and in our data, it is the lowest 
score at the final stage of the project implementation. 

We can observe that all scores reach or go beyond 55% at the Go/NoGo 
phase. Moreover, except from the participation dimension, the scores are more than 
66% in the Go Live phase. Meanwhile, except from the readiness score, the scores 
are equal to 30% at the Kickoff stage. Lastly, the information score knows the 
widest gap (55%) between the two extreme phases while the readiness score shows 
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the lowest (21%), even if the gap has been significant between the second and the 
last stages (52%). 

 

 
 

Fig. 4. Average participation score on all sites 
 
5. Discussion 

5.1. Information 

In our data, the information score has regularly increased along the surveys. 
During the Kickoff phase, only 30% of the staff was informed. This first ratio may 
represent the experts and the employees directly concerned with the change. Then 
progressively, 85% of the workforce becomes acquainted with the project. 

Several authors recommend different main roles for the managers to play 
regarding communication, as far as change implementation stages are concerned 
[29], [30]. Indeed, Burke [29, p. 296] writes that while the prelaunch phase 
requires leaders to provide clarity of vision and direction, the author adds that the 
launch stage should stress more communication of the need for change while the 
postlaunch phase consists in repeating the message. 

Frahm and Brown [31, p. 380] recall that “in the absence of formal 
communication and information about the changes, rumours and grapevine 
discussions are filling the gap”. The information score (and perhaps other 
dimensions) may therefore partly depend on the quality of the formal 
communication. Formal communication is also advocated by Burke [29] to put the 
emphasis on each milestone towards the staff. If the communication efforts turn 
out to affect the scores, our results suggest that they should be high on companies’ 
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agendas. Indeed, the scores vary a lot from an implementation stage to another. 
Therefore, communication should be particularly relevant when it is aligned with 
each milestone. 

Eventually, our results show that the information score has reached 85% at 
the Go Live phase. This ratio has been the highest of the scores. It might imply that 
there is a plateau regarding the ratio of the people who can ever be informed. The 
excessive number and/or the excessive duration of organizational changes [32] 
should explain that some staff members may not be acquainted with each of them, 
even with a change for which implementation actions have been processed over 
two years. Excessive change is “defined as a situation when an organization either 
pursues several changes simultaneously, or when new changes are introduced 
before the previous change has been completed” [33, p. 338]. If frequent and 
excessive changes have been shown to provoke negative aftermaths on employees 
[34], [35], [36], we can imagine that they may also alter the information score and 
other employee attitudes. 

 
5.2. Comprehension 

While the comprehension score has been quite steady during the first two 
surveys (around 30%), it has surged at the Go/NoGo phase (62%) before 
stabilizing again for the Go Live stage (66%). It would be in line with the statement 
of Kim et al. [16, p. 1674]: “ambiguity regarding the employees’ role in it are 
especially high in earlier phases of the change”. The coaching and the technical 
training sessions happening afterwards may account for the sudden increase in the 
comprehension score at the Go/NoGo phase (62%). Training has indeed been show 
to be of critical importance in instituting new required behaviors [37]. Besides, the 
plateau of the comprehension score happens to be lower than the one of the 
information score. 

The evolution of the comprehension score would suggest that before 
becoming to be tangible (as a test for instance), a change would not be 
apprehended to its greater extent. Material aspects of the change implementation 
and direct employee involvement are specific to the Go/NoGo stage and seem to 
stimulate the employees’ comprehension score. This kind of concrete change 
management actions may in fact be necessary in order to grant an adequate 
understanding of the industrial project being implemented. Indeed, the change 
actions and experimentations led by the employees themselves give substance to 
the organizational change [23] which becomes easier to understand. As Myers et 

al. [38, p. 103] put it: “it is not until action is taken that people realize what they 
are doing, or discover the information that they need in order to make informed 
decisions”. 

 
5.3. Readiness 

In our data, the readiness score has been the highest of the scores at the first 
phase (51%). This result suggests that the employees could be naturally positive 
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towards a change at the Kickoff stage, even if they may not know the project (as the 
information and comprehension scores indicate). It would confirm a study, 
administered by IPSOS and Logica in 2012 towards 1002 French employees, 
which has shown that 82% of the surveyed sample usually make efforts for the 
change to succeed [39]. 

Yet, the readiness score falls down to 20% at the Blueprint phase when it 
comes to address the manner in which the change is going to be implemented. The 
Blueprint stage indeed highlights the future actions and the constraints coming 
along. It may trigger employees’ resistance [40] or employee anxiety and 
uncertainty, typical of the early stages of the change process [41], [42]. To tackle 
this drop in the readiness score, alternative ways of communicating change can be 
contemplated. For instance, Thaler and Sunstein [43] defend the idea that “people 
are more likely to be persuaded to change if attention is focused on what they will 
lose by not changing rather than on what they will gain if they do change” [44, p. 
202]. 

In our data, the readiness score varies a lot. After the significant drop, the 
readiness score comes up back to 55% at the Go/NoGo phase, to reach 72% at the 
Go Live stage. The readiness score may have increased because of the first 
concrete realizations of the project. It contrasts with the suggestion of Burke [29, p. 
296]: according to him, managers should mainly be “dealing with resistance” at the 
launch phase. Our data would rather suggest that the lack of readiness (and the 
induced resistance) should already be dealt with in the prelaunch stages. The short-
term wins suggested by several scholars in order to build employee readiness [45], 
[46] should then happen as early as possible in the process of change 
implementation. 

 
5.4. Participation 

The evolution of the participation score implies that the employee 
participation struggles to take off because the structures to support it hardly exist in 
the first phases. The participation score may also rise when the very early 
successes of the project give substance to the change as well as they instill into 
employees the wish to take part [23]. As a whole, we confirm that change 
supportive behaviors evolve along the change implementation stages [16]. 

We can also observe in our results that the participation score remains quite 
low as a whole, compared to other scores. It contrasts with the statement of Burke 
[29, p. 307] who recommends that “in terms of implementing the change, all levels 
in the organization should be involved in all stages of the effort”. Indeed the 
participation score has been above 50% at only one milestone, without making the 
change fail. 

Our results show that the evolution of the participation score has almost been 
identical to the evolution of the readiness score during the three first stages. While 
the evolutions of the information and comprehension scores have always been 
strictly positive, the readiness and participation scores show negative evolutions, 
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especially between the two first stages. In the literature, it has already been 
suggested that some links exist between employee participation and employee 
readiness [47]. This result would be in line with the organizational development 
scholars like Wheatley and Kellner-Rogers (1998) quoted by Cheung-Judge and 
Holbreche [6, p. 239]: “participation is not a choice… people only support what 
they help to create”. 

Furthermore, the evolution of employee readiness and participation scores 
shows that it is possible, that they sometimes evolve negatively during the change 
implementation. As the present data suggest, this negative evolution should remain 
temporary in the context of a successful change implementation. Yet, we can 
imagine that if things go wrong, such versatile indicators might quickly become 
catastrophic. 

 
5.5. Typical scores 

Our results are in line with the argument of Burke [29] in advocating data 
collection along the change process in order to help ensuring its success. Indeed, 
the author [29, p. 27] points out that “measures taken over time […] help to (1) 
track progress, (2) establish priorities for next steps, and (3) determine what to 
celebrate when milestones are reached”. 

Our results echo the work of Kim et al. [16] which shows that the antecedents 
of change supportive behaviors vary over the course of an organizational change. 
More generally, our research would confirm that a longitudinal approach is needed 
to study organizational change [25]. Several empirical studies have already 
established that attitudes towards change evolve along the change implementation 
stages [48, 49]. 

Our data then suggest that the scores would rarely reach 100%, even during 
changes which happen to be successful. Apart from the participation score which 
remains around 50% in the last stages of the project implementation, the other 
scores reach 66% or 85% in the Go Live phase. These ratios may represent the 
objectives to achieve in order to grant a successful maintenance project 
implementation in the context of a large industrial company.  

The results of the present study also imply that the objective of a 50% score 
on any of the scores should not be set on the short-term. Our data show that the 
scores do not reach 55% before the Go/NoGo phase. The scores evolve along the 
project phases, intimating that there are collective dynamics and natural reactions 
towards the change implementation which need time. As change usually involves 
loss or a threat of a loss (Bridges 2003), it might mean that there is some time 
needed to go through the mourning stages in order to understand the change [50] or 
to adhere to it [42]. 

It should then be of no use (and even perhaps dangerous) to try to accelerate 
this natural process of change apprehension by the employees. This is another 
contribution of this paper: we confirm the work of French et al. [51] intimating that 
time is needed for a change to unfold successfully. Moreover, Myers et al. [38, p. 
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304] have “found that change introduced through business process re-engineering 
can be difficult to sustain because it is often implemented at speed, which does not 
always allow people the time to understand and adapt to the new processes”. By 
the way, the IPSOS Logica survey [39] has shown that 49%2 of the employees 
report that the projects duration has extended in the past two years.  

The question is then about how much time and is a too long process 
jeopardizing the change success? Some OCM scholars have suggested that a 
lengthy change implementation process is likely to endanger the change success 
[52], [53], [54]. Cooke-Davies [55, p. 186] even recommends to “keep project (or 
project stage duration) as far as below 3 years as possible (1 year is better)”. 
Radical change theorists would even add that “a fundamental change cannot be 
accomplished piecemeal, gradually, or comfortably. Rather, the change must 
unfold rapidly” [54, p. 85]. The time for the implementation process might in fact 
depend on the nature of the change. 

 
6. Conclusion 

6.1. Limitations 

Our paper entails some limitations concerning the research design and the 
data set. If the restrained data (collected through a single case study) hinder the 
generalizability of the results, they also present a significant advantage. Indeed, a 
single case study enables to stick to the context. This asset matters because context 
seems to be a priority when analyzing OCM [26] so our research design is 
justifiable. 

Even if the longitudinal research scheme allows us to monitor the general 
scores, we have not been able to track the respondents from one survey to another. 
Our research design yet presents the asset of reducing missing data and increasing 
the response rate. In that sense and given the long time period under study, tracking 
the respondents could have been detrimental to the research. Indeed, Ployhart and 
Vandenberg [25, p. 105] recall that “it is not uncommon to find the response rate 
drop by half or more between the first and last measurement occasion (Chan, 
1998)”. 
 

6.2. Theoretical implications 

Our results would confirm that longitudinal approaches are necessary to study 
OCM processes. Indeed, the levels of the scores have significantly varied along the 
change stages. 

Our research also suggests that employee readiness and participation towards 
the change may be linked, at least during the first implementation stages. We can 
then infer from our data that causal links might exist between the concepts of 
information, comprehension, readiness and participation. 

                                                           
2 80% including neutral point answers “neither agree nor disagree”. 
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6.3. Managerial implications 
Although it was not the purpose of the study, we have observed that our work 

has enabled the manager to adapt their strategies (notably regarding 
communication). For instance, certain sites had underestimated the importance of 
the participative workshops and judged them as irrelevant. Because their 
participation scores were lower than the other sites for the first two stages, the sites 
5 and 15 have finally decided to implement these workshops. The monitoring of 
the four dimensions may indeed assist organizations in better managing the change 
implementation process. As Van de Ven and Sun [56, p. 58] put it: organizational 
change “often does not unfold in expected ways (Burke, 2009)”. Monitoring of 
employees’ response to change would then offer the possibility for managers to use 
emergent strategy options [57] in order to address this issue of unexpectedness.  

The typical scores found in the present paper could serve as a reference for 
monitoring the effects of change implementation actions. They would enable to 
compute expected objectives along the project stages as well as potential margins 
of progression. Such figures might also give the opportunity to calculate the return 
on investment (ROI) of the change management actions, even if so far, “it is more 
an art than a science” [6, p. 124]. Indicators like the ROI look particularly 
important “given the turmoil in global financial markets in which organizations” 
[58, p. 333]. 
 
6.4. Perspectives for future research 

If our research suggests the existence of typical scores for a successful 
maintenance project, more studies are needed for further generalization 
possibilities. An exploration of the links between information, comprehension, 
readiness and participation towards the change also seems promising. 

Further investigation of the four dimensions in the context of a change 
implementation which has turned out to be a failure would be welcome as well. 
Eventually, the administration of the measurement scales on other populations 
and/or in another context may be the occasion to confirm its relevance. 
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Abstract. In this article we focus on the debate on quality in humanitarian organizations. It 
is part of the process of professionalization and rationalization of these organizations. 
However, they claim their specificities and refuse transposition of tools and processes 
applied to for-profit organizations quality. We identify, at first, the specificities of non-profit 
organizations and the reasons that lead them to establish a quality policy based on 
theoretical approaches Roberts and Greenwood on the efficiency constraint. In a second step 
we present the development of quality initiatives in the humanitarian field based on three 
periods: the development of codes of conduct, the development of quality projects, the route 
to certification. From a managerial point of view, this article introduced the discussion on 
the relevance of self-assessment carried out by humanitarian organizations in terms of 
quality. 
Keywords: Quality, Nonprofit Organizations, self-assessment, legitimacy, efficiency. 

 

1. Introduction 

If the issue of quality has been widely debated in the 70s in private sector, the 
interest on quality has grown in the public sector with the New Public 
Management. Indeed, managers wanted to apply the tools of the private sector to 
the public sector. Today, quality finds a new field in the nonprofit sector and this 
generates too many debates. If Pollitt (2009) argues that the quality would be a 
fashion trend, it nevertheless deserves one is interested in a particular area 
unexploited, the humanitarian’s organizations. But ultimately, what is quality? 

It is very difficult to give a clear definition of quality because the claims 
against it are many and varied. Make quality, produce quality, improve quality ...... 
All these speeches are accompanied by many perceptions and interpretations as 
there are players. Goals can be very clear and refer to a product as they can be 
unclear and difficult to measure (the impact of the quality of services). Quality 
concern also tools and process. On the other hand, the implementation of a quality 
policy requires to adapt the governance of organizations and working methods in 
order to improve efficiency and therefore quality. Several approaches to quality 
make it even more complex and require that we give it an interest. 

In this article, we study the issue of quality in humanitarian organizations. 
This debate takes place in the process of professionalization and rationalization of 
these organizations that develops in the 90s. However, these organizations claim 
their specificities and reject that the management ideas, tools and processes from 
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the private sector can be successfully applied in nonprofit sector. At first, we 
analyze the characteristics of the application of quality in nonprofit sector. We 
think that the quality approach of nonprofit organizations differs from for profit 
organizations and we explain how. Then, relying on theoretical approaches on 
constraint-efficiency framework of Roberts and Greenwood, we explain why 
humanitarian organizations are moving towards a particular approach to quality. In 
the second part of this article, we present the different steps of the implementation 
of quality in the humanitarian field and we discuss this development with the 
theories presented in the first part but also with all approach that would support the 
discussion.  

 
2. Theoretical contributions to understanding the quality approach in 

nonprofit organizations 

The implementation of a quality policy in humanitarian organizations 
requires that we focus on characteristics of these organizations. The work already 
started on the quality of public organizations [1, 2, 3] can help us to highlight these 
characteristics. Quality aims to improve the effectiveness of the action and the 
service provided to the beneficiaries. This require more professionalism, respect 
for ethical standards, the establishment of monitoring tools and self assessments, 
but also co-production of organizational quality by all stakeholders [4]. These are 
all elements that should be discussed. 

 
2.1. The characteristics of quality applied on nongovernmental organizations 

According to Moore (2002) [5], it is wrong to think that the quality tools 
applied in for-profit organizations can be transposed to non-profit organizations. 
Quality raises problems of definition and operability which are partly due to the 
context of non-profit sector whether public or private organizations. 

Differences between beneficiaries, clients, users. 
Quality in for-profit organizations is based on the transaction built between 

the customer and the organization. According to Moore (2002) [5], three principles 
govern this relationship based on market principles: first, the customer is involved 
in the value creation chain, on the other hand he pays for the product or the service, 
then the consumer’s satisfaction is considered by the company to improve its 
services, thus contributing to the survival of the organization. 

With regard to non-profit organizations, including public sector organizations 
there are two kinds of beneficiaries: first customers when the service organization 
must provide a commercial service, and on the other hand, citizens. If we can find 
some of these three principles in public organizations including business services, 
however, the public organization must satisfy more than individual interests of 
citizens. Public policies should provide a service of general interest which ensures 
among other things to reduce inequalities. 

On a similar idea, in non-governmental organizations, De Leener, Totté 
(2011-4) [6] distinguishes the referred quality (“qualité référenciée”) from the 
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reported quality (“qualité rapportée”). Referred quality focuses on satisfaction of 
persons, groups of persons, public or private institutions. Referred quality aims to 
satisfy these different groups of actors independently. Quality is conceived as a 
normative model and is seen as an aggregation of individual interests.  

This design is difficult to apply in case of NGOs for several reasons. First, 
beneficiaries, even if they are at the end of the chain do not contribute in 
determining the quality of the given service. Secondly, they do not pay for the 
service they receive. And finally, they often have no way to express any desire or 
comments.  

Attempts, however, had been conducted to give to humanitarian aid 
recipients an opportunity to express themselves. The Ombudsman project was one 
of these projects. It worked as a mediator between the beneficiaries and 
humanitarian actors. But this project was largely controversial (CNCDH, 2000)1 by 
humanitarian actors for different reasons. The needs and expectations of 
beneficiaries (often short-termist related to their current situation) are sometimes 
very far from humanitarian challenges facing NGOs. The humanitarian challenges 
are measured in terms of impact on the long term. For all these reasons, the issue of 
quality should be thinking globally. 

De Leener, Totté (2011-4) opposes the referred quality from the reported 
quality. Reported quality focuses no more on the individual interests of the 
beneficiaries, their preferences or inclinations, but rather in the purpose of the 
mission regardless of the preferences of actors (De Leener, Tooté, 2011-4). 

The quality would be rather co-constructed by a community / network of 
actors, governed by values, common standards with a goal to serve a mission of 
general interest. Minvielle (1999), however, exposes the limitations of such a 
design. There is no correlation between compliance with norms and standards and 
achieving a great performance. If the goal of the quality aims for excellence, then 
NGOs could not be restricted to only reference to minimum standards. It requires 
review of the entire organization of the quality chain (De Leener,Totté, 2011-4). 

There is the same debate about the development of professional expertise. 
Often regarded as an additional factor of quality, expertise does not justify the 
success of a mission or a diagnostic even if it contributes greatly. Expertise, out of 
the context in which it occurs, has a much lower value. 

It is only through interaction with other professionals (experts, institutions, 
policies) or with beneficiaries (communities, patients) that the expertise found its 
effectiveness. It would be wrong to believe that the effectiveness depends on the 
expertise of a few. The quality of service is co constructed and is based on a value 
chain composed of many actors that may interfere with the final result [4].  

                                                           
1
 Opinion of the National Consultative Commission on Human Rights on a project for the establishment of a 

humanitarian mediator - National Assembly Plenary - 27 January 2000. 
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Quality of NGOs must be understood in a systemic approach. It also requires 
continual adjustments because as we have seen, the actors in the decision are 
numerous. 

The quality processes in place must be flexible and adaptive for two reasons. 
The diversity of situations does not allow develop tools or permanent process. As 
Minvielle (1999) points out, there is no mass production. All missions are 
contingent and specific to its environment. There are as much specificities as there 
are missions and actors. 

On the other hand, the degree of uncertainty in the conduct of a mission is 
important. Many factors can change the progress of a mission. This is also why the 
evaluations of NGO activities are carried out in several stages: mid-term in order to 
readjust if necessary, pre determined requirements but also at the end of the 
mission. Each step is therefore subject to change. 

Therefore, the establishment of a quality policy in humanitarian NGOs is 
complex. 

 
• It must take account of political influence and relationships and synergies 

between stakeholders. This is the outside of the quality that combines 
political, sense of action in the service of the overall mission. 

 
• It shall promote the establishment of flexible and evolutionary processes that 

enable it to cope with the diversity of situations encountered. 
 

• It could not be determined in advance but rather should involve several steps 
in its design and its realization (diagnosis, evaluation quality criteria, 
adjustments after the missions ..). 

 
• It must ensure the internal efficiency of the organization. The governance of 

non-profit organizations is hybrid and specific [7, 8]. Governance is 
organized around values of trust, is embedded in social relations, even if, it is 
also based on rational mechanisms related to the desire to reduce transaction 
costs. As Gueret-Talon (2004) say, a public service or an association is more 
difficult to manage than a company because it must respond to commercial 
demands and non-market requirements. If the private management is the 
champion of the evaluation, it is because its missions are measurable in the 
short term and are essentially based on economic criteria. In contrast, public 
policy is often measured over decades from a societal perspective. 

 
In the table below, we are resuming the concepts discussed above in between 

for profit organizations and non-profit organizations.  
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Table 1. Quality and differences between for-profit and non-profit organizations 

 
The implementation of a quality policy seems easier in for-profit 

organizations because the goals are clear (eg : customer satisfaction service). In 
non-profit organizations, many actors can interfere with the quality policy. Also, 
the same services can be seen differently depending on the actors. So, one service 
can be seen to have high quality being from one political perspective and from 
another. As a result the definition of public service quality is politically 
questionable [3]. Non profit are governed by a community of values, standards, 
and politic. This is why the establishment of quality in nonprofit seems more 
complicated. This does not undermine the interests of actors to be part of a quality 
approach. However, the reasons are sometimes different, and that is what we 
present in the following section. 

From theoretical references, we discuss what motivates actors to engage 
themselves in a quality approach. We illustrate this discussion, which can be 
applied to any type of organization, for the case of French humanitarian NGOs. 
 
2.2. Why organizations implement a quality approach: an illustration with 

French humanitarian organizations 

Two currents of research can explain the use of a quality approach: 
institutional theories and economic theories. In the institutional perspective, the 

 
For-profit Organizations Non-profit Organizations 

Beneficiaries Customers Citizens, population 

Accountability 
Response to a demand 
from consumers / 
customers 

Constructed from an exchange 
relationship and collaboration 
with citizens or takeholders 

Implementation 
of quality 

Hierarchical, market-
related 

Community of values, laws, 
politic and professional 
standards 

Value chain Short - easily identified Long - multi-stakeholder 

Quality 
Framework 
reference 

Market standards (ISO, ...) 
Hybrid system of co-
construction with the actors and 
market 

Goal / results 
Clearly identified - product 

 

Identified but constantly 
evolving / service and citizen 
cooperation 
Hardly identifiable / impact 

Processus Permanents Flexible and adjustable 

Evaluations Measurable Societal 
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organization is looking for legitimacy. Then, organizations adopt external 
legitimate elements rather than effective. This is why authors like Di Maggio and 
Powell (1993) [9] explain that organizations tend to an isomorphism. If quality 
standards are acclaimed by many humanitarian actors and that these standards are 
included in the process of recruitment of institutional donors, one might think they 
are a source of legitimacy for NGOs. This, however, does not presuppose anything 
in their effectiveness in terms of impact quality of humanitarian action. 

Regarding the economic mainstream, the approach is different. The 
implementation of a quality policy and a change in organizational design will be 
triggered by the perception of the actors on a decline in a efficiency threshold 
considered as satisfactory. The organization will then establish a qualitative and 
organizational structure that will enable it to overcome this decline in efficiency. 
However, separating these two streams of research to justify the choice of actors 
seems simplistic. This is why we choose to refer to the work of Roberts and 
Greenwood (1997) [10] on constrained-efficiency framework. Indeed, these 
authors use these two streams of research to explain both the adoption of an 
organizational design that is both perceived as efficient [11] (Williamson, 1981) 
but also as a legitimate [12] (Oliver, 1992). They explain that the actions of 
organizations can be extended to a constrained institutional environment. They 
thus combine the efficiency criteria to the cognitive limitations. The approach of 
Roberts and Greenwood (1997) [10] allows us to better understand the behavior of 
actors. They argue that organizations reflect the beliefs of their leader. Thus, the 
choice of organizational design will correspond to what the leader believes to be 
the most effective. However, among the solutions devised are retained those that 
do not violate the institutional constraints pre and post-concious that is to say that 
the lack of legitimacy of a governance mechanism (such as quality) within an 
institutional framework significantly reduces the chances of its implementation. By 
combining efficiency and legitimacy, constrained-efficiency framework can 
explain the adoption of a quality standard is likely to increase its legitimacy within 
the institutional framework (Roberts and Greenwood, 1997) [10]. Constrained-
efficiency framework depends on the ability of individuals to make strategic 
choices in terms of their cognitive ability. Thus, these choices will operate from the 
rules and norms but also from elements considered to be particularly efficient (eg 
quality process). The experience, while culture influences leadership selection. 

As mentioned above, perceptions of the quality varies depending on the 
players. And all actions taken to improve quality are generating meaning for 
action. These choices are based on cognitive and mental patterns that North (1990) 
[13] describes either individually or shared. Shared mental models may evolve 
based on collective representations shared ideologies and opportunities highlighted 
by the group. These collective mental models can influence individual mental 
models to the extent that the exchange of ideas promotes learning and modeling of 
thought. Denzau and North (1994) [14] call "ideological purist" actors who have a 
strong interest in resisting change in the dominant ideology. 
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The dynamic quality driven currently in humanitarian organizations is based 
on the shared mental patterns and changes with the experiences of the actors. This 
is why some people are more interested in the humanitarian sector standards while 
others advocate the implementation tools. However, they converge on the idea that 
humanitarian actors must improve the quality of their actions. 

 

3. Quality in humanitarian non-profit organizations: a phenomenon resulting 

from the professionalization 

In this section we want to present the evolution of thinking on quality in the 
humanitarian field. Interest in quality is the result of problems encountered on the 
ground (coordination, work methodology, lack of professionalism of some players 
..) and impacts that can generate on populations. Institutional donors involved in 
this movement demanding more transparency and accountability. It is interesting to 
perceive this change as beyond the specificities of non-profit organizations, we 
find that the tools from the for-profit organizations as certification integrate 
gradually into the non-profit sphere. 

 
3.1. Quality in NGOs is not a recent phenomenon 

Humanitarian actors have rules, codes and humanitarian principles [15] 
(Perrin, 2010) to align the behavior of actors in the field. 

 
Table 2.  Codes, standards and humanitarian principles 

Code of Conduct of the Red Cross (1994)  
Basic rules (South-Soudan, 1995)  
Principles and Protocols of Humanitarian Operation (Libéria, 1995)  
Code of Conduct of the coordinating aid to Somalia for international 

assistance for the rehabilitation and development of Somalia (1995)  
Public policies Operations (Libéria, 1996)  
Memorandum of Cooperation in the field of NGOs (1996)  
Code People in Aid (1997)  
SPHERE Project (1998/2000)  
Code of Conduct for humanitarian agencies in Sierra Leone (1998)  
Principles of engagement for humanitarian assistance in the RDC (1999)  
Code of conduct for organizations with responsibility for children in third 

countries (2000)  
HAP Project (2001) 
 
These rules or "soft law" are developed as a result of international 

humanitarian operations with the sole aim to provide best practices to implement 
on the territories and in order not to repeat the mistakes of the past. So these are the 
rules of behavior and conduct. Gradually, these rules or codes become more 
general (Sphere Project, HAP project) and transverse. They are mainly aimed to 
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improve the quality of humanitarian action. They are the work of humanitarian 
actors seeking to professionalize humanitarian action, but also respond to pressure 
from institutional donors who are increasingly demanding more transparency. 
These projects (including sphere) become standards of conduct. Then, free to the 
community of actors that represent the humanitarian NGOs to follow them or not. 
Indeed, institutions are "the natural product of pressure and social needs" 
(Selznick, 1957) [16]. 

They structure the field of action but do not determine with accuracy the 
program of the actors. However, some donors, such as ECHO (European 

Community Humanitarian aid Office) refer in their folder pre-selection, to those 
standards or any involvement in a quality process that would be undertaken by 
humanitarian organizations and should be demonstrated. We could worry that these 
organizations are moving towards a isomorphism (Queinnec, 2007) [17]. However, 
Busson-Villa, Galoppel-Morvan (2012) [18] demonstrate through their research 
with French NGOs that the effects of standardization and certification are lower. 
Indeed the application of standards and labels do not necessarily create more trust 
between players and will not increase donations to NGOs. 

However, we do not believe these actions are negative. Instead, they 
contribute to a collective dynamics to bring more efficiency in humanitarian 
organizations. It is therefore not to dwell on the effectiveness or otherwise of a 
quality policy, but rather on the collective enthusiasm that generates whatever 
interpretations and beliefs of each player. This contributes to the emergence of new 
thinking about the quality and regenerate practices. In research on quality in 
hospitals, Fraisse, Robelet and Vinot (2003) shows that perceptions of quality vary 
significantly between actors and managerial discourse. This diversity reflects the 
conditions of work and professional expertise that can be mobilized in the context 
of actions to improve the quality. They generate meaning for the quality process 
and participate in a positive momentum for quality. 

The diversity of debates and "quality" models being developed in the 
humanitarian sphere participates in this dynamic of sense. There is no ideal model 
quality. Organizations are heterogeneous, and the reasons will lead them to adopt 
this or that quality approaches are varied. 
 
3.2. Quality applied to NGOs 

NGOs have developed in recent years several quality approaches such as 
codes of conduct pre cities. However, it is useful to present the main highlights of 
the quality in NGOs since the 90s. A brief chronology allows us to identify this 
trend. 

The period of assessments: 
In 1992, the Dutch government asked that assessments be carried out on 

missions in Somalia. That same year, ECHO (it is a multilateral donor) is created. 
Working with ECHO requires to conform to a variety of procedures including 
assessments. In 1994, the Code of Conduct of the Red Cross reaffirms principles in 
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disaster situations. In 1996, appears a "humanitarian assessment" sector. In 1999, 
reports began to be developed on the theme of assessment (Guidance for the 
assessment of humanitarian assistance in complex emergencies, OECD). These 
evaluations focus on the quality of engagement and effectiveness. Meanwhile, 
quality charters are developing. Thus, the French Charter Committee "for a 
donation in confidence" is a good example. It establishes controls, ensures 
compliance with the best practices of NGOs and helps to strengthen the trust of 
donors.  

The development of quality projects 
A second period relates the emergence of minimum standards. In 1997, 

SPHERE project is developed by all humanitarian actors. This project follows the 
missions in Rwanda. Many mistakes were made at the NGO coordination. 
Transparency was lacking. These issues were raised by the Danish government and 
were followed by a reflection on the accountability of NGOs. The objective of this 
project is to improve the quality of aid provided to victims and make more 
accountable the Humanitarian Assistance System in emergency interventions. 
SPHERE manual includes a set of universal minimum standards in core areas of 
emergency response (water supply and sanitation, nutrition, food aid, shelter and 
medical management services). In addition to proposing minimum standards, the 
project also has a humanitarian charter. 

At the end of this project, some French and Latin NGOs mobilized to 
denounce the effects of this project on international donors. Indeed, some donors 
such as ECHO, encourage NGOs to refer to, or failing to demonstrate that NGOs 
engage in quality procedures. During this same period, ALNAP network 
(International Network on humanitarian assessment) develops. In 1999, Etikuma 
conference held in Lyon. This conference brings together the French government, 
VOICE (NGOs network) and NGOs in the debate on codes of conduct and 
humanitarian standards. In 2001, the HAP (Humanitarian Accountability Project) 
project was born. This project aims to strengthen the concept of accountability vis-
à-vis individuals and communities in humanitarian crisis and aims at improving the 
effectiveness of humanitarian response. 

In France, quality projects develop. URD group2 implements the quality 
compass. Coordination Sud, collective French NGOs and URD then develop a 
quality guide named synergy Quality (SynQ)3 which focuses on five areas: 
humanitarian ethics, governance, human resource management, project cycle and 
role of populations. Quality as the humanitarian planning is a process of critical 
thinking rather than a validation tool. Given the uncertainty in which the 
organization is, it must constantly question the relevance of their actions. That is 
why they consider quality rather as an aid to reflection in front of the decision 

                                                           
2
 URD is a non-profit organization (Emergency Rehabilitation Development). It involves more particularly on the 

issues of quality and evaluation in the humanitarian field. 
3 http://www.coordinationsud.org/Guide-Synergie-Qualite 
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rather than a tool of control. This is the reason why also the URD group insists on 
the inclusion of "intelligence des situations." So every critical moment (time or 
risks can not be controlled), the organization must again wonder about the best 
ways to accomplish its mission by bypassing these new obstacles that may hinder 
the progress of its work. Quality in humanitarian must be considered the heart of 
the project cycle, in keeping with its surroundings and to the satisfaction of the 
beneficiaries. 

Towards a certification of NGOs? 
Although the debate has sometimes been launched, the issue of certification 

has never yet asked. However, new work conducted by Coordination Sud and the 
CCD do not exclude to implement an approach to certification. The French 
Development Agency also encourages the development of certification as a means 
of securing funding for development assistance (De Leener,Totté, 2011-2) [19]. 
Belgium is moving towards implementation of the EFQM model on NGOs. This 
process was initiated in 2009 with the agreement of 4/5/2009 between NGOs and 
the Belgian Minister on "Agreement on the effectiveness of NGOs" but has not 
previously been realized. This project is once again relevant. But already we can 
say that a number of non-profit organizations have been certified ISO particularly 
in the social economy. These approaches are therefore only on their beginning. 

In his article on "Quality Management: and if the public service became a 
benchmark in the market”, Lydie Gueret Talon (2004) says the EFQM model is 
more suited to situations of public non-profit services as the ISO model seems 
more suitable for industrial environments. The EFQM model is more general. It 
develops a framework for a comprehensive quality-oriented product or service, but 
also integrated into broader collective requirements. 

To summarize this section, we can say that the initiatives presented in the 
first period to establish new control processes carried out on missions or general 
best practice in organizations. Gradually, the question of standards is discussed but 
not always arouses the interest of humanitarian actors. More complex projects are 
then offered. They help to understand the internal quality of the organization. This 
process seems to be more involved and requires NGOs to review the way they 
operate internally governance. 

The second period focuses on quality projects to stakeholders whether 
recipients or donors. These projects operate from self-assessments by NGOs that 
are involved in these projects quality. 
These self-assessments, take the form of audit on the management of NGO 
missions and their impacts. They contribute to the reflection on the quality. 

The third period begins the issue of certification which had never been 
mentioned before. 

 

3.3. Self-regulation by the quality 
The observation that we do is the following: the change made by the NGOs 

for quality is long but led to the same developments that we have seen in the for 
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profit organizations. In the 2000s, when we address the issue of quality with the 
actors in the humanitarian world, certain terms were taboo. Thus, the terms of 
standardization and certification were still inconceivable. Today the way to what 
could be called DiMaggio and Powell (1983) for some isomorphism is not very far. 

Economic theory can easily explain this passion for quality. To cope with 
missions or services that require both expertise and confidence, public actors 
require the establishment of mechanisms for monitoring and assessment of non-
profit organizations such as minimum quality standards or procedures of 
accountability. Since the economic theories designed to reduce uncertainty and 
opportunistic behavior, it seems natural that these approaches to quality occur. 
These qualities approaches generally require the development of individual self-
regulatory systems to each organization or group. Coestier and Marette (2004) [20] 
identify two forms of self-regulation: certification by a third party or professional 
regulation by orders. Compliance from these approaches can be voluntary or 
mandatory. However, are these self-assessments process really effective? 

Paton, Foot and Payne (2000) [21] conducted a research on the relevance of 
self-assessments in non-profit organizations. Indeed, the interest in the quality 
management increases and therefore, he wanted to know what the impact of such 
practices in these organizations was. Are these tools do they offer the benefits they 
really say? While the quality approaches were largely developed in English-
speaking countries, the findings remain the same regardless of the country. There 
are two clans. Those who reject the quality models because considered as 
unproductive, and the others who are more open-mind, believe that self-
assessments used to compare their own professional experiences and 
organizational models with those of other actors in the same professional areas. 

Between these two extremes, there are many positive factors. On the one 
hand, these questions require players to position themselves and to reflect on the 
subject of quality, on the other hand, it depends on how the project or idea is 
brought.  

Whether it meets the concerns of the missions, it will be better received. 
Although the use of a model can temporarily boost the organizational structure and 
activities of an organization, it also helps to step back. This was affirmed by 
managers according to Paton, Foot and Payne (2000). 

So the self-assessments makes no warranty, discussions are led by these self-
assessments can be more or less productive. However, this reflection is part of a 
social legitimacy supported by a public discourse. Moreover, it requires managers 
to present their organization, outside, on the basis of quality criteria which are 
collectively accepted. The quality is both a question of legitimacy, but is also based 
on the convictions of each. It refers to work on constrained-efficiency framework 
developed by Robert Greenwood and we presented at the beginning of this article.  
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4. Conclusion 
This paper presents the evolution of the implementation of quality in the field 

of non-profit organizations illustrated by the case of NGOs. The concern for 
quality is very present. It is the result of a desire to always better meet needs of the 
people but it is also encouraged by institutional donors who are demanding 
transparency and accountability. The implementation of a quality policy in non-
profit organizations, however, must take into account a number of characteristics: 
the diversity of beneficiaries, they can not express their concerns, quality goals are 
not always easily identifiable and assessable, quality goals  may change depending 
on the environment, depending on interactions between actors and must be 
integrated in a context driven by values and standards. 
This is why the projects were developed in recent years were custom-built so that 
they can better meet the needs of humanitarian organizations. However, current 
approaches tend towards certification with tools previously applied to for-profit 
organizations. Specific criteria, raised by humanitarian actors do not seem to be an 
obstacle. 
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Abstract. Four detailed case studies conducted in a French insurance company’s call centers 
highlighted the following paradox: in spite of the well-being policy lead by the HR manager, 
absenteeism is increasing, becoming slightly higher than in companies that show no interest 
in comfortable working conditions! The staff turnover, meanwhile, remains incredibly low. 
The research revealed that focusing on work environment and pay (that is to say hygiene 
factors in Herzberg’s dual structure theory) while neglecting quality of work (i.e. motivator 
factors) leads to the “golden jail syndrome”. It would be irrational for employees to resign 
from such an attractive job even if the lack of recognition and achievement diminishes their 
motivation. Consequently, absenteeism is their unique “exit” to protest and this kind of well-
being policy consists in spending a lot of money for hardly anything! 
Keywords: well-being, Herzberg, quality of working life, quality of work, work 
environment.   

 
1. Introduction 

Call centers have a poor reputation on account of the bad working conditions 
offered to their employees: low wages, system of three eight-hour shifts, low 
autonomy, and pressure exerted by management, etc. That is why this industry 
activity has been much surveyed by organizational sociologists, physicians and 
human resources scholars, who confirmed this reputation in pointing out, among 
others things, musculoskeletal symptoms [1], emotional exhaustion [2], stress [3], 
high absenteeism and staff turnover rates [4]. Hence, call centers are emblematic of 
the persistence of Taylorism in the XXIst century. 

At the same time, researchers examine the main factors affecting call center 
employees’ health. It has been shown for instance that contract characteristics and 
workplace attitudes greatly influence both frequency of absenteeism and intention 
to leave [5]. Consequently, managing job quality and career opportunities is a way 
to follow [6]. More generally, best management practices linked to call centers are 
now attentively identified [7] to develop work redesign programs and training that 
would benefit the organization by reducing employee costs.  

Besides, within the framework of their corporate social responsibility 
policies, some companies are trying to improve their call center operators’ well-
being. Issues and concerns of health among them are more and more discussed, 
even in developing countries such as India [8], all the more the challenge of 
attracting and retaining high performing call center employees is significant. Thus, 
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corrective action plans are setting up to enhance their quality of working life. To 
what extent can such measures strengthen employees’ motivation and well-being? 
What is their impact on staff turnover and absenteeism? Which ones are the more 
efficient? 

The aim of this paper is to provide some possible ways of response. It is 
drawn from detailed case studies conducted in a French insurance company’s four 
call centers. This firm is known to deploy an ambitious well-being policy. That is 
why it was chosen to conduct this research. 

Observation in situ and in-depth interviews were conducted with 20 
employees from each site, given each one is composed of around 35 employees in 
total, among them 3 to 4 managers. The employees met were chosen according to 
some variables (age, gender, seniority, length of service and absenteeism rate) so 
that we have access to a representative sample. The Human Resources (HR) 
manager, his assistant and the well-being manager were also met many times. All 
in all, 83 people from this insurance company were interviewed. 

Semi-structured interview guides were used so that the call center operators 
and managers could express their perception of their quality of working life. 
Turnover and absenteeism figures over the past few years were also surveyed to 
scan their movements. 

First of all, a paradox is going to be highlighted: in spite of the efforts made 
by the company to improve the working conditions in the call centers, the 
absenteeism rate keeps increasing. Does it mean, as the HR manager claimed it, 
that too much well-being kills well-being? Secondly, the level of satisfaction and 
motivation observed among the employees will be analyzed through Herzberg’s 
two factor theory. To what extent is it still relevant and valuable nowadays, that is 
to say forty years after its elaboration, to understand the paradox? 

 
2. A strange paradox: an ambitious well-being policy that does not reduce 

absenteeism 

This French insurance company is known to deploy an ambitious well-being 
policy. Its reputation dates from its origins because of the values shared by its 
founders. As, by definition, this company takes care of its customers’ health, the 
health of its employees is also to be taken into account, tells its management. This 
company still communicates today on its attention paid on the quality of working 
life of its employees. To tell the truth, this watchword does not seem to be only a 
marketing delusion. 

 
2.1. An ambitious well-being policy 

Indeed, its employees’ wages are 15 to 20 % higher than the market average, 
even for the newcomers. In addition, all the workers benefit from permanent 
contracts, what is at least seldom in this very competitive business sector. 
Moreover, all the call centers belonging to this company are located in France, 
contrary to the plant relocations in low incomes countries such as North African 
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countries where French-speaking people can easily replace French employees. Call 
centers employees benefit also from low working time (less than 32 hours a week) 
and only daytime work, all of which is once more very seldom in the sector. 

Furthermore, commercial and managerial pressures are much lower than 
among the competitors. In addition, the social climate observed between 
employees is not bad. Finally, employees of this company have quality equipment 
and refurbished break rooms at their disposal.  

 
2.2. Employees’ perception of the well-being policy lead by their company 

The HR manager is quite proud of the well-being policy lead by his company. 
He never forgets to criticize the traditional call centers such as Téléperformance, 
the French biggest company in this sector, that are often accused of being more 
interested in profits than in employees’ health.  

What is the workers’ point of view? Most of the employees interviewed, 
operators as well as managers, are conscious of the quality of their working 
conditions. In particular, those who worked in other call centers before joining this 
company testify to seeing the differences. Only few people complain about the 
equipment or the premises quality. This point is all the more seldom given French 
workers are known to be moaners. 
 

2.3. The deceiving results of this policy 

What are the consequences of this HR policy? Employees are so conscious of 
their work environment superior to the average than almost none of them resigned 
in previous years. The staff turnover is incredibly low. 

Nevertheless, most of them still complain, especially about a lack of 
autonomy and recognition, and their sickness absenteeism rate (around 8 %) is 
slightly higher than in companies that show no interest in well-being! Moreover, 
this rate increased by 18 % on average in 3 years. 

This statement leads the HR manager to curse his employees’ ingratitude 
insofar as the company spends lavishly to no avail. The well-being policy turns out 
to be expensive and ineffective, even counterproductive! How this paradox could 
be explained? This firm financed our survey to answer this question. 

 
3. The current relevance of Herzberg’s two factor theory 

The discussions that we had with the HR manager and its team revealed they 
were mistaking satisfaction for motivation. According to them, high wages and 
comfortable working conditions offered to the employee should increase as well 
their job satisfaction as their motivation. Those two terms were considered as 
equivalent or words going together. Is it really the case in reality? To what extent 
the employees interviewed expressed as much satisfaction as motivation?    

 
 
 

603



 

3.1. The two factor theory 
Motivation is one of the most studied topics in the field of management. 

Thousands of researchers have produced theories and surveys to scrutinize this 
phenomenon. The two factor theory elaborated by Frederick Herzberg (1968), also 
called the motivator-hygiene and the dual structure theory, is one of most famous 
among them.  This approach has the virtue of distinguishing two sets of factors in 
the workplace influencing people. 

 
Table 1. Herzberg’s two factor theory 

 
Hygiene Factors Motivator Factors 

• Pay and Benefits 

• Company Policy and  
Administration 

• Interpersonal relations 

• Job security 

• Working conditions 

• Supervision 

• Achievement 
• Recognition 
• Work Itself 
• Responsibility 
• Promotion 
• Personal growth 

  
 

Herzberg stresses that job satisfaction and job dissatisfaction act 
independently of each other. Satisfaction and dissatisfaction are not on a 
continuum with one increasing as the other diminishes, but are independent 
phenomena.  

On the one hand, dissatisfaction results mainly from hygiene factors. Factors 
like pay and working conditions have an escalating zero point and do not have a 
final answer. One gets quickly used to a pay rise and keeps it in proportion: our 
retribution could still be higher compared to our contribution provided to the 
company. 

On the other hand, satisfaction comes mainly from the nature of the work 
performed, that is to say from the motivator factors. Achievement and 
responsibility make an employee satisfied and motivated to give his/her best at 
work. 

 
3.2. The “golden jail syndrome”: Herzberg revisited 

This motivator-hygiene theory can help us to understand the paradox that the 
HR manager is facing in his company. Herzberg’s approach gives us keys for 
understanding, indeed. If the well-being policy lead by this insurance company is 
analyzed through Herzberg’s theory, what can be noticed? The HR manager took 
care above all of pay, job security and working conditions because he thought these 
points were the most important according to his employees. On the opposite, his 
policy tackles neither recognition, nor responsibility nor achievement. In other 
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words, this HR policy only focused on hygiene factors at the expense of the 
motivator ones.   

It should be noted that the call center employees do not complain about 
hygiene factors. They are aware of their benefits. If they moved on to another job, 
they would certainly work longer and under more pressure to get a lower pay. 
Consequently, their job dissatisfaction is never high enough to resign. That is why 
some of them mentioned that they would like to leave but it would be irrational to 
do so. It is as if they were in a golden jail: they are deprived from one part of their 
freedom in a sense, but benefit from attractive conditions. Therefore, the turnover 
rate is almost equal to zero.  

However, it does not mean that these employees demonstrate a high level of 
motivation. The well-being policy totally disregards some motivator factors that 
could really increase their feeling of well-being. Unsurprisingly, all the complaints 
collected through the interviews evolve around these motivator factors. Call center 
workers regret that versatility is disappearing since the HR manager decided to 
abolish the possibility to go off the phone once a week to fill in commercial 
contracts for instance. They also judge childish the management style encouraged 
by the company. They evoke the fall in responsibility due to the will of the 
management to reduce their autonomy in order to prevent any corrupt practice, etc. 
The grievances that they listed are numerous. Their common point is to limit 
recognition and achievement.    

How could they express their lack of motivation? Albert Hirschman (1970) 
highlights three different ways to react in front of discontent: exit, voice, and 
loyalty. We have seen that exit, that is to say resigning, would be an irrational 
behavior due to the attractive working conditions they have. Loyalty is an attitude 
observed but limited to few workers who are closely attached to their company. 
Thus, absenteeism is becoming an ordinary means to flee from the workplace and 
to protest against a lack of professional fulfillment. As their concerns are largely 
spread, the bellyful is shared, and there is almost no social pressure on the 
absentees from work. Absenteeism is considered as a legitimate behavior.    

 
4. Conclusion 

If we revisit Herzberg’s two factor theory, two different visions of quality of 
working life can be opposed: the one that emphasizes work environment and the 
other that stresses quality of work. 

The explanation of the paradox raised by the HR manager is therefore the 
following. The research revealed that this insurance company focused its well-
being policy on work environment, that is to say on limiting employees’ 
dissatisfaction, but not at all on the quality of work, that is to say on increasing 
employees’ motivation. Consequently, its employees, knowing they could not find 
a better job on the job market in terms of pay and job security, never resign. By 
contrast, absenteeism is their unique “exit” to protest, according to Hirschman’s 
model. 
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Many companies try to enhance their employees’ well-being hoping that it 
will increase productivity. Unfortunately, the road to hell is paved with good 
intentions! In other words, focusing on work environment while neglecting quality 
of work kills well-being! In this case, companies spend a lot of money and 
energy… for hardly anything! 
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Abstract. By employing a comparative research approach we show how performance 
appraisal practices differ in country-specific environments. We analyse the responses of 
French and German subsidiaries to the performance appraisal system from their US parent 
company. Complementing existing comparative HRM-research, we investigate how 
employees perceive performance appraisals and examine cross-cultural differences with 
regards to the particular phases of a performance appraisal - instrumentation, evaluation and 
distribution of social goods. Our results show that performance appraisal processes are not 
perceived nor shared in the same way in different cultural settings. While appraisal 
outcomes were a major preoccupation of respondents in the German subsidiary, employee 
expectations in the French setting focused on the instrumentation and the evaluation stage. 
We suggest that comparative research would benefit from an in-depth analysis of how the 
specific stages of the performance appraisal process relate to the cultural setting to which the 
practice is transferred.  
Keywords: Performance appraisal, comparative research, France, Germany, cross-cultural. 
 
1. Introduction 

Performance appraisals are formal mechanisms or rules for making systematic 
judgments about the worth of employees and it is common today for organizations 
to evaluate the performance of employees with these formal systems. They play an 
important role in people management concepts because they are seen as enabling 
the organization to make decisions on staffing, training and rewarding employees 
(Tichy, Fombrun, & Devanna, 1982). For employees, performance appraisals also 
play a key role because they are indicators for organizations’ expectations towards 
their workforce. It is not surprising then that the proper conduct of performance 
appraisals is a topic for much debate in organizations. Complaints about 
shortcomings of appraisal systems come from employees as well as from managers 
covering a wide range of issues and offering various solutions for addressing these 
issues (Bratton & Gold, 2003; for an international overview see Segalla et al. 
2006). Furthermore, performance appraisals are seen as complex arrangements, 
where employees take positions to various features, thereby potentially expressing 
both positive and negative views for the appraisal.  

At a first glance, performance appraisals seem to be universal human resource 
practices. But there are indications of country-specific divergence (Dowling et al., 
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2008; Festing & Barzantny,  2008). These gain in importance in the context of 
globalization when companies cross national borders (Segalla et al. 2000). 
Companies and their managers need to know how people are managed in different 
countries and therefore “it is important to have an understanding about the main 
determinants of HRM policies and practices” in different cultural settings 
(Budhwar & Sparrow 2002). Multinational corporations which transfer 
performance appraisal systems to their foreign operations, might face local 
resistance against such systems (e.g., Tempel et al., 2006). One way to analyze 
potential resistance (or acceptance) is to analyse the criticism articulated by the 
workforce.  The purpose of this paper will focus less on the specific issue of 
multinationals’ headquarter and subsidiary relationship (as discussed for instance 
in: Mayrhofer, 2011; Beddi, 2011 and Grillat, 2011) but is to explore how the 
resistance against or acceptance of performance appraisals varies across cultural 
settings. Performance appraisal systems define assessment criteria, procedural rules 
and consequences. We are especially interested which of these elements are 
criticized (negatively or positively) and which ones are less discussed.  
Our analysis is embedded in the empirical context of a comparative study of 
responses of two U.S. MNC subsidiaries in Germany and France to the transfer of 
an appraisal system from their US parent company.  
 
2. Previous comparative research 

Comparative international human resource management research refers to 
institutional and other cultural factors when explaining differences in human 
resource management practices (Brewster, 2007; Mayrhofer, 2007). Existent 
French-German HRM research refers to the institutional environment such as legal 
setting and educational systems (e.g. Maurice et al., 1981, Maurice et al. 1984, 
Quack et al. 1995) or cultural dimensions as introduced by Hofstede (2001), Hall 
& Reed Hall (1990) or Trompenaars & Hampden Turner (2004).  

We do not try to examine cross-cultural differences on the basis of a unique 
cultural model but select dimensions of a multitude of cultural explanatory models 
that seem to be the most appropriate in our concrete research context. 

To begin with the institutional environment, Germany’s legal context of “co-
determination” strongly influences the notion of performance appraisal systems, 
while in France the influence of legal aspects plays only a minor role. In Germany, 
“any introduction or change of a performance appraisal system, including all 
details […] needs the approval of the works councils” (Festing & Barzantny, 
2008). Dickmann (2003) perceives this industrial relations system in combination 
with the German social market economy as a basis for consensus philosophy.  In 
contrast, in France, labour law gives employers significant flexibility in assessing 
and evaluating their employees’ performance. In companies with union presence, 
negotiation about appraisal modalities is common. But only few collective 
agreements make explicitly reference to the performance appraisal. Moreover, 
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most recognize implicitly the right of the employer to conduct appraisals (Sekiou 
& Peretti, 2004).   

With respect to national educational systems, Festing and Barzantny (2008) 
point to a far stronger tradition to invest in training and professional development 
of employees in Germany than in France. German companies recognize vocational 
qualifications acquired by the actors within a system of lifetime learning, 
producing well qualified intermediate professionals (Maurice et al 1984). Such 
training and development systems are still hesitant and underdeveloped in France 
because broadly seen as a path for people who have been less successful in the 
traditional school and education system. Those stay behind in having a second 
chance and remain unprivileged in access to formation (INSEE 2000). On the 
contrary, employees possessing an initial high level educational capital have better 
access to company training programs. Accordingly, Barsoux and Laurence (1991) 
state that career building in France starts long before employment. In fact, the 
French educational system is elitist, access to the precious private “grandes écoles” 
is still protected by severe selection processes where an analytical mind, 
intellectual rigor and ability to synthesize information are valued. The attendance 
of a particular school may determine the future career path as educational and 
intellectual credentials serve as finely tuned hierarchical discriminators (Barsoux 
and Laurence 1991). Corporate recruiters prefer the products of the “grandes 
écoles” to graduates of ordinary universities, for the schools’ seal of approval 
endorses the person’s capacity for intellectual virtuosity and rapid learning.  In 
contrast, in Germany, individual performance is more important than university 
reputation. Technical knowhow counts more than social networks, making the 
educational system more egalitarian because offering basically the same chances to 
everyone (Alexandre-Bailly et al. 2007). 

Along with the institutional environment, the specifics of German and French 
values and cultural behaviour might also provide important insights into the 
performance appraisal processes in both countries. In the following we deliberately 
made a selection of those cultural dimensions which appeared to us the most 
interesting ones to the underlying research context. Major differences can be 
related to Hofstede’s (2001) dimension of power distance. For high power distance 
French managers the distance from their subordinates is important as their power is 
constructed on social status and intellectual superiority. On the contrary, for low 
power distance German managers co-operation is prevailing.  Subordinates are 
considered a team as whose coach they act. Their power base is built on technical 
expertise and experience (Segalla et al. 2000). 

The low degree of power distance in Germany also favors an open evaluator-
appraisee relationship as well during the objective setting process as during the 
performance feedback (Schneider, 1988). Hofstede (2001) describes France as a 
society where tensions between loyalty and dependency on authoritarian figures 
are frequent and people sense distrust of authoritarian systems in general.  
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According to Hall and Reed Hall (1990), Germans generally rely on low-

context communication containing overt and explicit and depersonalized messages, 
whereas French communication style is more high-context, including covert and 
implicit information. In addition, Germans are deal-focused (Gesteland, 2005), 
preferring fact-orientation and direct contact. Relationship-focused cultures, such 
as French, deal with intricate networks of personal contacts. In this context, 
Trompenaars and Hampden Turner (2004) also state that in France, circumstances 
and relationships are more important than rules (particularism), whereas Germans 
have a higher tendency to follow absolute rules, irrespective of circumstances, 
situations and relationships (universalism).  

Barmeyer (2008) comes to a similar conclusion when analysing the acceptance 
of a 360° performance appraisal in Germany. He concludes that from a German 
point of view the appraisal wants to be constructive, and therefore applies to the 
professional behaviour and not the personality. Answers should be open and frank 
in line with German low-context communication (Hall 1990). If this is respected, a 
performance appraisal is viewed as an objective tool (Barmeyer 2008). On the 
contrary, French actors have difficulties to separate behaviour and personality. 
Barmeyer’s (2008) findings about the acceptance of a 360° performance appraisal 
in France indicates that employees sense the evaluation phase  as a danger because 
it can be easily perceived as a destructive criticism by the one who is evaluated. 
Behaviour - even in a professional frame - always redounds upon the individual 
and his/her personality. Criticism referring to professional behaviour is also 
criticism of the person and therefore provoking emotional reactions (Trompenaars 
& Hampden-Turner, 2004). Festing and Barzantny (2008) conclude that one very 
important goal in the performance management discussion is avoiding damage to 
the personal relationship. In a high-context French environment (Hall & Reed 
Hall,1990), appraisees have to pay attention to what may be read between the lines, 
especially if this hidden information can be perceived as negative. Thus, wordings 
of performance evaluations are changed and adapted in a long bargaining process 
between appraisee and appraiser. Otherwise French appraisers have to take into 
account the quality of relationship with functional teams reducing coordination 
costs (D'Iribarne, 1994, 1996), resulting in a more careful and less direct evaluation 
output.  

Existing French-German comparative research contains a multitude of 
information that may help in understanding cross-cultural differences in 
performance appraisal practices. With a few exceptions (e.g., Brewster et al., 2004; 
Barmeyer, 2008; Festing & Barzantny, 2008), French-German comparative 
research on performance appraisal systems is still limited. Barmeyer (2008) 
examines employee reactions to the 360° evaluation, a specific form of the 
performance appraisal. Festing and Barzantny (2008) present a more 
comprehensive analysis of country-specific differences in appraising employees. 
Their research focuses on a detailed analysis of existing research about 
performance appraisal systems in Germany and France and relates findings to 

610



cultural and institutional dimensions. Nevertheless, the notion of performance 
appraisal remains general, a refinement of the appraisal process is not introduced in 
a systematic way. Our refinement consists of an examination of the reactions to 
different stages of the performance appraisal. 
 

3. The performance appraisal – a three stages process 

The purpose of this section is to elaborate a more refined understanding of the 
performance appraisal system and its different stages. Bourguignon (2004: 662) 
defines performance appraisal in organizations as “a process by which an 
authorized person formulates a judgement, producing various consequences, on the 
value of some attributes of another person, by the way of appropriate 
instrumentation”. Based on this definition Bourguignon and Chiapello (2005) 
identify three stages of a performance appraisal process: instrumentation, 
evaluation and consequences.  

The instrumentation stage provides the pre-conditions of assessment of a 
performance appraisal: The definition of the performance to be assessed and the 
design of instruments (measures and referents) that record information on this 
performance (for an overview see Bourguignon, 2004; Sekiou & Peretti, 2004). 
Evaluation is declared to be the second stage of the performance appraisal process 
and relies on the defined elements of the preceding instrumentation stage. The 
evaluator measures (through the chosen instruments) the individual’s current 
performance and compares with that chosen as a reference. The result of this 
comparison will then be assessed with a certain value (Bourguignon, 2004). Value 
judgements may have consequences which describe the third and final stage of the 
performance appraisal process: Distribution of social goods in form of rewards, 
positions and resource allocation (Bourguignon, 2004).  

In our research, we rely on this fragmentation of the performance appraisal in 
order to identify what employees - influenced by their very country-specific 
embedding – judge to be an acceptable feature and in line with locally established 
human resource management practices.  
 
4. The research context 

Our empirical study inquires how the particular characteristics of the 
evaluation system of an U.S. MNC are perceived in two different subsidiaries in 
France and in Germany, to which the system was transferred. Rationale for 
selecting these two sites was that they were similar in some dimensions that are 
typically seen as conditions for cultural differences: The type of work, organization 
size and industry. These facts make it more plausible to discuss possible variations 
in performance appraisal perception in relation to larger national conditions. 
The US-style performance appraisal approach was intended to operate in the 
French and German subsidiaries. Following the above explained model of a three-
stages-performance evaluation approach (Bourguignon & Chiapello, 2005), the 
here underlying process can be described as follows:  
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Instrumentation: The approach focuses on individual performance where the 
assessment criteria vary by the employees’ hierarchical level and comprise mostly 
result-based indicators. For example, in junior positions performance is defined as 
hours spent on valuable (hours charged to the client) and non-valuable activities 
(administrative work). In senior positions (manager level and upwards), additional 
performance criteria apply such as project volume acquired and managed or 
number of key-accounts. Altogether, the criteria catalogue contains 60 criteria that 
are to be assessed, all determined by the US headquarter. Assessment grids (20 
pages) are used to document employee results; all assessment grids are in English.  

Evaluation: The evaluation process consists of three interviews per year 
between employee and the respective performance manager (this can be a manager, 
senior manager or director designated as responsible for the employee). Evaluation 
starts with a goal setting dialogue, followed by an interim review of progress (after 
6 months) and ends with an assessment of achievement against set goals. The local 
HR department finally receives the completed form for entering the results in a 
centrally managed database which is then submitted to the corporate HR 
department in the US for review.  

Consequences: The performance evaluation is the basis for rewarding and 
promoting employees. For receiving a salary bonus, a minimum-scoring is required 
and the total amount of bonus pay is related to the scores. Final decisions about 
both, rewards and promotions were made in the corporate headquarter based on the 
complete record sheets and then communicated to the local HR department. 
Finally, local HR staff communicates the decision to the employee via a formal 
decision-letter and changes the position of the employee in the organizational 
diagram as well as in the payroll administration.  

In our following investigation of local responses to this approach, we are 
interested in finding out which features are considered in line with local practices 
or not.  
 
5. Method 

Our study approach is based on inductive, interpretative research 
methodology. Data collection was based on episodic interviewing (Flick, 2000). 
Designed for activating respondents to select relevant situations and to describe the 
objects, terms, and conditions that make these episodes relevant to them, this 
method allows to obtain insights about what the respondent evaluates as significant 
and acceptable to communicate. Therefore this method is useful to examine how 
knowledge shared by a specific group is different from knowledge shared in other 
groups (Flick, 2000: 75). Respondents were told that the interview was about their 
perception of the HR function in the company more generally so that they could 
decide whether or not to discuss performance appraisals.  
A total of 43 organizational members were interviewed in both national sites in 
their native language.  
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We asked the local HR department to name 25 candidates for interviews. In 
France, seven candidates cancelled the interview shortly before the appointment. 
The distribution of respondents across hierarchical levels shows that in the French 
site, relevant organization members occupy higher hierarchical levels than in the 
German site, where respondents from lower levels were also considered. 
Interviews were tape recorded and fully transcribed. 

Analysis of interviews involved three steps: (1) Identification of episodes in 
the interview files (word documents) and extraction of those episodes that clearly 
qualified as performance evaluation. Episodes typically involved descriptions of 
particular or repeated activities of the respondent and relevant others. (2) Thematic 
selection of episodes for examining on what particular features and therefore stages 
of the performance evaluation process (e.g., assessment criteria, evaluator 
qualifications, consequences for promotion) the episode focussed. (3) Coding of 
episodes in order to identify positive or negative perceptions of the respective 
appraisal system.  

We found that in the German subsidiary, episodes referring to the appraisal 
system were relatively rare compared to the French entity focusing on distinct 
features of the performance appraisal system. In the next section we display the 
patterns of responses within the two subsidiaries in detail and discuss how they 
relate to the national settings in which the entities operate.  
 
6. Results 

Our results show that performance evaluation processes are not perceived nor 
shared in the same way in different cultural settings. While appraisal outcomes 
were a major preoccupation of employees in the German subsidiary, employee 
expectations in the French setting focused predominantly on performance criteria 
and the evaluation phase. 
 
6.1. German responses  

In the German subsidiary, statements about performance appraisal are rare and 
the basic principles of the US-American evaluation process are not doubted. 
Referring to Bourguignon and Chiapello’s (2005) scheme of a performance 
evaluation process, instrumentation matters and consequences/outputs of the 
appraisal process dominated the narratives. The second step of evaluation 
(measurement, judgement of values) which by definition can be a major source of 
disagreement seems to be less important for the German employees because not 
mentioned.  

Instrumentation: German respondents refer to an annual goal setting process 
defining the benchmark for the performance to be assessed. The instrumentation 
process is more viewed as an overall strategy imposed from US-Headquarters. 
Even though that imposition of the instrumentation process as an overall strategy 
or system is not contested, German employees criticise in line with the German co-

determination a missing empowerment or participation when it comes to 
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implementation of this strategy. Others underline that the American overall 
instrumentation strategy has shown up as not being useful for German belongings, 
what has been positively changed during the last years. They corroborate that 
employee participation and empowerment is important for an adaptation of the 
instrumentation strategy on unit level. Thus, an overall instrumentation strategy is 
largely accepted as a formal system, but embodiment should be done on unit level 
with employee participation. Transparency of the instrumentation stage is valued 
as important and likewise perceived where employees felt involved in the 
performance definition. Comments about the instrumentation stage were all 
process- and not person-related, solely related to a factual level.  

Evaluation: Once this transparency of instrumentation, such as instruments 
and referents, is given, the evaluation stage of the performance appraisal process is 
not seen as a critical factor. Employees didn’t comment the evaluation phase at all 
reflecting low power distance and low context-orientation of German society, 
which is very similar to the US-American dimensions. Statements exclusively refer 
to the phases of instrumentation and consequences of their company’s evaluation 
process.  

Consequences: In most cases, the distribution of social goods such as internal 
promotions and income is not subject of criticism. Criticism refers to missing 
access to information about output and the way how and within what delay this 
information is communicated. Low-context orientated Germans expect a written, 
signed and therefore official communication validating appraisal outcomes such as 
promotion and titles. The HR department is responsible for this official and written 
communication and should respect certain time delays. Employees criticize that 
this process is often inefficient and demanding. 

When talking about the performance appraisal process, German employees 
never refer to the HR department in relationship with instrumentation and 
evaluation. The HR department is only mentioned as responsible party in 
communicating appraisal outcomes, in transforming the appraisal outcomes into an 
official validating act. All German comments strictly refer to factual levels of the 
performance appraisal. Major US-American features are not questioned which 
suggests a certain degree of similarity of German and US-American cultural 
dimensions.   

Analysing the three stages of a performance appraisal, we can state that once 
the conditions of transparency and employee-involvement are established in the 
first stage of instrumentation, German employees perceive the subsequent stages of 
a performance appraisal as conflict-free and trust-worthy.  
 
6.2. French responses 

French respondents are a obviously more concerned with performance 
appraisal issues than their German counterparts. They pay minor attention to the 
consequences of an appraisal process while they focus more on the instrumentation 
stage and the evaluation stage. 
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Instrumentation: French employees welcome in general the fact of having an 
appraisal process but judge the instrumentation as too complicated and time 
consuming. Apart from criticism that a bi-annual appraisal is too time-consuming, 
employees mention that the criteria have become too formalistic and less pragmatic 
with extensive assessment grids and an overwhelming assortment of possible 
performance criteria. This makes the instrumentation process complicated. 
Answers have to fit with ready-made grids without leaving any space for creativity. 
French employees also criticise the fact that instrumentation tools impose an 
appraisal in English and not in their French mother tongue. Even though they 
understand that the utilization of the English language facilitates centralization 
processes on corporate level, employees underline, that a French performance 
appraisal is more efficient on national level because avoiding any 
misunderstanding and ambiguity between employee and assessor. We suggest that 
this comment has also to be analysed in the light of French high context 
communication. In fact, in high context communication the right coding of implicit 
messages calls for perfect mastery of the language used. Transparency of the 
instrumentation stage is another source for criticism. In fact, interviewees claim 
more transparency reflecting a certain degree of distrust on behalf of the system 
and those acting within. This lack of transparency also confirms Festing and 
Barzantny’s (2008) statement that French high power distance leads to objectives 
set by superiors, supposedly without (significant) employee participation. 

Evaluation: French respondents pay a special attention to the evaluation stage 
of the performance appraisal, where they claim HR department to play a crucial 
role. The HR department has a monitoring role in yearly evaluation sessions. HR 
should guarantee, that the assessors (performance managers) act in an objective 
and honest way, assuring that each employee is treated in an equal way. This claim 
reflects that high power distance related French sense distrust of authoritarian 
systems in general and doubt that objective individual performance is the 
underlying basis for performance appraisal. As a consequence, the evaluation act in 
France, i.e. the value judgement relating to the employee’s performance seems to 
be a bargaining process between superior and employee. The employee has an 
interest in decoding and changing all implicitly negative messages which his high-
context performance appraisal may contain. However the superior is concerned 
with avoiding any damage of relationship in his team. Therefore, this individual 
bargaining process may result in an over-evaluation which explains again the need 
of the HR department’s intervention in order to re-establish the balance of common 
interest. But this monitoring function of HR is only accepted as long as 
rectification of evaluation judgements is perceived as acting for the common good. 
When transparency of the monitoring process is missing or HR monitoring is 
perceived as a tool to serve only company and not employee interests, the 
involvement of the HR department is viewed to be bad for concerned employees in 
terms of credibility and image of the involved people 
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Consequences: Contrary to the German responses, French employees are more 
concerned with monetary consequences of an appraisal process. Salary rise and 
bonus earnings are mentioned as distributed goods. The interviewed employees 
never mentioned career issues as possible outputs. Surprisingly respondents 
complain that the interdependency between the HR monitored evaluation stage and 
the output is often not transparent, but more a “Black Box”, communication is not 
open. Decisions seem to be authoritarian without any link to personal performance.  
When analysing the French narratives, the notion of missing transparency, mistrust 
and conflict is permanent in all three stages of the performance appraisal. 
Employee involvement cannot be stated. The evaluation stage seems to be 
particularly critical presuming that judgment that is inherent to this stage follows 
another logic than in the German example. The French employees have a strong 
need of a monitoring HR department in order to revise injustice. This means that 
mistrust exists and that criticism of superiors’ actions should be delegated to a 
“neutral” party. The stage of consequences is predominantly related to salary-
output and not to career-advancement. 

The comparison of our findings in the light of their respective French and 
German institutional and cultural framework allows for the elaboration of some 
more comprehensive factors for understanding performance appraisal systems in 
these two countries.  
 
7. Conclusion 

The goal of this paper was to show how the resistance or acceptance of local 
workforce in the light of performance appraisal systems vary across cultural and 
institutional settings and on which specific stages of a performance appraisal 
employees focus. In doing this, we tried to get a more elaborated understanding of 
culture-specific differences in performance appraisal arrangements. In fact, cultural 
differences rarely concern the appraisal system as a whole but very specific stages 
within the process. By using Bourguignon and Chiapello’s (2005) model of an 
appraisal process, we were able to explore employee perceptions of distinct phases 
of an appraisal system.  

The conduct of research in two different countries has demonstrated, that the 
features of performance appraisal systems differ across communities. It also 
extends previous research by developing a more fine-grained picture of perceptions 
of performance appraisal systems. Our research results reflect where in detail 
country-specific variation can be found by focusing on the distinct stages of 
instrumentation, evaluation and distribution. The study should sensitize 
practitioners that criticism of performance appraisals may relate to different aspects 
of the appraisal and that both the criticized aspects as well as the criticism brought 
forth are culturally embedded. Even though the results cannot be generalized, the 
chosen research approach is instructive in order to promote a discussion of where 
the potential for criticism of performance appraisals may lie.  
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Our research was limited to one company of a specific sector. Results should 
therefore be seen as indicators but not as representative. For future research it 
would be of interest to examine companies of different sectors. Our research 
setting deliberately avoided targeted questions about performance appraisals. This 
method unfortunately leaves some questions of existing research open and should 
be complemented by additional inquiry. In order to complete the picture of cross-
cultural responses to human resource management practices it would be interesting 
to explore other HR practices as training or recruitment in a similar research 
setting.  
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Abstract. Mainstream international management’s literature is mostly anchored in the 
positivist-functionalist ontology. At the same time, the social constructivist paradigm is on 
the way to becoming the mainstream standpoint of organizational theory, sociology, 
anthropology, etc. In addition, innovation management, cross-border practice management, 
international project management amongst other management processes’ topics are 
becoming major concern for practitioners and scholars. Yet, all these issues need a more 
process and longitudinal studies based on becoming ontology theoretical perspectives. The 
last ones are well suited for accounting the transformative processes that characterize 
complex and undetermined collective actions.  
In this line of reasoning, we reinterpret Birkinshaw’s work on Multinational enterprise 
(MNE) subsidiary’s initiatives from the Actor-Network Theory lenses. Thus, we try to 
highlight the social construction processes enacted during the organizing of a collective 
action initiated by subsidiaries that do not have the official authority.  
Keywords: Multinational entreprise, Actor-Network theory, Subsidiary’s initiatives.  
 

1. Introduction  

The international management literature is proliferous but generally grounded 
in the functionalist-positivist epistemology. It is mostly based on empirical 
findings and thus proposes meaningful insights for managers. Doz and Prahalad [1] 
argue that organizational theory has little if nothing to bring to the corpus of the 
international management’s work. On the contrary, Westney [2] puts the accent on 
the substantial use of the neo-institutional theory for the multinational enterprise’s 
(MNE) literature.  

Contingency theory [3], neo-institutional theory [4], transaction theory [5], 
information theory [6], resource based view and [7] and business relationship 
approach [8] allowed for an enormous progress in the inquiry of topics related to 
the MNE structure, parent-subsidiary relationships, knowledge transfer, modes of 
entry, control issues, etc. All these perspectives are static ones and do not easily 
take into account the MNE’s change and transformation.  

Other classic international management research is focused on the 
internationalization process and suggests that MNEs progressively acquire local 
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knowledge and their development is contingent on the capacity to develop local 
networks [9]. Even these longitudinal studies are based on the assumption that the 
characteristics of the international context and firms preexist the 
internationalization process and should be gradually discovered.  

Consequently, except some limited number of works [10, 11, 12], the 
majority of the international management research is grounded on the being 
ontology. It supposes that the reality is given and imposes itself for all “competent” 
actors that are able to perceive it correctly. Sometimes this assumption can be 
released and the reality is treated as socially constructed. In that case, the social 
construction is made in the past and now it shapes the contemporary actors. Thus, 
determinism and stability are underscored; change and transformation are seen as 
difficult and occasional. Regardless of the very insightful international 
management knowledge’s accumulation over the past 40 years, we argue that other 
research avenues should be also explored.  

First, the complexity of the multinational firm and the diversity of its 
environments is so huge that pragmatic scholars limit their research on one level of 
analysis (individual, team, subsidiary or MNE), or type of context (local, regional, 
global, etc.), or function (marketing, human resource management, technology 
management, etc.). Of course, these artificial boundaries are useful and enable 
research activities but can be sometimes frustrating from managers’ point of view 
as being to theoretical and not sufficiently reflecting daily activity. In this paper we 
argue that theoretical perspectives adopting becoming ontology can propose 
interesting insight how these academic categories are transcended, managed or 
constructed by actors in their daily work.  

Second, traditional MNE research makes yet another simplification. It adopts 
mainly static stance of inquiry through comparative research of managerial practice 
in different national contexts. Nevertheless major international management 
research’s topics are focused on innovation management, best practice and 
knowledge transfer, international project and multicultural team’s management. All 
these research avenues imply more dynamic, longitudinal and process oriented 
studies. A relatively limited number of scholars underscore the transformation of 
initial innovations or best practices during their diffusion within the MNE. For 
example, Martin and Beaumont [13, 14] observe that the more the parent company 
tries to standardize some managerial practices, the more their diversity arises. In 
spite of the coercive head quarters’ (HQ) power, the subsidiaries translate, interpret 
and infuse specific meanings to the centrally imposed practices. Yet, theoretical 
perspectives with becoming ontology may be well suited to study more deeply 
these translation and transformation processes.  

Thus, we would like to highlight a third relative limit to classic international 
management literature: the power issues of international management are not 
systematically studied. In the majority of cases, international management scholars 
adopt either the hypothesis that consensus is widespread, or that parent company 
can control all internal contestation. Yet, this point of view is challenged by 
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research on the subsidiary’s initiatives [15] or industrial relationship perspective 
[16, 17]. These studies emphasize conflict management and show that the MNE is 
characterized by distributed agency. If this very insightful body of research focuses 
on power straggles and how they lead to a compromise and modification of 
organizational practices, it cannot account for the indeterminate and transformative 
processes that allow the collective action. Still, we claim that becoming ontology 
theories are able to better explain power relationships’ construction and 
enforcement.  

Our purpose in this communication is to illustrate the various insights from 
one becoming ontology based approach, namely, the Actor-network theory (ANT) 
[18] when applied to some international management literature. We argue that the 
ANT could be well attuned to study topics related to initiating and performing 
collective action within the MNE when the prime mover does not have the official 
authority above other mobilized entities. Hence, we will try to apply the ANT on 
Birkinshaw [15] seminal work dealing with the subsidiary initiative in 
multinational companies. Our choice of Birkinshaw [15] research can be explained 
as follows. First subsidiary management is relatively recent but fast growing 
international management research [8, 19]. Second, this stream suggests a 
distributed agency within MNE. Third, it focuses on subsidiary’s new business and 
innovation management and on the important MNE’s benefits that are at stake. 
Fourth, Birkinshaw [15] traces a number of subsidiaries’ initiatives stories.  

For the purpose of this paper, we will first present some of the ANT main 
characteristics, next, retell a sample of Birkinshaw [15] illustrations of subsidiary’s 
initiatives and after analyze them from the ANT lenses before concluding on the 
potential of espousing ANT and international management literature.  
 

2. The actor network perspective 

The ANT emerges from Latour and Woolgar’s seminal two years 
anthropological study of one scientific laboratory [20]. The authors observe that 
even scientific facts are socially constructed. This construction is based on the 
associations of actors or entities that can be interested by the problem’s resolution 
aimed by the scientific research. Thus, the ANT is appropriate framework to study 
a collective action that emerges as product of successive local interactions without 
one actor or rule controlling the totality of other actors’ behavior [21]. Drawn from 
the sociology of science, the ANT perspective is well attuned to comprehend the 
innovation processes within organizations.  

It is not our ambition to synthetize a rich theoretical current like ANT. 
Nevertheless, we will try to point out some of its main characteristics according to 
our understanding. The ANT is based on the ontology of becoming and does not 
suppose that there is a social substance that preexists the collective action [22]. 
Instead, the social world is seen as continuously reproduced or transformed and it 
needs constant efforts of organizing [23]. Put it differently, the “social” exists as 
far as there are associations of actors (humans or non-humans) that support it [24].  
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The points that will be discussed next are the indeterminacy of social life; the 
social construction of content, context, identities and meanings; the processes of 
social construction; and of stabilization of collective activity and power.  

a) Parts are bigger than the whole [25] 
The ANT underlines that humans and things are indeterminate and complex. 

For example, in the study of scallops’ domestication in St Brieuc’s Bay, Callon and 
Law [26] observe that each actor that is implied in have a multitude of interests. 
When actors connect to a given network in order to collectively attain some results 
(in this case the scallops’ domestication) they can pursue only a limited number of 
their objectives, not all. This observation implies at least two important issues. 
First, the network only partially overlaps the potential of each actor. Second, being 
part of one network invites actors to focus on the interest that they can pursue 
through it. So, the nature and the evolution of the network can in turn influence the 
identity and the interests of each actor, not only in the network under study but also 
in other networks that he/ she connects.  

b) Content first, context next 
Callon and Law [26] contest the separation between the context (as 

preexisting of) and the content of action. If the context is defined as what makes 
the action feasible and the content as what the action should transform, Callon and 
Law [26] observe that the content preexists the context. The prime movers (initial 
network’s actors) look for the kind of problems that the collective action could 
resolve and the variety of interests that it could satisfy. Only after, the prime 
movers can explore the context or identify who are the other relevant actors and 
how to involve them in the network. In this perspective, context is not given or 
predetermined as favorable or unfavorable; it must be constructed and managed. 
Actors should make efforts to translate the content of the new collective activity, to 
dissociate previous networks and to establish and maintain new ones. 

c) Meanings and identities do not preexist the network, they are socially 
constructed 

The becoming ontology invites its proponents to consider that actors’ 
interest, identity, meanings and roles are fluid and continually constructed and 
reshaped in the process of association. The identity of one actor is only relative, not 
absolute one. Therefore, it depends on both the content of the collective action and 
the relationships with other actors in the network. Callon and Latour [27] give an 
example with an electric vehicle’s development imagined by the French electric 
company (EDF) in the 70. In this plan, Renault, a well-known French automobile 
constructor was supposed to work on and consequently specialized himself in the 
electric car’s cassis’s production. Other firms ware proposed to make the car’s 
motor. Even if Renault was able to develop the electric car’s motor, it was not its 
role in the EDF’s vision, others would do it. Hence, if one actor leaves or another 
joins the network, the specific roles and identity of each entity will be transformed. 

The meaning and the role of artifacts in the network are also shaped by the 
associations that support them. For example, the credibility of one scientific 
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invention is based on the credibility of the network (human actors, technical 
instruments, publications, etc.) that made it. Hence, the more the invention departs 
from traditional networks and existing scientific literature, the less it is credible 
[28]. Thus, new knowledge needs the transformation of the associations that 
maintain the actual way of doing [20, 29]. 

d) Coexistence of multiple realities 
As we said earlier, even scientific facts are socially constructed [20]. 

Therefore, the ANT theory argues that there is not one unique reality that can be 
discovered and that imposes itself automatically to all “competent” actors, but 
many realities that can be constructed and supported by different networks. Callon 
and Latour [27, 30] illustrate how the same problem can be translated in a 
completely contradictory ways from different actor-networks. What is a technical 
problem for one actor (electric car motor’s development for EDF, thermal motor’s 
amelioration for Renault) can be seen as social issue (air pollution reduction for 
EDF, comfort and autonomy for individual drivers for Renault) by another and 
vice-versa. Accordingly, the ANT advocates against the use of a priori scientific 
categories. Instead, social scholar should study what and how are the categories 
constructed and used by the actors in real life situations.  

e) Processes of social construction 
The ANT highlights four processes of social construction [22, 26]. We will 

present them sequentially but they are parallel. All these processes are based on 
successive translations. The first process is that of problematization. During this 
process, a complex and indeterminate problem will be translated through 
simplification by the initial actors in order to being able to identify what kind of 
other actors can be interested in. The second process is that of interessement. In the 
course of it, the initial network’s actors try to enlarge it by attracting new ones. 
Thus, another translation takes place, that of pointing out some of the interests of 
the new members that can be in line with the innovation project. The third process 
is that of enrolment. It consists in the effort of imbrication of the multitude of 
actors’ roles. This process suppose yet another type of translation, that of 
attribution of specific actors’ identities, roles or characteristics. The forth process is 
that of mobilization, and implies the selection of spokesmen for different 
communities that can be concerned by the problem. It is a process of collective 
interests and identities’ translation through enrollment of legitimated 
representatives. Once the network established, it must be maintained, developed or 
transformed by successive new translations [26, 29].  

f) Network and power stabilization  
The main focus of the ANT is to study “how material and human actors 

connect into durable holes” [22,  p. 164]. Nevertheless, the ANT perspective 
suggests that the network and the power relationships’ stabilization is never 
definitely completed and needs continuous efforts of organizing.  

- Efforts for network stabilization  
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The processes of simplification (problematization, interessement) of one 
actor’s interests and juxtaposition of (enrollment, mobilization) with other entities 
are parallel [31]. The specific meanings of entities are drawn upon the particular 
relationships. Put it differently, the translation (simplification) of actors’ interests 
and links between them should be coherent. The process of enrollment of a 
multitude of actors in the network aims to render them interdependent. The process 
of mobilization helps to enlarge more easily the network by engaging larger 
communities of actors through enrollment of their spokesmen. The more the 
variety of actors, the more the diversity of resources invested in the network can 
be. The more the actors’ legitimacy, the less their participation and interests will be 
contested [26, 29]. The more the associations of various and legitimated entities in 
the network, the more it is supposed to be difficult to challenge by other networks 
[32].  

Nevertheless, each network is dynamic. All four processes are matter of 
negotiations and transformations. Once the network created, it should be 
maintained. For this end, people, objects, conversations, results, statistics, etc., 
travel within the network in order to maintain entities related to the project. 
“Translation cannot be effective, i.e. lead to stable constructions, if it is not 
anchored to such movements, to physical1 and social displacements” [31, p. 27]. 
Yet, what one actor tries to associate by successive translations can be what 
another actor tries to dissociate trough another type of translation [27]. 

- Efforts for power concentration  
A way for an actor to concentrate power is to make him-self a spokesman 

that speak on the name of other entities or communities. The spokesman, 
frequently the prime mover, “speaks for others in its own language” [31, p.26] and 
thus can protect its own interests. However, this translation is not always a success 
and entities whose interests are translated can resist. Some actors are silent and 
their interests are translated via different types of inscriptions (statistics, diagrams, 
etc.). Other actors can express their concern directly.  

Another way for an actor, especially the prime mover, to empower him-self is 
to become indispensable. In the case of social construction of scientific facts, the 
process of problematization is a technique to transform one actor into an obligatory 
passage point2. In other situations, seduction, coercion or negotiation can also be 
mobilized [31]. An entity that is an obligatory passage point in the network will be 
able to control partially its transformation.  

                                                 
1
 The symmetry of treatment of humans and non-human actors is a major characteristic of the ANT. 

Latour and Woolgar [20] argue that not only humans but also non humans have agency and are difficult 
to grasp. For example, market statistics translate and transform trough simplification the customer’s 
needs. From the ANT perspective, this material artifact can be seen as a consumer spokesman.  
2
 For example, “if you, in your quality of city major, want to reduce the air pollution, you should 

support the project of electric car’s motor conception”. 
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The ANT argues that innovations, scientific facts and collective action are 
socially constructed. This framework highlights the processes of social 
construction of shared activity organized by actors or entities that does not have the 
formal authority on other members participating in. Moreover, grounded on the 
becoming ontology, the ANT stresses the need of constant effort of organizing, 
maintaining or transforming the network that support the collective action. For all 
these reasons, we argue, that the ANT could be appropriate for the study of MNEs’ 
subsidiary’s initiatives for new business development.  

 
3. Birkinshaw [15] multinational enterprise’s intrapreneurship revisited 

Birkinshaw [15] notices numerous advantages of enhancing intrapreneurship 
within the MNE. Successful subsidiary’s initiatives could upgrade the MNE’s 
internal efficiency and develop new global or local business and activities. 
However, all subsidiaries do not innovate and subsidiary’s initiatives are not 
always successful. Hence, Birkinshaw [15] studies highlight the political processes 
that characterize complex organizations. From Birkinshaw’s [15] point of view, 
this political activity is a sign of organizational dysfunctions and of HQ’s 
resistance to change that must be erased.  

Birkinshaw [15] indicates several stories of subsidiary’s initiatives developed 
in North American and European MNEs. He collected his data from interviews 
with subsidiaries’ managers and internal change champions. Based on Birkinshaw 
[15], we selected three initiatives: two of them are developed by the Canadian 
subsidiaries of two US MNEs and the third one is proposed by the British 
subsidiary of a Swiss MNE. The initiatives concern a new service, new product 
and new organizational restructuration. They represent one local business 
initiative, one charter’s reattribution proposition and one global business initiative. 
Additionally, most extensive data is available for these three exemples [15].  

In the following paragraphs, we will first briefly present the three of the 
Birkinshaw [15] subsidiary’s initiatives and then analyze them from the ANT 
standpoint. 

a) Presentation of subsidiary’s initiatives selected from Birkinshaw [15] 
Birkinshow identify four categories of subsidiary intrapreneurship: local 

market, global market, internal market, and hybrid (global-internal) initiatives. All 
these categories imply a redesign of the internal, external or both types of MNE’s 
networks. We will not follow the Birkinshaw [15] presentation. We will try to 
identify in the three selected cases the social construction’s processes highlighted 
by the ANT. Thus, we will first recall the initial network’s development imagined 
by the prime mover subsidiary and then its dynamic evolution. This distinction is 
artificial but made for purposes of clearest presentation.  

- Problematization and interressement 
In the example of local subsidiary’s initiative, the Calgary district sale 

manager for Hewlett Packard Canada perceived that some of his clients, major oil 
and gas companies, needed off-the-shelf software package for controlling wells in 
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hostile environments. The district sales manager easily translated this opportunity 
trough a “market outline” into an occasion for new business development and 
interested the HP Canada business development’s group. More formal market 
research and business plan translated the initial opportunity as 40 million dollar 
turnover and thus interested the HP Canadian Executive group.  

In the example of internal reorganization initiative, Honeywell Canada was 
initially a branch plant that was producing two products for the Canadian market. 
The MNE had another factory in Minneapolis (US) that was manufacturing a 
variety of products for the US market including those two of the Canadian unit. In 
the mid-1980, the customs’ barriers between Canada and US had been substantially 
reduced and the managers of the Canadian plant feared its closure. In order to save 
the Canadian factory, the local managers translated the change in customs’ tariffs 
as MNE’s internal inefficiency. So, they proposed to the parent company to 
manufacture their two products for the whole North American market and the 
Minneapolis subsidiary would do the same for the remaining products. Through 
this translation, the Canadian subsidiary was no more a factory to be closed but an 
obligatory passage point in the network supporting the existence of the two 
products only produced in the Canadian plant.  

In the case of global product initiative, Pharma UK was a subsidiary of Swiss 
MNE. The group targeted the development of a new technology allowing the 
transdermal administration of some drugs. Since many years, the central laboratory 
based in Swiss, well equipped and well-funded tried to develop this technology in 
joint-venture with a big US MNE. The British subsidiary worked on its own 
project in joint-venture with another British firm and with a different scientific 
approach. When the British joint-venture was established, the head of Pharma UK 
tried to interest the HQ research center without success. Finally, the British 
subsidiary invented the new technology for transdermal drug administration. But 
still, the HQ’s research center was not interested.  

- Enrollment and mobilization  
Some years later the establishment of the initial network supporting the 

Canadian HP software for oil and gas companies, the small team that was in charge 
of it completed the software’s first generation. At the same time, an official large 
group of experts in HP California, with an important budget, was working on a 
similar product. The HQ ware tempted to support the official project with 
important investments already made. However, the Canadian team “worked hard to 
persuade corporate management that the Calgary product should be given 
corporate approval. They were able to make a very strong case on the basis of their 
advanced stage of development and their guaranteed sale to Shell oil” [15] (p.15).  

In the case of the Canadian branch plant that was transformed in a subsidiary, 
the translation of the US-Canadian trade agreement’s change in terms of internal 
inefficiency was addressed to the HQ in its quality of spokesman of at least two 
types of communities: shareholders and subsidiaries. The Minneapolis unit didn’t 
favor the change proposed by the Canadian manufactory. Nevertheless, the parent 
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company, after negotiations with the Minneapolis factory, takes the decision, on 
behalf the shareholders, to accept the Canadian proposal.  

In the third case, despite the successful innovation, the British subsidiary was 
unable to interest the HQ’s laboratory. After, Pharma UK’s top manager decided to 
translate the invention in market terms and thus he was capable to interest the Head 
of European Market. The last one, in its quality of European customers’ 
spokesman, sponsored the British innovation to other European subsidiaries. 

b) ANT reading of Birkinshaw [15] subsidiary’s initiatives  
Birkinshaw’s research is impressive and very instructing both for scholars 

and managers. Our objective here is not to criticize this work but to propose 
another ANT based interpretation of some of its results. Of course, even if the 
above synthesis of the three stories is inspired by the original; it is only our way of 
reading these subsidiary initiative’s illustrations and thus already largely 
influenced by the ANT’s point of view.  

Birkinshaw [15] adopts a being ontology and argues that the context, the 
actors’ roles and identities preexist the subsidiary initiative. He also suggests that 
in some cases the subsidiaries’ management “really” proposes options that are 
uncontestably superior to the existing activity. Consequently, they must impose 
them-selves naturally for all actors in the MNE, especially when well-prepared 
business plans or market research argue in favor of the local initiatives. Hence, it 
appears that subsidiary’s management must make an extra effort to negotiate, 
“sell”, and mobilize. Birkinshaw [15] interprets this effort as a sign of MNE’s 
internal dysfunctions. The last ones are explained by political struggles, change 
resistance or incompetence. Yet, surprisingly, Birkinshaw [15] is not very clear 
about the respondents’ feedback on his analyses. We can imagine that the 
Minneapolis subsidiary’s top management or the Swiss laboratory’s staff do not 
recognized them-selves in the Birkinshaw’s account.  

In the next paragraphs we will reinterpret the results of Birkinshaw [15] 
around the major ANT points developed earlier.   

- Content first, context next 
From the ANT’s point of view, the analysis should be focused on the 

initiative’s content. Accordingly, the identification of the appropriate context or its 
translation is a simplification of the variety of context’s characteristics and 
selection of relevant to the collective action ones. Moreover, the process 
perspective based on becoming ontology suggests that an organization does not 
exist without a constant effort of organizing [33]. Put it differently, what appears as 
a context for some actors is what is constantly organized, reproduced or 
transformed by others.  

Thus, from the ANT lenses, it seems natural that the initiative’s prime mover 
manages the context or tries to compose new networks that support his action. Yet, 
while reading Birkinshaw [15], we have the impression that the enrolment of one 
client in the network appears exciting, while doing the same for the parent 
company or sister units looks as struggle with close-minded and selfish actors. 
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What is supposed to be an organizational dysfunction is a collective action 
supported by one or more networks. Hence, the subsidiary’s managers must 
dissociate the old networks and develop a new one that is more favorable to their 
initiative.   

- Meanings and identities do not preexist the network, they are socially 
constructed 

According to the ANT, each actor plays a multitude of roles. The ANT 
invites us to take into account the relationality of the network. Hence, the identity 
and roles of each actor in the network are not identified by actors’ self-reference 
but in relation with other actors’ roles and interests. For example, one of the 
initiatives discussed by Birkinshaw [15] implies a change of the identity for 
Minneapolis and Canadian manufactures from national operators to North-
American actors. Besides, the product portfolio of the Minneapolis subsidiary is 
determined against the product range of the Canadian sister unit.  

- Coexistence of multiple realities  
The complexity and indeterminacy of natural and social world allow for 

multitude of interpretations and for a contestation of existing ones. For example, 
we can imagine that the reduction of the trade barriers between US and Canada 
could be interpreted by the Minneapolis subsidiary, and even by the US HQ, as an 
opportunity not a threat. We can also imagine that the rejection of the British 
subsidiary’s invention by the Swiss central laboratory is not only a question of 
political struggle and resistance of prideful HQ employees. Indeed, Birkinshaw 
[15] quickly mentions that the research approach and the equipment used by the 
British subsidiary’s joint-venture and the Swiss-US joint venture differ “slightly”. 
However, as Latour and Woolgar [20] and Callon [29] already observed, the 
credibility of the “scientific discoveries” depends on the credibility of the actor-
network composed by the Scientifics, their disciplines, their equipment, their 
academic publications, etc.  

- Network and power stabilization 
The stabilization of the network is made through the enrollment of an 

assembly of actors by the prime mover. Let us look again the internal 
reorganization initiative proposed by the Canadian branch manufactory. The 
Canadian managers could request a global charter for the two products they 
produce in Canada without worry them-selves with the Minneapolis unit’s activity. 
Nevertheless, the last one can easily contest the arrangement. The situation is 
different if the Minneapolis subsidiary is enrolled in the new network. It can be 
easier to contest the charter of only one subsidiary (example, the Canadian one) 
than to challenge the activity shared between two units (Canadian and Minneapolis 
ones). Yet, the new arrangement is only temporally stabilized.  

Enrolling actors in the network is not sufficient. As we see in the Birkinshaw 
[15] examples, business plans, market research, subsidiaries’, parent’s and clients’ 
visits, comities, research results, software versions circulate and keep, enhance or 
drop out the actor-network activity.  

628



- Blurred categories  
The ANT advocates the study of the categories used by actors in their daily 

activity. This is not because the actors’ categorizations are more “real” or “truest” 
than the scholars’ ones. Indeed, categories, identities and meanings are specific to 
the network that supports them. In general, scholars identify one subsidiary as a 
micro-actor and the parent company as a macro-actor. When the HP Canadian unit 
has already enrolled in its network Shell, a major global client, and represents him 
during the negotiations with the parent company, we can see that it is the Canadian 
subsidiary that became a macro-actor and is able to stop a competing project that is 
similar to its own and officially sponsored by the US HQ with ten times more 
budget.  

In the previous paragraphs, we tried to reinterpret, from the ANT’s lenses, 
the three illustrations selected from the Birkinshaw [15] subsidiary’s initiatives. 
We argue that this framework based on becoming ontology is able to highlight the 
processes of social construction of MNE’s internal change initiatives. It also 
stresses the need of continuous organizing efforts to be made by the MNE’s 
entities both for new network establishment and for maintaining existing ones. The 
transformative potential of network development both explains and puts the accent 
on the political issues related to initiatives proposed by actors that do not have the 
official authority.  
 

4. Conclusion  

Social constructivist’s ontology is on the way to becoming a mainstream 
paradigm in organizational theory. In this paper we argue that, surprisingly, it is 
not still the case for the international management literature. Through recalling 
some of the ANT’s specificities we revisited Birkinshaw’s [15] work on MNE 
subsidiary’s initiative. By doing that we tried to highlight the social construction’s 
dynamic of power issues, identity’s, category’s and boundary’s making. Inspired 
by the functionalist perspective, Birkinshaw [15] is more concerned by the 
consequences of these processes for the MNE’s performances. We claim that this 
standpoint could be sometimes misleading since it shadows the transformative 
potential of social construction’s activity. 

Next, we will develop some of the ANT’s theoretical and managerial 
contributions and then will present the limits of this paper before identifying future 
research avenues.  

a) ANT’s theoretical contributions 
We are convinced that the ANT and other process theories are able to 

propose many interesting insights for organizational and international management 
literature, but we will develop three of them that seem most promising from our 
point of view.  

First, if the process and practice oriented studies represent fast growing body 
of organizational theory’s research, only little of them concern MNEs. Big MNEs 
can be seen as the most complex organizations. As Czarniawska [34] argues, 
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complex organizations are a real challenge for organizational scholars and can be 
seen as a miniature of modern society. In line with this point of view, multinational 
firms can represent a miniature of the global society. The MNEs are extreme 
examples of diversified networks with more or less distributed agency, composed 
by multiple entities with diverse rationalities, experiences and roles struggling with 
power, space and time issues. Another promising direction for organizational 
theory’s research can be the relatively recent interest in social construction of 
boundaries. We claim that this topic can be best studied within MNEs where 
boundary making is not easily taken for granted. 

Second, ANT and other process oriented perspectives are able to enrich the 
study and the comprehension of MNE’s management and activities. The ANT’s 
promising attempts to abolish artificial categories and oppositions like global/local 
or micro/macro invites scholars to study the MNE as network of networks that are 
temporally stabilized and transformed. Thus, the ANT can help to better 
understand the puzzling phenomena of subsidiaries that must adapt to at least two 
institutional environments (the host country and the country of origin). The ANT 
study of social construction of what is innovation, good initiative, best practice or 
knowledge invite us to study how all actors (“local”/”global”, 
“internal”/”external”) that can be associated to the collective action will be 
translated, represented, expressed and more or less simplified and transformed in 
these processes.  

Third, the ANT puts accent on the symmetry between human and non-human 
actors and can bring a useful insight for both organizational and international 
management research relevant to the way that material artefacts or standard 
management tools can shape human’s agency issues and vice-versa. These 
artefacts are them-selves associated in networks and can be spokesmen for other 
human or non-human actors. Preserving the human/non-human entities’ symmetry 
can enrich our understandings of how the translation process takes form and how 
the identity, roles and meanings of the actor-network coevolve. 

b) ANT’s contributions for managers  
First, the ANT allows much more space for agency that do the traditional 

being ontology’s currents. Put it differently, it can be misleading to try to convince 
managers that once procedures and processes established, they do not have more 
work. If constant organizing effort is needed, the activities as results’ inscriptions, 
translations, or negotiations can be seen no more as time consuming nonproductive 
tasks but as ways to stabilize, share, reproduce or contest existing networks.  

Second, the ANT claims that the initiatives, ideas or interpretations are not 
self-evident and, thus, the prime mover should make multiple translations in order 
to interest other actors. This perspective proposes a detailed description and 
analysis of collective action’s organizing processes: problematization, translation, 
enrollment and mobilization. The ANT shows the way one actor without official 
authority can increase his power by establishing him-self as obligatory passage 

630



point. This is known by managers from experience, but in many cases is perceived 
as organizational dysfunction.  

Third, the ANT argues that roles, identities, meanings and networks 
coevolve. Hence, it allows international managers to better understand the 
translations needed and made in case of international projects management, cross-
border practice transfer, etc. Trying to diffuse innovations or best practices within 
the MNE in their original form can be unrealistic effort.  

The ANT is limited to the analysis of situations where no one actor has the 
power to oblige other actors to participate in the network. Moreover, this 
framework requires extensive anthropological and longitudinal studies that, in the 
case of the MNE, are very time and resource consuming. So, a collaborative 
research of international scholars’ teams may be necessary. Indeed, one of the 
limits of this communication lies in the fact that it is based on a restricted second 
hand data. Moreover, this paper is only an initial attempt to explore the potential 
use of the ANT for international management research. More theoretical and 
empirical investigation is needed in order to propose an ANT framework that is 
adapted to the MNEs.  

Yet, our ambition is not to identify new receipts for international managers 
but to multiply the questions that still need to be inquired. We suggest that ANT 
and other process oriented frameworks can open promising avenues to explore how 
knowledge, practices, organizational, technological and cognitive changes travel 
amongst and within the MNE’s networks (both “internal” and “external”) and are 
translated for and by the different actors. 
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Abstract. The current study analyses the relationship of high- performance work practices 
(HPWPs) and organizational performance in a sample of Macedonian food and beverage 
companies by using the universalistic approach which has been empirically accepted as 
relevant in the theory of strategic human resource management. A large number of studies, 
conducted in developed countries, confirm that the strategic approach towards human 
resources and the investment in HPWPs is connected to the superior firm performance. On 
the basis of literature review and analysis of the theory, hypothesis has been developed 
which propose a correlation of eleven components of HPWPs with subjective measures of 
organizational performance. The sample consists of 19 companies which are the largest and 
most successful in the industry in the year 2010. The data was collected from the surveys of 
human resource managers and CEO. The results show that there is statistically significant 
positive correlation between perceived organizational performance and certain components 
of the HPWPs - selectivity in staffing, training and skills development, the use of self-
managing teams, information sharing, employee participation, but also points to the finding 
that certain work practices - internal career opportunities, the use of grievance procedures, 
performance appraisal, higher level of salaries, pay and reward practices, employment 
security, are not statistically correlated to the perceived organizational performance. 
Keywords: strategic human resource management, high- performance work practices 
(HPWPs), organizational performance, Macedonian food and beverage industry. 

 
1. Introduction 

The economic activity of firms in the modern economic environment is 
becoming more complex due to the increasing globalization and liberalization of 
markets, changing customer requirements, and ever increasing market competition. 
Therefore, organizations constantly looking for ways to increase performance and 
competitiveness. Generally, human resources, as workforce and also as business 
function, are treated as the highest operating cost that should be minimized and at 
the same time as a source of higher efficiency. Along with this situation in practice, 
the researchers developed a new interest in human resources as a strategic driver of 
value creation that can have significant economic effects of the overall 
organizational results. The focus of the extensive literature in the field of strategic 
human resource management  (SHRM) are the form and structure of those 
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organizational policies and practices of human resources that can produce skilled, 
motivated and flexible workforce. In this context, it is considered that the concept 
of high-performance work practices (HPWPs) is strategically important in two 
different domains: a) the development and maintenance of core competencies and 
b) as a necessary condition for implementing organizational strategy [1]. In 
developed countries, researchers shows significant empirical efforts on the HPWPs 
and organizational performance relationship. In the Republic of  Macedonia such 
studies are in its infancy and lacks serious analysis and empirical evidence. The 
purpose of this paper is to examine the relationship between  high-performance 
work practices (HPWPs) and organizational performance in the successful 
Macedonian food and beverage companies. 

 
2. Theoretical background and research hypothesis 

In the SHRM literature there are different approaches in understanding the 
human resources policies and practices [2, 3, 4, 5, 6]. The debate is polarized 
between two normative approaches: universalistic approach, or "best practices" 
approach, and contingency approach, or "best fit" approach. Universalistic 
approach assumes a direct relationship between human resource practices and firm 
performance, while, according to the contingency approach, the effectiveness of 
HR practices is contingent on other aspects of the organization, mostly with the 
business strategy. According to the universalistic approach, the application of 
certain HR practices always result in superior organizational performance, 
regardless of the context and independent of the chosen competitive strategy of the 
organization [2, 3]. Such a set of best practices has universal, an additive positive 
effect on organizational performance [4]. The strongest proponents of this 
approach are from the USA (Huselid, Osterman, Pfeffer, Ichniowski, Becker and 
Gerhart). Many empirical studies have shown that the relationship between a 
particular independent variable and dependent variable is universal in the entire 
population of organizations. Generally, these "best practices" are called high-
performance work practices (HPWPs). 

 
2.1. High-performance work practices (HPWPs) 

The high-performance work practices are considered as organizational strategy 
for managing the employment relationship. As a specific combination of practices, 
HPWPs has intended to increase employees productivity by maximizing their 
competencies, motivation, commitment, communication, involvement and 
flexibility. The impact of HPWPs on the organizational performance is achieved 
through three basic elements: 1) increasing the employees knowledge, skills and 
abilities, 2) employees empowerment and participation in decision making and 
problem solving and 3) motivating employees through incentives to make 
additional discretionary work effort [5, 7]. As a strategic management approach to 
employees, HPWPs are away from the Taylor’s scientific management and 
bureaucratic work organization and they create conditions for employee 
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identification with organizational goals. They indicate the extent to which the firm 
invests in the best possible human capital and also indicate the value and 
importance of this capital as a source of sustainable competitiveness [8, 9].   

HPWPs represent multidimensional construct and definition of its components 
(dimensions) always comes from studies of four sub-functions: selection, training, 
evaluation, compensation [6]. The three fundamental elements of HPWPs comprise 
a diverse group of practices (dimensions). HPWPs increase employees' knowledge, 
skills and abilities (knowledge, skills, and abilities - KSA) through extensive 
recruitment, selective staffing, training, job design and compensation related to 
skills development. Practices such as incentive compensation, performance 
evaluation, internal promotion, employment security, flexible work schedules, 
grievance procedures and high compensation are incentives that create motivation 
and commitment. But even the knowledge, skills and abilities, and motivation will 
not allow employees to make discretionary effort if the organizational structure and 
job design does not create the necessary conditions trough participation programs, 
self-managing teams, information sharing and employment security. Given the fact 
that the SHRM researchers not reached full consensus on the question of which 
practices are considered HPWPs, in Combs and his associates meta-analysis are 
allocated 13 most researched practices and their frequency in research studies: 
incentive compensation (31); training (29); compensation level (18); participation 
(18); selectivity in staffing and recruitment (15); internal promotion (12); HR 
planning (10); performance assessment (8); teamwork (8); system of grievance 
procedures (8); flexible work (8); information sharing (7); employment security (6) 
[10]. Generally, these practices are researched in other relevant studies and 
accepted as HPWPs [5, 11, 12]. In this empirical study, conducted in Macedonian 
food and beverage industry, 11 practices were examined, which correspond to the 
already established important studies. Selectivity in staffing involves extensive and 
intensive processes of recruitment and selection according to predetermined and 
standardized methods and techniques. These procedures have a strong influence on 
the selection of skilled employees. Incompatibility of the individual and the 
organization can hurt performance level. Internal career opportunities are 
administrative system for allocating workforce according to the strategic needs and 
they demonstrate the long-term relationship between the organization and its 
workforce. Training and skills development practices are effective ways to develop 
core competencies. Modern organizations highlight knowledge, continuous 
learning and innovation as fundamental, and the training and skills development 
are two important factors of organizational performances. Organizations, 
strategically opted for more autonomy and participation of employees, apply 
working practices of self-managing teams and quality circles. The main goal of 
teamwork is to achieve greater efficiency and effectiveness in the execution of 
tasks by working together people with different skills and knowledge. Information 

sharing means having access to important information and data that are crucial to 
the success of empowerment and practicing employee participation. The basic idea 
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of HPWPs is that employees should have the information in order to operate 
successfully. Grievance procedures are used as part of the overall mechanism of 
employee voice. HR managers need to encourage proper use of formal grievance 
procedures to discover the sources of employee dissatisfaction, which in turn 
affects performance and loss of a valuable employee. Employee participation and 

empowerment means greater responsibility and employee involvement in decision 
making and problem solving, in order to better utilization of their potentials and 
better implementation of organizational goals. In such a way employees have the 
opportunity to contribute to the improvement of organizational performance. 
Performance appraisal involves assessment of current or past employee's 
performance in relation to established standards of performance. The initial 
concept of performance appraisal is expanded into an integrated system called 
performance management in order to focus on strategic performance goals. Level 

of salaries is a factor that helps in recruiting and retaining key employees. The 
practice of higher salaries than those in the labor market and higher than average in 
the industry is important in the system because HPWPs empower and encourage 
employees to develop their knowledge, skills and motivation. Pay and reward 

practices are part of the total compensation system that coordinate individual 
interests of employees and strategic goals. If wages and benefits are not fairly 
distributed, they can be an obstacle in achieving organizational competitive 
purposes. Employment security is an important part of HPWPs which promotes 
trust and confidence. Employees who feel that their work is guaranteed, are more 
likely to maintain commitment to the organization through doing the tasks as best 
they can. 

 

2.2. High-performance work practices (HPWPs) and organizational 

performance   

One of the main research goals in the field of SHRM is to establish clear 
connection between the HR practices and organizational performance. The results 
of many extensive researches confirmed that a higher level of SHRM effectiveness 
creates higher results in the performance. A Combs meta-analysis shows that until 
2006 there are 92 studies (19 319 researched organizations) which shows relevant 
statistics for HPWPs and performance relationship [10].   

In addition to the empirical studies where the organizational performance, as a 
criterion variable, was measured through objective indicators, there is one 
important group of studies where as indicators of performance are used the 
subjective managerial perception of performance in relation with competitor in the 
industry. One of the first of these researches was the one of Delany and Huselid, in 
which was found a positive association of selectivity in staffing, training and 
incentive compensations with perceptive performance measures [13]. Other group 
of researchers, in a study of a 97 manufacturing plants in the metal industry in 
USA, investigated the relation between the HR practice and operational 
performance. The results showed that the HR system has influence over the quality 
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of the product and productivity of the workforce. These findings suggested that the 
HR system which reinforces the human capital is the right approach to enhance 
operational performance [14]. These findings were also confirmed in the 
researches in Great Britain. On a sample of more than 200 production companies 
the results shows that innovative work practices are in positive correlation with the 
financial performance and with the ability for innovation [15]. According to one 
study conducted in British organizations, task variability is determined as the most 
important factor which influences the productivity, and compensations practices in 
combination with employee involvement, has a positive connection with the level 
of changes in productivity [16]. In a study of the relationship between trust, HR 
practice and organizational performance, on a sample of 275 organizations in 
Israel, was confirmed that organizations that invest more in training, use 
performance based compensation system, stimulate employee participation, and 
use the internal labor market, demonstrate important higher level of organizational 
performance. We can draw conclusion from all of this that most often the way to 
allocate the money and improve the productivity within the organization is through 
pay for performance programs [17]. One research in France examined 28 
organizations and showed that there is a significant statistical correlation between 
HR practices (recruitment, promotion, training and development, performance 
appraisal, compensation) and the index of relative organizational performance [18]. 
Further confirmation of the assertion that HPWPs have significant influence on the 
perception of organizational performance, we get from Eurofond research, which 
were held in multinational sample, within countries of EU and some other 
European countries. One of those are EPOC survey and European Company  
Survey 2009 . In the EPOC survey was examined the influence of the employees 
on the work organization and work environment [19]. The results showed that 
employee participation has a huge positive effects on behavior and on the 
economical performances. European Company  Survey 2009 use data from 27 160 
companies.  On the basis of this survey, the study was conducted about HR 
practices and performance relation [20]. Four performance indicators were used: 
working climate, absence of problems in the HR domain, labor productivity and 
organization economic condition. The five groups of working practices are: 
flexible working time, financial incentives, training, autonomous teams and voice 
of the employees. The conclusion is that innovative work practices have positive 
effect on different dimensions of performance. Productivity of the workforce is not 
related only to the new technology and higher capital investments, it also is the 
way of the work is organized. The main results give consistent prove that the use 
of HPWPs are connected with improved employee performance and overall 
organizational performance. 

Drawing on the above empirical and theoretical studies, we hypothesize:  
There will be a positive relationship between perceived organizational 

performance and: 1) selectivity in staffing; 2) internal career opportunities; 3) 

training and skills development; 4) the use of self-managing teams; 5) 
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information sharing; 6) the use of grievance procedures; 7) employee 

participation and empowerment; 8) performance appraisal; 9) level of salaries; 

10) pay and reward practices and 11) employment security.  
 

3. Method 

3.1. Sample and data collection 

Survey sample consists of 19 private companies from the food and beverage 
industry in Republic of Macedonia,  and according to the population of the 200 
largest and most successful companies in fiscal 2010, and according to data 
published in the edition "200 largest and most successful companies in Macedonia 
in 2010 " by Euro Business Center - Skopje. The edition contains the 200 largest 
(ranked by total revenue) and most successful (ranked by profit before income tax) 
companies (public and private), according to certain financial indicators derived 
from authorized financial institutions of R.M.  Data were collected through two 
questionnaires. The first questionnaire relates to issues like the number of 
employees and extent of use of HPWPs. The respondent is head of the Department 
of Human Resources. The second questionnaire contains questions related to the 
years of existence of the company, type of ownership, as well as questions about 
perceptions of organizational performance. The respondent is the CEO. 
Questionnaires were distributed and then returned by previously personal 
telephone contact. The decision to personal handing in of the questionnaires was 
made because the personal contact helps to ensure a higher response rate to the 
questionnaires. 

 
3.2. Measurement 

HPWPs variable is measured by scale. In creation of the HPWPs scale, set off 
different instruments used in the previous research were applied [1, 9, 15, 18, 16, 
21]. According to the 11 component of HPWPs, which are discussed above, in the 
scale were defined a set of items that measure each component (practice). Items 
were selected and taken from the instruments used in the studies, and then 
translated and adapted to the needs of research companies in the R. M. HPWPs 
scale contains 44 items, on the 5 - points Likert scale that measures the frequency 
of application of a particular component in the range of 1-5 (1 - never, 5 - always). 
An exception was made in the measurement of some components. The component 
level of salaries and employment security were measured by yes / no binary scale 
(1 - no, 2 -yes). Higher score for each item means more frequent use of a given 
practice. 

Organizational performance variable is measured as subjective managerial 
perception and reflects the relative performance of the organization. Thus way, 
obtained data provide broader insight on performance because they include 
measuring the size of non-financial performance. Perception of organizational 
performance scale [13] contains 7 items measured on five point Likert scale (1 – 
much below average, 5 – a lot of above average). The respondent should give a 
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subjective assessment of the organization according to 7 indicators of operating 
performance (quality of product/service; new product/service development; ability 
to attract core workers; ability to retain core employees; customer satisfaction; 
quality of the relationship between management and employees; quality of the 
relationship between employees in general) and in relation to the competitors in the 
past two years. 

Because some other organizational factor may be in relation with performance, 
in the study were included company size (operationalized by using the number of 
employees) and company age as control variables. 

 
4. Analysis and results 

The results from the descriptive analysis show that most of the companies in 
the sample have long tradition and successfully operate on the market. The total 
number of employees in the companies from the sample is 4 877, the smallest 
company has 55 employees, and the largest 805. Companies’ frequency according 
to the number of employees is shown in table 1. Out of 19 companies, 8 (42.1%) 
have 200-499 employees. 

  
Table 1. Companies’ frequency according to the number of employees 

Number of employees Frequency Percent 

50 - 99 3 15.8 
100 - 199 6 31.6 
200 - 499 8 42.1 

500 and more 2 10.5 
Total 19 100.0 

 
In table 2 the grouping criteria is by the age of the company. More than half of 

the companies in the analysis are companies which succeeded to keep their 
competitiveness on the market and exist more than 25 years. This means that these 
companies were well established organizations in the old economic system, during  
socialism, but went through a period of transition and privatization, however they 
maintained the leadership and stayed successful in the contemporary market 
conditions.  

 
Table 2. Companies’ frequency according to their age 

Age of the company (in years) Frequency Percent 

6 -15 5 26.3 
16 – 25 3 15.8 

Over  25 11 57.9 
Total 19 100.0 

 
The research hypothesis proposed positive relationship between the 

organizational performances and the 11 components of HPWPs. The goal was to 
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examine the connection between the investigated variables, excluding the 
explanation of the effects of HPWPs on the performances. To test the hypothesis 
the means and standard deviations were calculated, as well as bivariate Pearson 
correlations for all the research variables. The results show that some components 
(subscales) of HPWPs have a correlation between them. Statistically strongest 
significant correlation is found between: training and skills development and self-
managing teams; information sharing and pay and reward practices (in both cases r 
= .78, p < .01); self-managing teams and grievance procedures (r = .73, p < .01); 
self-managing teams and performance appraisal  (r = .66, p < .01); ); self-managing 
teams and information sharing, pay and reward practices and employee 
participation, pay and reward practices and level of salaries (in each of the three 
cases r  = .65, p < .01). Moreover self-managing teams and employee participation, 
as well as training and skills development and performance appraisal show 
significant correlation (in both cases r = .64, p < .01). 

The calculated correlations between perceived organizational performances 
and HPWPs components show that out of 11 defined components of HPWPs 5 are 
in correlation with managerial perception of performances. The results are the 
following: the perceived organizational performances are in statistically significant 
correlation with selectivity in staffing (r = .47, p < .05); training and skills 
development (r = .48. p < .05); self-managing teams (r = .50, p < .05); information 
sharing (r = .54, p < .05) and employee participation (r = .60, p < .01). The 
remaining 6 components: internal career opportunities, grievance procedures, 
performance appraisal, level of salaries, pay and reward practices, and employment 
security are not in correlation with the perceived organizational performances. 
These kind of findings suggest that the proposed hypothesis of positive relationship 
of HPWPs and organizational performances, measured as subjective managerial 
perception, is partially supported.  

Finally, the results showed that the number of employees is not in correlation 
neither with the components of HPWPs, nor with the perceived organizational 
performances. The age of the company is statistically connected with only 2 
components of HPWPs: grievance procedures (r = .51, p < .05) and employment 
security (r = .49, p < .05). There is no connection among the age of the company 
and the perceived organizational performances. Table 3 presents descriptive 
statistics and bivariate Pearson correlations for all research variables. 
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Table 3. Means, standard deviations and correlations for all variables 

Notes:  N = 19;  ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); *Correlation is 
significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 
5. Discussion and conclusions 

The aim of this research was to examine the correlation between HPWPs and 
the organizational performance of companies that operate in the food and beverage 
industry, in the fiscal 2010. This year has been marked by the impacts of the global 
economic crisis, which reflected reduced credit activity of economic entities and a 
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slowdown in future investments, accompanied with insecurity and great 
uncertainty in business operations. Despite the unfavorable conditions these 
companies have achieved high results. Similar, the above mentioned research of 
this kind in other countries, the achieved results in this research, in terms of 
Macedonian companies in the food and beverage industry, provide partially 
empirical support to the global approach according to which an identical set of best 
practices in human resources, called "high-performance work practices", always 
result in superb organizational performance, regardless of the context and, 
independent from the competitive strategy of the organization [2, 3]. From the 
performed research emerged interesting findings and simultaneously raised a series 
of questions. 

With regard to the internal correlation between components of HPWPs, the 
intercorrelation matrix shows statistically significant correlation in specific parts 
and pairs of variables. There is a strong link between training and skills 
development practices and self-managing teams, this suggests that outworn 
training to overcome specific skills and knowledge are directly related to the ability 
to organize work in autonomous teams which decide on issues of developing a new 
product or improve the quality of existing products, business processes and more. 
The moderate correlation between training and skills development practices and 
performance appraisal practices suggest that the application of a formal evaluation 
system of their working performance is associated with systematic planning, 
organizing and conducting training for employees for at least two reasons. First, 
investment in improving knowledge, skills and abilities of employees in turn 
should show feasibility in achieving higher performance in the achievement of 
goals, both in terms of higher productivity and profitability, and in terms of higher 
quality of work done and the ability of employees for improvements and 
innovation. The mechanism used for measuring the results and targets is the 
individual, team and organizational performance. 

Secondly, the data obtained from the assessment of work performance have 
developing component related to allocate gaps in skills, knowledge and abilities of 
employees and opportunities for their improvement, and these are important inputs 
to the analysis of training needs. The positive relationship of practices of self-
managing teams with employee participation and empowerment, confirms that job 
structure is another important factor of involvement. Properly structured work 
through involvement and empowerment will entitle the employee to determine 
what work they need to do and how to do it. Usually, the autonomy is given to the 
teams in terms of management tasks. But autonomy can get an employee or a team 
who has the expertise and the best information about what to do and how to do the 
work. Today's organizations rely on the initiative of those employees who respond 
quickly to problems and opportunities. Without timely and accurate information 
about the circumstances and conditions in the business they will not be able to 
understand the strategic direction and contribute to organizational success. 
Organizations strategically opted for more autonomy and participation of 
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employees, apply the practices of self-managing teams and quality circles. 
Significant correlation between grievance procedures and self-managing team 
practices indicate that HR managers need to encourage proper use of grievance 
procedures to discover the sources of employee dissatisfaction. Individual 
dissatisfaction can lead to loss of a hard working employee. Formal grievance 
procedures provide a framework within which employees can express their 
discontent and this is an important factor for successful teamwork. The results of 
the correlations between the components of HPWPs show that pay and reward 
practices, and practices to a higher level of pay regarding the competition, are 
important in this system of HPWPs because for most people work is the main 
source of income and financial security. Pay level is a basic indicator of the status 
of the organization, and the status in society. For most employees, the wage level is 
becoming more important than the size of the salary per se. Comparison of his own 
salary compared to others in the organization or in relation to the salaries of those 
who do the same work for another employer, affect work attitudes and behavior. 
For certain categories of employees, salary becomes a reflection of how much 
worth as a person the employee is, so salary satisfaction has implications for 
various aspects of participation, behavior and performance of employees. 
Interesting results appear in employment security, which is a component of 
HPWPs and it is not associated with other components, sometimes even appears 
negative sign in the correlation coefficient, although not with statistical 
significance. This finding leads to the conclusion that employment security is 
perhaps the most uncertain practice, especially in situations when economic 
conditions are unfavorable for the organization. Similarly, the component internal 
career opportunity shows no significant association with other components. This 
suggests the need for further theoretical and empirical research on the nature and 
characteristics of the relations among the components of HPWPs. 

The results of the relationship between HPWPs and performance suggested 
that some components of HPWPs are significantly correlated with the managerial 
perceptions of organizational performance, and they are: selectivity in staffing; 
training and skills development; self-managing teams; information sharing; and 
employee participation and empowerment. Component selectivity in staffing is 
crucial to the overall success of the organization. The processes of recruitment and 
selection also receive a strategic role and importance as factors of "social 
reproduction of the organization". Their significance consists in contributing to the 
achievement of the strategic intent of the organization. Practices of training and 
skills development are factors of organizational performance. If the organization 
has a strategic intent to be competitive by hiring a quality workforce, investing in 
training and development should be a priority. In this sense, human capital, 
bandwidth and method of its development, obtain strategic dimension. In modern 
organizations, investment in human capital through education and development is 
considered essential for success in business. Also, the organization of work which 
applies self managed teams proves to be useful and productive. Such autonomous 
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teams are a potential source of useful ideas for improving systems and reducing 
costs, i.e. raising the overall efficiency. They are accepted as a successful strategy 
for engaging the maximum creative potential of employees for advancement and 
transfer of knowledge and general awareness of the organization's performance. 
The positive link of practices of employee participation and practices of 
information sharing with performances is logical only if it is taken into 
consideration that the responsible and effective participation and authority for 
decision making cannot be reached if the employee is not timely informed of all 
aspects of organizational operations relating to its scope of work. Practices of 
internal career opportunities, grievance procedures and employment security are 
typically applied components HPWPs in Macedonian companies, but also the 
findings indicate that they are not associated with performance results. This 
indicates the need for companies to focus on broader and more frequent use of 
those components of HPWPs which show connection with the performance. 
Although some components have stronger links to performance than others, the 
results provide considerable empirical support to the assertion that investments in 
strategic HR practices, like HPWPs, are important and they can assists companies 
in improving overall performance. 

Implementation of HPWPs is imperative because of the need of rapid 
economic development necessary for the Macedonian economy to get closer to the 
developed economies of Europe and imperative for Macedonian companies that 
aspire to competitiveness and sustainable development. In this sense, the EU 
adopted a strategy for development, called Europe 2020, which set the agenda for 
creating work environments that attract and retain people to work, improving 
adaptability of workers and companies, creating sustainable working practices and 
environments that encourage human capital through training and skills 
development, while protecting the health of workers and promote their welfare 
[22]. Thus, HPWPs receive important place in the agenda of the EU. 

The question is how important HPWPs is for organizational performance for 
both researchers and managers.  Explaining and proving the extent to which they 
are related to performance, and the conditions under which this relation is realized, 
helps researchers to build the theory of SHRM, while helping the practitioners in 
seeking justification for investing in HPWPs. 

As far as it is known to the authors, this study is the first empirical test of 
HPWPs - performance relationship in the context of Macedonian companies 
producing food and drinks. This study extends research on the Balkan countries 
where the institutional structure and culture are different from those in Western 
developed countries. 

Finally, this study has some limitations. First, the sample size of the survey is 
determined by the actual situation. The Macedonian economy is small and a 
sample of successful companies in one industry cannot be taken from it, which will 
be suitable for extensive exploration research, which would be established 
causality - the effect of  HPWPs on organizational performance. Second, research 
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findings apply only to the food and beverage industry cannot be generalized to all 
sectors and industries. Third, although subjective measures of performance are 
often used and are considered valid, future studies should examine a broader set of 
performance indicators, including objective performance measures. 
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Abstract. This study analyses Lithuanian high-growth, or so-called gazelle companies. 
Literature analysis is used for conceptual overview of the fast-growing companies and 
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1. Introduction 

Over the last few years high-growth companies are receiving increased 
attention from various interested parties: businesses, policy makers, general public. 
This is evident from increased media coverage and increasing participation rates of 
businesses in gazelle nominations.   However, gazelles are presented as annual list, 
without proper analysis of characteristics or trend developments.  This study will 
add to the understanding of Lithuanian gazelle features and how their development 
over different time periods. Time periods were chosen to analyse the composition 
of gazelle companies and changes during different phases of economic cycles: 
growth period in 2005-2008 and recovery period of 2008-2012. Descriptive 
statistics is used to identify factors and characteristics that are shared between 
different sets of high growth companies over different economic cycle periods.  

Many factors and reasons for fast company growth are unidentifiable and 
usually can’t be observed. This point of view strongly identifies with Gibrat’s law 
of proportionate growth, which states that firm’s growth is totally independent of 
its size and occurs randomly. However, increasing number of studies reject 
randomness theory and find more and more evidence that company’s growth can 
be attributed to systematic observable factors, such as company size, age, 
innovation, entrepreneurial characteristics and resources [1]. Author of this study 
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adds to this body of research by investigating the factors that are shared among 
high-growth companies in Lithuania.  

The purpose of this study is to identify the main characteristics of Lithuanian 
high-growth companies, so called gazelles. Compare the change and development 
of various gazelle characterizing factors over the different economic cycles: 
economic expansion during 2005-2008 and economic recovery during 2008-2011.  
Analyse how the composition of top high-growth companies changed by: 
economic activity and sectors, regional distribution, total and average sales 
turnover, profit, employment, company size and age. Explain and discuss the 
reasons for such change. 

 
2. Definition and measurement 

There are number of different definitions used to identify high-growth 
companies, or gazelles.  The term gazelle was pioneered by David Birch, who 
found that fast growing firms are responsible for most of the employment growth 
[2]. Several Meta studies of gazelle companies identify several reasons for 
distinctions in gazelle definitions [3]. First is the selection of the appropriate 
growth measurement metric. Various gazelle studies use sales growth, 
employment, financial stability, management perceptions, and other metrics to 
distinguish high-growth companies from regular ones [4, 5, 6, 7, 8]. The most 
common metric, however, is sales and employment growth.  Second reason for 
different gazelle definitions is the identification of growth scale; in other words, 
what is high growth. Here the studies show different approaches in measurement as 
well, some indicate that high growth is doubling of sales over the period of time [9, 
10], while others use more conservative estimates of 20-30% growth [11]. Other 
reasons for differences in gazelle definitions are influenced by the time period, 
over which the growth is measured and the frequency of measurement. 
Organisation for Economic Co-operation and Development apply gazelle term to 
companies with an annual average growth in employment is more than 20% over 3 
year period and with over 10 employees at the beginning of period. Gazelle 
companies should also be no older than 5 years [12]. 

Heterogeneity of definitions for high-growth companies and measurement 
methods complicates the analysis and comparison between different sets of data. 
The decision lies on which data to use to measure company growth and which 
measure of growth to apply. Most of the definitions use sales turnover and/or 
employment numbers to measure company growth. The most important growth-
indicators are as follows: Absolute, which measures turnover growth or 
employment growth as the differences between the first- year share/size and the 
last-year share/size; Relative growth, which measures turnover growth or 
employment growth as the division between the first- year share /size and the last-
year share/size. Or so-called Birch index, which measures turnover growth or 
employment growth as the combination and multiplication of absolute and relative 
growth indicators [13]. 
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3. Data and Methodology 
This study uses secondary quantitative data analysis and comparison data 

analysis method. Data from the Gazelle list compiled by national business daily 
“Verslo Zinios“ is used in the analysis. Top 150 gazelle companies are selected 
from the 2009 list and Top 150 companies from 2012 list. 2009 gazelle list 
measures the sales turnover growth from year 2005 till 2008, and 2012 gazelle list 
measures company data from 2008 till 2011. Therefore total sample, represented 
by both list covers 300 companies. However, there are 5 companies that made to 
both gazelle lists, therefore unique company sample is 295.   

Gazelle lists are generated annually by business daily “Verslo Zinios“ using 
financial results of all Lithuanian companies. Gazelles may be the companies of 
any ownership structure. Sales turnover over the last 4 years must be increasing 
and in the first year sales should be 1-138mil Lt. Last accountable year should be 
profitable for the company and sales growth compared first year with 4th year, 
should be no less than 10% [14]. Important criteria for the assessment of 
companies are transparency and openness which are represented in the consent to 
publicize their financial results.  

Additional data for the companies was gathered using public access 
information.  Date of registration, current status (bankrupt, reorganized, closed 
etc.) and missing data for each company is taken from State Tax Inspectorate and 
State Enterprise Centre of Registers. Companies are grouped by their economic 
activity using European Community’s statistical classification NACE Rev. 2.  

 
4. Findings 

Table 1 shows the economic activity codes and descriptions using NACE 
rev.2 which are used in the remaining analysis of sector groups. 

 
Table 1. Economic activities by NACE Rev.2 

NACE 2 

Code Description

NACE 2 

Code Description

A Forestry and logging, fishing and aquaculture H Transportation and storage

B Mining and Quarrying I Accommodation and food service activities

C Manufacturing J Information and communication

E Water supply; sewerage, waste management K Financial and insurance activities

and remediation activities L Real estate activities

F Construction M Professional, scientific and technical activities

G Wholesale and retail trade; repair of motor N Administrative and support service activities

vehicles and motorcycle  
Source: Eurostat  

 
Table 2 shows how gazelle companies distributed by economic activity in 

2008 and 2011 periods. As only 5 identical companies are present in both periods, 
the repeating companies were eliminated to avoid duplicate results for combination 
period shown in the last 2 columns of the table 1. The distribution of 295 
companies by their economic activity over both periods (2008 and 2012) is shown 
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in the last 2 columns. The combined data shows that over half of studied high-
growth firms are concentrated in trade and manufacturing sectors (34% and 20% 
respectively).  The notoriously innovative and fast growing sector of information 
and communication only constitutes 4% of all gazelles in 2008 and 6.7% in 2011.  

Current analysis of the 2008 top 150 gazelle companies shows that 8 
companies bankrupted, 5 closed and 4 reorganised or acquired by other companies. 
This might be due to recent economic crisis or attributed as a failure to manage fast 
growth. 

Total annual sales turnover for top 150 gazelles in 2008 was 2.3bn Lt, while 
in 2011 it was 4.6bn Lt, which shows that much bigger companies (in sales terms) 
are showing rapid growth. Out of 150 companies in 2008, 108 provided data about 
their pre-tax profit for the year. In 2011 year – this number increased to 130 
companies, which shared their profit data. Total pre-tax profit increased from 
110mil Lt, in 2008 to 196mil Lt. in 2011. 

 
Table 2: Gazelle distribution by economic activity,  

sales turnover and pre-tax profit (2008, 2011) 

2008 2011 2008 2011

Sector

# of 

firms %

# of 

firms %

# of 

firms %

Average 

th. (Lt)

Average 

th. (Lt)

Average 

(th. Lt)

Average 

(th. Lt)

A 1        0.7         3         2.0         4           1.4      21,314       25,109       3,688     2,868       

B 2        1.3         -     -         2           0.7      10,244       - 3,443     -

C 20      13.3       40       26.7       60        20.3    17,958       49,118       927        2,405       

E 1        0.7         -     -         1           0.3      10,446       - 1,580     -

F 21      14.0       5         3.3         25        8.5      19,610       66,787       1,203     4,023       

G 54      36.0       47       31.3       100      33.9    15,106       27,312       941        971          

H 9        6.0         21       14.0       29        9.8      20,067       25,120       813        1,319       

I 1        0.7         2         1.3         3           1.0      10,791       6,128         - 125          

J 6        4.0         10       6.7         16        5.4      11,544       18,736       1,048     1,000       

K 1        0.7         1         0.7         2           0.7      2,287          3,101         1,280     39             

L -    -         2         1.3         2           0.7      -              3,723         - 519          

M 28      18.7       16       10.7       42        14.2    10,383       10,790       627        1,372       

N 6        4.0         3         2.0         9           3.1      18,736       17,329       1,582     1,862       

Total 150   150    300      15,367       30,800       728        1,308       

Number of companies

2008 2011 Both periods

Prie-tax profitSales

 
Source: Author generated, using gazelle financial data in 2008, 2011. 
 

Biggest growth in number of companies and sales turnover comes from 
manufacturing sector. Number of manufacturing gazelles increased from 20 to 40 
with more than double average sales turnover and average pre-tax profit. While the 
number of construction sector companies decreased from 21 to 5, the average sales 
turnover and pre-tax profit increased more than tri-fold. This shows that larger 
construction sector companies were able to grow after recent economic crisis, 
while smaller ones had to leave the list of Top150 gazelles. Total average sales in 
2011 increased almost two-fold compared to 2008 and profit increased almost two-
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fold respectively. This shows that after financial crisis bigger companies (in sales 
and profit terms) were able to continue fast growth and made the gazelle list in 
2011. 
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Fig. 1. Gazelle distribution by economic activity 

Source: Author generated, using gazelle financial data in 2008, 2011 
 

Figure 1 shows how distribution by economic activity changed from 2008 to 
2011 periods.  Highest share of gazelles in 2008 came from trade, professional 
activities, construction, and manufacturing sectors. The fast growth in construction 
sector and associated professional activities (planning and development of 
construction projects, architectural and engineering services) may be attributed to 
the developing real estate bubble during 2005-2008 periods.  

In 2012 list of gazelles and their distribution by economic activity, we can see 
the sharp drop in growth and representation of construction sector and professional 
services firms among high-growth companies. However, manufacturing and 
transport sector companies enjoyed the fastest growth during 2008-2011 periods. 
Such change in distribution may be attributed to the recovering world economy and 
increased demand for manufactured goods and transport services. 
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Fig. 2. Total average sales by economic activity 
Source: Author, using gazelle financial data in 2008, 2011 
 

Figure 2 shows the total average sales turnover for separate economic 
activity. Figure is divided into two sets of data: first set shows the change in 
average sales turnover for 2005-2008 period, and second set of data shows the 
change in average sales turnover for 2008-2011 period. Both sets show data for 
different high-growth companies: 150 companies in first set and 145 in second set 
(minus 5 companies from first list to avoid duplicate data), distributed by their 
economic activity. All 295 companies are considered gazelles, thus the upward 
sloping sales trend. However, the 2008-2011 set of gazelles show much higher 
total average sales turnover, compared to the same sectors  in 2005-2008 period.  
This indicates that much larger companies (in sales terms) are achieving high-
growth company status.  

High growth in average sales in construction sector can be explained by 
analysing the composition of this set of data. In 2009 top150 gazelle list there was 
21 construction company. In 2012 top 150 gazelle list - only 5. However, the 
average sales turnover for this sector was highest. This shows, that even after 
construction contraction after 2008-2009 financial crisis, big construction 
companies (in sales terms) were able to maintain high growth and achieve strong 
sales. However, some of the sectors in 2011 were not able to reach the average 
sales levels of 2008: accommodation and food service, administrative and support 
service sectors. 
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By definition, gazelles are SME’s and large companies can’t be classified as 
one. Lithuanian top 150 gazelle list includes companies that don’t exceed 138mil 
Lt. in annual sales turnover.  Gazelle’s data was analysed to see the distribution of 
companies by economic activity and compared them by size and number of 
employees for 2008 and 2011 periods.  Lithuanian qualifications of SME’s were 
used, where micro company has less than 10 employees and less than 7mil Lt. 
annual turnover; Small company has less than 50 employees and less than 24mil 
Lt. turnover, and medium-size company has less than 250 employees and less than 
138 mil Lt. turnover.  According to these qualifications 2009 gazelles consisted of: 
7% micro, 45% small, 45% medium and 3% large companies. In 2012 gazelle list 
the distribution only slightly changed and there were 14% micro, 45% small, 37% 
medium and 9% large companies.  

Most of the companies in Gazelle 2012 are doing business in the following 
regions: Vilniaus (48%), Kauno (27%), Klaipėdos (7%) and Šiaulių (6%). This 
regional distribution hasn’t changed considerably from 2009 gazelles.  

 
Table 3. Gazelle distribution by number of employees, 

company age and sales per employee 

2008 2011 2008 2011

Sector Total Avg. Total Avg. Avg. Avg. Th. Lt Th. Lt

A 90          90          76         25        15        7          237        991      

B 89          45          -       - 12        - 230        -

C 1,900    95          5,444   136     11        12        189        361      

E 63          63          -       - 10        - 166        -

F 1,949    93          1,326   265     12        16        211        252      

G 2,440    45          932       20        10        9          334        1,377  

H 425        47          851       41        9           9          425        620      

I 134        134        196       98        11        6          81          63        

J 362        60          449       45        9           11        191        417      

K 10          10          62         62        5           9          229        50        

L -         - 14         7          - 6          - 532      

M 1,324    47          751       47        9           13        220        230      

N 2,801    467        285       95        10        8          40          182      

Total 11,587  10,386 

Total average 77.2       69.2    10.4     10.5    199        445      

Sales per 

employeeCompany Age

2008 2011

Employees

 
   Source: Author, using gazelle financial data in 2008, 2011 

 
Table 3 shows gazelle company employee data and average age of the 

companies. Employment numbers are consistent with companies’ sales turnover 
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numbers shown in Table 2. In 2008 the biggest employers among high-growth 
companies were wholesale and retail trade, construction and manufacturing 
sectors. However, in 201 data shows that manufacturing sector was employing the 
highest number of people, with average employees per company increasing to 136 
from 95. This again indicates that larger companies were growing faster in 2011. 
On the other hand, wholesale and retail trade sector seen the largest drop in 
average employment among fastest-growing companies: from 45 in 2008, to 20 in 
2011. In total average employment decreased per company basis by 23%. 
Combined with increased total turnover, conclusion can be made that high-growth 
companies in 2011 became more efficient compared to 2008 gazelles. This is also 
supported by the efficiency measures when calculating sales turnover per company 
employee. Table 3 shows, that gazelles in 2011 were more than twice as efficient 
compared to 2008 gazelles. 2011 gazelles reached 0.44 mil Lt in sales per 
employee compared to 0.19 mil Lt in 2008.  

Companies were distributed by sectors based on their age, which was 
calculated at the last year of gazelle growth measurement - at 2008 and 2011. 
Average age of 10 years for both periods shows that gazelles are relatively young, 
first generation companies.  

 
5. Conclusion 

Only 5 companies appear in both gazelle lists. This can be explained that after 
a high-growth period, company sales remain the same or even fall, compared to 
previous periods.  This might indicate that fast-growth is periodic and only lasts for 
a limited amount of time.   

2011 top gazelle list included much larger companies (in sales terms) and 
more efficient companies (in sales per employee terms) compared to 2008. 
Gazelles in 2011 had sales turnover more than two times higher compared to 2008 
gazelles and were twice as efficient. This might be attributed to survivorship of the 
largest and most efficient companies after the financial crisis which allowed them 
to continue high growth.  

Comparative analysis shows that even with completely new set of companies 
between both data sets (2009 top150 and 2012 top150) we can identify the shared 
characteristics of Lithuanian gazelles. Most high-growth companies come from 3 
economic sectors:  wholesale and retail trade (33.9%), manufacturing (20.3%) and 
professional scientific and technical (14.2%). They are relatively young companies, 
with average age of 10 years and are mostly located in Vilnius and Kaunas regions. 
In 2011 gazelles consisted of small (45%) to medium (37%) companies with 
average sales revenues of 23mil Lt., and had 69 employees. 
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Abstract. Small and medium enterprises (SMEs) are a very important economic sector in 
many countries. SMEs’ influence on the countries’ economics is increasing. Recently the 
development of e-business has been very fast due to rapid technological advances and 
globalization of business processes. Therefore, the main purpose of this paper is to analyze 
the trends of Lithuanian SMEs’ e-business and to assess its impact on the activities of 
SMEs. This paper presents the definitions of the concepts of e-business and SMEs referred 
to in articles of other articles and in legislation, as well as the statistical and econometric 
analysis of the e-business trends and factors. The article ends with a conclusion, based on 
the experience of Lithuanian SMEs. 
Keywords: e-business, e-commerce, e-business concept, small and medium enterprises, 
Lithuanian SME concept, the concept of SMEs in the European Union, trend of 
development of e-business, econometric (regression) analysis and evaluation of the e-
business impact. 

 
1. Introduction 

Economic growth and competitiveness of economies of many European and 
world countries is under one of the biggest influences of small and medium-sized 
enterprises’ (hereinafter – SME) development, which is also a major source of job 
creation. Lithuania's accession to the European Union and free movement of 
capital not only increased opportunities of Lithuanian companies to expand their 
operations to other countries, but also intensified competition in the domestic 
market, especially competition with foreign companies. It is therefore particularly 
important to find new business ideas and to use modern technologies in business, 
which could ensure greater market share of a company's availability as well as help 
to significantly reduce its operating costs and selling cost. One of the most 
developing areas is e-business. 

Many authors distinguish a number of advantages of e-business. The 

problem of this research is to analyze the trends of e-business in Lithuania and to 
assess the impact of e-business on the activities of Lithuanian SMEs. 
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The aim of this research is to assess e-business trends of Lithuanian SMEs’ 
and their impact on business activity. 

The objectives of this research are: 1) to provide the concepts of e-business 
and SMEs, 2) to analyze e-business trends in the Lithuanian SME sector, compared 
with the experience of the EU countries, 3) to evaluate the impact of Lithuanian 
SMEs’ e-business on their business profitability and costs. 

The research methods: definitions are based on analysis of scientific articles 
and legislation, e-business trends are based on statistical analysis, and e-business 
impact is assessed by using econometric (regression) model. 
 

1. E-business in small and medium enterprises 

1.1. The concept of e-business 
Due to rapid development of technologies and new business forms it is 

becoming increasingly difficult  to define the term e-business. The term e-business 
was proposed by Louis Gerstner from IBM in 1996. The emergence and rapid 
expansion of this business type was primarily impacted by technological factors, 
such as the development of new and modern information technologies (especially 
the Internet) and a very rapid spread of personal computers in households, as well 
as economic factors, such as rapid development of business globalization. 

Literature contains a number of definitions of e-business. According to the 
concept of e-business, approved by the Government of the Republic of Lithuania 
on the 25th of June of 2001, e-business is defined as a performance of business 

transactions and organization of business by using information technologies 

for data transmission in network environments. This is a range of activities with 
the purpose to make a profit – i.e. selling, marketing, teleservice, telemedicine, 
distance learning, telejob, banking, and other online activities. E-business includes 
normal business operations as well as new business methods, possible only in a 
virtual environment. This definition of e-business is established in the E-business 

development program for 2010-2015, approved by the Information Society 
Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania on 
the 18th of December of 2009. 

The concepts of e-business and e-commerce are often confused , while the 
majority of authors state that e-commerce is only a part of e-business [2, 3, 15, 18, 
26, and 26]. As defined in the above-mentioned Concept of e-business, e-business, 
in addition to e-commerce-specific processes (such as communications with 
customers, suppliers and external partners, including sales, marketing, order 
acceptance, delivery, customer service, raw material purchase, delivery, payment, 
payable virtual work collectives (sold labor, knowledge)), is characterized by such 
internal business processes as production, inventory management, intelligent 
product development, risk management, financial resources and knowledge 
management, staff recruitment and management. Based on Strauss and Frost [9] 
we can say that e-commerce can be seen as one of the five components of e-
business, referred to in figure 1. 
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Fig. 1. Components of e-business 

Source: Frost R., Strauss J., Prentice Hall’s e-Marketing Guide (Prentice Hall e-Business), 
2001 

 
According to the authors [9], Business Intelligence (PI) is collection of 

primary and secondary information about competitors, markets, customers, 
technology, etc.; Customer Relationship Management (CRM) is establishing and 
maintaining relationships with users, development of strategies and 
implementation in order to satisfy users; Supply Chain Management (SCM) is 
management of the distribution channel in order for the supply system to operate 
effectively; and Enterprise Resource Planning (ERP) is company-oriented 
operations management, controlling the necessary raw materials, products 
acquisition and orders for the range and inventory. 

The authors distinguish the following e-business advantages in scientific 
publications and in literature [19]: improving communication, competitive 
advantage, cost savings, collaboration, information search, promotion of marketing 
and sales, improvement of the company’s image and customer relations. 

Poon and Swatman [19] argue that there is a lot of perspective for SMEs by 
using e-commerce. Perceived benefits can be classified as direct or indirect 
benefits as well as long-term or short-term benefits. Such short-term benefits 
include direct communication cost savings and short-term indirect benefits include 
increasing of the marketing. Long-term direct benefits include customers’ retention 
and the maintenance and development of business relationship. Long-term indirect 
benefits may include new business initiatives [8]. The development of e-business 
can also cut a variety of resources [16]. Studies have shown that e-business offers 
great potential to expand in the international market [27]. 
 

1.2. The concept of SMEs 

The Lithuanian market economy has started to develop at the end of the 
twentieth century when Lithuania regained its independence, and therefore more 
favorable conditions for SME development have recently emerged. The law on the 
development of the Lithuanian SMEs was adopted on 24 November 1998, and the 
Lithuanian law on SMEs was adopted on 22 October 2002. This Law provides the 
definition of small and medium-sized entities. It is established in the Law that 
small and medium-sized business entities comprise medium-sized enterprises, 
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small enterprises (including micro-enterprises) and natural persons who shall, 

in the manner prescribed by law, enjoy the right to engage in independent 

commercial, production, professional or similar activities, including the 

activities which require a business certificate. The concept of Lithuanian SMEs 
according to the Law on Small and Medium-Sized Business is shown in table 1. 

 
Table 1. The concept of very small, small and medium-sized enterprises in Lithuania 

Category 
Number 

of 

employees 

Maximum turnover/ 

maximum balance sheet 
Independence 

A medium-
sized 
enterprise 

<250 
Maximum turnover EUR 40 
million or Maximum balance 

sheet EUR 27 million 
independent* 

A small 
enterprise <50 

Maximum turnover EUR 7 
million or Maximum balance 

sheet EUR 5 million 
independent* 

A micro-
enterprise <10 

Maximum turnover EUR 2 
million or Maximum balance 

sheet EUR 1,4 million 
independent* 

* independent enterprises are all enterprises, except those whose 1/4 or more of the authorized 
capital or voting rights belong to one or several enterprises, which are not SMEs. This limit may be 
exceeded if the enterprise belongs to investment companies, funds or other legal persons investing risk 
capital in SME. 

Source: The Lithuanian Law on Small and Medium-Sized Business. 
 
According to the Lithuanian Law on SMEs, the SME’s category includes 

companies with up to 250 employees and annual revenues exceeding 138 million 
LTL or enterprise assets' carrying value is not more than 93 million LTL. The 
concept of Lithuanian SMEs does not contradict the European Commission (EC) 
guidelines developed on 6 May 2003 [6] (see table 2). 

The Lithuanian Law on SMEs defines the forms of possible state support to 
these entities as well as other related provisions. According to this law, a new 
institution has been established– the Lithuanian SME’s board – to ensure the 
collaboration between SMEs and representatives of state authorities [11]. 

In 2005 the lists of measures on The Small and Medium Business 

Development until 2008 and The Strategic Directions of the Small and Medium 

Business Development for 2005-2008 were approved. Medium term directions of 
development for SMEs’ legal and economic environment to improve financial 
support for SMEs, to promote entrepreneurship in the regions, and to promote the 
competitiveness of SMEs were planned [12]. 
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Table 2. The concept of SMEs according to the recommendation  

of the European Commission 

Category 

Number of 

employees 

according 

to 

96/280/EB 

Number of 

employees 

according to 

2003/361/EB 

Annual 

income (P) 

(in millions 

EUR) or the 

carrying 

value (T) (in 

millions 

EUR) 

according to 

96/280/EB 

Annual 

income (P) (in 

millions EUR) 

or the 

carrying value 

(T) (in 

millions EUR) 

according to 

2003/361/EB 

A medium-
sized 
enterprise 

<250 <250 
P<=40 
T<=27 

P<=50 
T<=43 

A small 
enterprise 

<50 <50 
P<=7 
T<=5 

P<=10 
T<=10 

A micro-
enterprise 

<10 <10 

P – not 
defined 
T – not 
defined 

P<=2 
T<=2 

Source: European Commission's recommendation for small and medium-sized enterprises 
96/280/EC and 2003/361/EC,   http://www.europa.eu.int . 

 
The Lithuanian authorities have publicly declared that SMEs’ development is 

one of the most important objectives of their economic policy. The development of 
national and regional economics is being balanced by using the prepared 
Lithuanian SME development strategy until 2015 [24]. This strategy focuses on the 
creation of favorable legal, economical, institutional and informational 
environment forSMEs’ development . 

 

1.3. The importance of SMEs 

Until the middle of the 20th century the SMEs were considered to be a 
negligible segment of the country's economic development, but today it not only 
generates more than half of the value added of the EU, but it is considered to be a 
key driver of economic growth [1, 17]. SMEs’ influence on national economies 
may be very different. According to Misiūnas [14], there are a few aspects: 
economic, social and evolutionary. From the economic aspect there is the effect on 
a country's macroeconomic performance and competitiveness of the country's 
growth. Economists measure it the most. From the social aspect there is creation of 
jobs and opportunities to realize their own ideas, to develop business and thus to 
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contribute to the well-being of the country. From the evolutionary aspect there is 
company reputation for innovation and the given opportunity to develop 
entrepreneurship and creativity. 

According to the EC (see Table 3), in 2012 Lithuanian SMEs’ value added 
amounted to 63.4 percent (0.7 percent point lower than in 2010), in the EU-27 
countries it was 58.1 percent (58.4 percent in 2010). In 2010 and in 2012 even 
99.8 percent of Lithuanian enterprises were SMEs (as in the EU-27 countries). 
SMEs in Lithuania had 75.7 percent (75.9 percent in 2010) share of all employees 
in 2012, while the number in the EU-27 countries was 67.4 percent (66.9 percent in 
2010). 

 

Table 3. SMEs’ influence in Lithuania and the EU-27 economies  

in 2012 and in accordance with 2010 

Indicator Lithuania EU-27 

Value added of SMEs, percentage 63.4 ▼ 58.1 ▼ 
Share of SMEs, percentage 99.8 ■ 99.8 ■ 
Share of employees in SMEs, 
percentage 

75.7 ▼ 67.4 ▲ 

▲ – growth comparing to 2010; ▼ – reduction comparing to 2010; ■ – unchanged 
comparing to 2010. 
Source: European Commission, The Survey of the Small Business, http://ec.europa.eu/  

 

According to the European Department of Statistics, SMEs were behind large 
firms only regarding labor productivity due to the relatively greater number of 
employees and lower created value added [23]. According to the Department of 
Statistics of Lithuania, the Lithuanian SMEs’ share of paid taxes was 58 percent in 
2011.  

 
2. Tendency of development of e-business of SMEs 

According to the data of the European e-commerce association “Ecommerce 
Europe” , a rapid growth in e-commerce was seen in 2012 – the turnover of e-
commerce exceeded 305 billion EUR, which accounted for 22 percent growth 
compared to 2011, when the volume of e-commerce reached 254 billion EUR. 
Particularly strong growth was recorded in Southern and Eastern European 
countries. The fastest growth of e-commerce was in Poland and the Czech 
Republic, where the growth was 25-30 percent. During this period the growth of 25 
percent was recorded in Germany, France, and Belgium (20 percent), Italy and 
Spain (19 percent), and Holland (10 percent). The market size of e-commerce in 
the United Kingdom, France, and Germany accounted for 70 percent of the all e-
commerce market in the European Union countries in 2012 [5]. 

According to the EUROSTAT analysis of e-business, in terms of corporate 
income share of e-commerce and companies engaged in buying and selling online 
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in 2010, the biggest advance in e-business was seen in Norway (see Figure 2). 
Lithuania aligned to the Netherlands, and the share of Lithuanian companies 
selling on the Internet outperformed the average of the EU-27. 

According to the volume of e-commerce in 2012, Europe has been leading in 
the worldwide market. The second place went to the United States, where the 
turnover of e-commerce was 280 billion EUR, and the third place went to Asia 
where the turnover of e-commerce was 216 billion EUR [5]. 

 

 

 
 

Fig. 2. E-commerce in the EU in 2010 
Source: EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 

In section 1.1 of this article it has already been mentioned that the 
emergence and development of e-commerce was impacted by technological factors 
such as new and modern information technologies (especially the Internet) and by 
a rapid spread of personal computers in households as well as economic factors, 
such as a rapid development of business globalization. The development of e-
commerce can be validated with the help of the analysis of statistical data. 

663



 
 

Fig. 3. The share of households and SMEs in Lithuania and the EU-27 
that had a computer and access to the Internet during the period from 2006 to 2012 (%) 

Source: Department of Statistics of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/; EUROSTAT, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (made by the author) 

 

Figure 3 shows the share of households and SMEs in Lithuania and the EU-
27 that had a computer and access to the Internet during the period of 2006-2012. 
The share of households with a computer and access to the Internet in Lithuania 
increased steadily from 17.8 percent in 2006 to 54.3 percent in 2012, and the share 
of SMEs increased from 92.7 to 99.7 percent. This was a result also of the 
applicable exemption of the income tax for Internet access equipment and other 
factors. In Lithuania information technologies were used by almost all companies, 
and since 2011 they are used by every second household. Compared to the EU-27, 
the Lithuanian companies kept pace with the enterprises in the EU-27, and since 
2010 they have even surpassed them:  in 2010 95 percent of EU-27 enterprises had 
a computer and access to the Internet , while the share of Lithuanian companies 
reached 96.2 percent. However, Lithuanian households were significantly behind 
the EU-27 households: in 2012, 75 percent of households in the EU-27 had a 
computer and Internet access , while only 54.3 percent of households in Lithuania 
had them–. 
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Fig. 4. The share of individuals who used e-commerce for personal 

purposes in Lithuania and the EU-27 during the period of 2004-2012 (%) 
Source: Department of Statistics of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/; EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (made by the author) 

 
Evaluating data on the population aged 16-74, who used e-commerce for 

personal use during the period from 2004 to 2012, there is a clear trend of 
increasing popularity of online shopping in Lithuania as well as the EU-27 (see 
Figure 4). Only in Lithuania online shopping is not yet so popular compared to the 
EU-27 countries: in Lithuania in 2012 e-commerce was used by 14.2 percent of 
individuals, and in the EU-27 the number is twice bigger (35 percent). Since 2004 
the popularity of online shopping in Lithuania has grown more than 20 times (from 
0.7 percent in 2004 to 14.2 percent in 2012). In the EU-27 countries this figure has 
doubled from 15 percent in 2004 to 35 percent in 2012. 

According to the data of the Department of Statistics of Lithuania e-shopping 
was the most popular in the 16-34 years’ age group: in 2012 the share of 
individuals, who used online shopping in this age group, was 26.5 percent. 

It is also seen the growth of the share of SMEs, which use various IT systems 
for e-business: SCM information system, automatic electronic messages between 
business processing system, ERP systems, CRM system and advanced electronic 
signature system (see figure 5). 
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Fig. 5. The share of SMEs, which use IT systems for 

e-business in Lithuania during the period from 2007 to 2012 (%) 
Source: Department of Statistics of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/ (made by the author) 

 
During the period from 2007 to 2012 SMEs used various information 

systems increasingly, which means a rapid development of e-business. The most 
popular information system of SMEs was the secure electronic signature system – 
in 2012 it was used by 74.4 percent of enterprises. In particular, a rapid expansion 
of this system in 2010 was impacted by the fact that many state-owned enterprises 
(the offices of the State Social Insurance Fund, the Labor Exchange, Customs 
Department and others) implemented new systems and began to provide e-services 
using electronic signatures. 62.5 percent of SMEs use an automatic processing 
system of electronic messages between enterprises, which made  communication 
between business partners more efficient. 

In 2012 about 40 percent of SMEs used the SCM information system, and 
26.3 percent of SMEs planned their resources by using the ERP system. In 2012 
the CRM system was used by 19 percent of Lithuanian SMEs. According to the 
statistical data we can state that the use of information systems was slowed down 
only in 2008 by the economic crisis. 

The analysis of statistical data on the usage of the Internet by Lithuanian 
SMEs during the period of 2005-2011 (see Figure 6), it can be said that most 
enterprises used the Internet in e-commerce for buying or selling goods and 
services (32.7 percent in 2011), and the amount of enterprises that had bought and 
sold goods and services was 10.9 percent. True, compared to the previous year, a 
large decline came in 2011 – accordingly the values of the indicators were 42.9 
percent and 19.2 percent in 2010. During this period more SMEs purchased on the 
Internet than sold – in 2011 24.7 percent of companies purchased services and 
goods, 18.7 percent sold them–. 
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Fig. 6. Purposes of the use of the Internet of Lithuanian SMEs (%) 

Source: Department of Statistics of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/ (made by the author) 

 
According to figure 6, in 2012 about 77 percent of Lithuanian SMEs had 

their company websites. 
 

 
Fig. 7. The share of Lithuanian SMEs using IT (%) 

Source: Department of Statistics of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/ (made by the author) 

According to the Department of Statistics of Lithuania, the volume of e-
sales of Lithuanian SMEs for the period 2008-2011 was stable at 9.7 to 13.7 
percent of the total turnover (see Figure 8). The largest share of e-sales in total 
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turnover amounted to the turnover of travel agencies, tour operator reservation 
services and related activities in the field of active enterprises – during the period 
of 2008-2011 it amounted to an average of 50.7 percent of the total turnover. 
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Fig. 8. The share of e-sales in total turnover of Lithuanian 
SMEs during the period of 2008-2011 (%) 

Source: Department of Statistics of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/ (made by the author) 

 

Lithuanian SMEs e-procurement volume in 2011 amounted to 27.3 percent 
of all orders (see figure 9). 
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Fig. 9. Lithuanian SMEs e-procurement volume in all orders (%) 

Source: Department of Statistics of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/ (made by the author) 
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Table 4 shows the data for what company goals their websites were used 
during the period from 2008 to 2012. The data suggest that most corporate 
websites were used for websites and for access to product catalogs and price lists – 
in 2012, these figures amounted to 76.8 percent and 41.5 percent. 

 

Table 4. Purposes of using Lithuanian websites during the period of 2008-2012 (%) 

Purposes 

of using 

websites 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

Website 
60.

8 
67.

9 
70.

6 
73.

9 
76.

8 
Access to 
product 
catalogs 
and price 
lists 

49.
3 

41.
6 

41.
8 

38.
5 

41.
5 

Ability to 
select or 
design 
products 

23.
9 

21.
2 

18.
3 

18.
3 

8.2 

Ability to 
book, 
reserve or 
purchase 

19.
6 

15.
4 

17.
6 

22.
0 

21.
1 

Ability to 
pay online 

22.
2 

18.
9 

16.
0 

n.a.  n.a.  

Suitable for 
regular 
customers 

15.
6 

11.
1 

10.
0 

10.
2 

10.
2 

Information 
about job 
vacancies 
and 
applications 
for 
authorizatio
n of work 

15.
8 

18.
6 

18.
8 

19.
1 

19.
4 

Ability to 
track order 
delivery via 
the Internet 

n.a.
  

n.a.  n.a.  7.1 9.1 

Source: Department of Statistics of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/ (made by the author) 
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Based on the above information, it can be said that during the period the use 
of websites for almost all purposes (website, access to product catalogs and price 
lists, the ability to book, reserve or purchase, information about job vacancies and 
applications for authorization of work and the ability to track order delivery via the 
Internet) had a tendency to grow. 

Based on the above statistical analysis of the data, it can be said that e-
business is becoming increasingly popular in Lithuania. E-sales of SMEs were 12 
percent and e-purchase was 27 percent. 

 
3. Lithuanian SMEs’ e-business impact on their business profitability and 

costs 

To assess the impact of e-business on Lithuanian SMEs’ business, the 
following statistical data of the period from 2005 to 2010 were chosen: net 
profitability of Lithuanian SMEs, the share of the cost in all SMEs’ revenue, online 
purchase of goods or services, and online sale of goods or services. These factors 
define the scope of e-commerce, which is an important component of e-business. 

Econometric analysis was performed to evaluate the influence of two factors 
of Lithuanian SMEs – the number of SMEs buying goods or services online 
(factor V1), and the number of SMEs selling goods or services online (factor V2) 
–on the following indicators of Lithuanian SMEs: 

• net profitability (index Y1); 
• the share of the cost in all revenue (index Y2). 

 

Table 5. Statistical data of analysis 

Variables/Factors Index 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dependent variables 

Net profitability of 
SMEs, % 

Y1 4.77 5.43 10.08 2.42 -6.44 1,.35 

Share of the cost in 
all revenue of 
SMEs, % 

Y2 94.21 93.43 92.92 96.15 100.71 97.50 

Factors (independent variables) 
Number of SMEs 
buying goods or 
services online 

V1 12347 12584 16770 16765 20473 22766 

Number of SMEs 
selling goods or 
services online 

V2 8262 8454 14209 13846 14790 16595 

Source: Department of Statistics of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/ (made by the author) 
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According to economic theory, it is likely that due to e-business advantages, 
mentioned in section 1.1, both factors (V1 and V2) should have a positive impact on 
net profitability (Y1), i.e. as the number of companies that buy and sell products or 
services online increases, the net profitability is likely to increase, too, and the 
share of the costs in total revenue (Y2) should have a negative impact, i.e. as the 
number of companies that buy and sell goods or services online increases, the share 
of the cost in all revenue is likely to decrease. The statistical data are presented in 
table 5. 

 
3.1. E-business impact on SMEs’ profitability 

The correlation of the factors of the net profitability showed (see Table 6) 
that during the period of 2005-2010 the buying of a product or service online was a 
significant factor – the correlation coefficient is -0.54856 (middle dependence), 
and the online sale of goods or services had a marginal impact – the correlation 
coefficient is -0.35759. True, in contrast to what was expected, the negative 
correlation coefficients of values show that both factors had a negative impact on 
SMEs’ net profitability. This could be the result of this period’s coincidences or 
other unforeseen factors. 

 
Table 6. Evaluation of the correlation of the net profitability factors 

Factor 
Correlation 

coefficient 

Number of SMEs buying goods or services online -0.54856 
Number of SMEs selling goods or services online -0.35759 

Source: made by the author 
 

The results of the data’s regression analysis are presented in table 7. 

 

Table 7. The regression results of the SMEs’ net profitability factors 

 Coefficients 
Standard 

error 
t Stat 

Intercept 16.90044 9.13492 1.850091 
Number of SMEs buying 
goods or services online 

-0.00256 0.001574 -1.62405 

Number of SMEs selling 
goods or services online 

0.002313 0.001877 1.232459 

Source: made by the author 
 

According to the initial assessment of the data’s t-Stat, the significance of 
both coefficients was low – | t Statistical significance | <2 (see Table 7); the 
standard error is also considerable. According to the data of Table 7, the regression 
equation of SMEs’ net profitability is: 
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ε+⋅+⋅−= 211 002313,000256,0900044,16 VVY  
 

(where ε  is stochastic size) 
 
Based on regression equations we can say that if there were none of the 

relevant factors (V1 = V2 = 0) on the market, the net profitability of Lithuanian 
SMEs would be 16.9 percent. Regression analysis showed that if the number of 
SMEs that bought goods or services via the Internet increased by 1 unit, the net 
profitability of SMEs would decrease by 0.00256 percent of point (in contrast to 
what was expected by economic theory), and if the number of SMEs that sold 
goods or services on the Internet increased by 1 unit, the net profitability of SMEs 
would rise by 0.002313 percent of point (as expected by economic theory). It is 
likely that the increase is impacted by the lower selling costs specific to e-
commerce. 

 

Table 8. Evaluation of the regression of the SMEs’ net profitability 

Rate 
Calculated 

value 

Multiple R 0.732051 
Adjusted R Square 0.535898 
Standard Error 4.838176 

       Source: made by the author 
 

According to table 8, both factors had positive impact on the dependent 
variable (correlation coefficient 0.732). Regression equation represents about 53.6 
percent of statistical data (based on the Adjusted R Square rate). 

In summary it can be stated that only sales of goods and services have a 
positive impact on the net profitability because companies can have more influence 
on the costs selling products online than buying materials online. 

 
3.2. E-business impact on SMEs’ costs 

The correlation of the factors of the share of the cost in all revenue showed 
(see Table 9) that during the period of 2005-2010 both factors were significant – 
the correlation coefficient of online buying of products and services is 0.7379 
(strong dependence), and the correlation coefficient of online selling of goods and 
services is 0.5838 (middle dependence). In contrast to what was expected, the 
positive correlation coefficients of values show that both factors had a positive 
impact on SMEs’ share of the cost in all revenue. This could be the result of this 
period’s coincidences or other unforeseen factors. 
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Table 9. Evaluation of the correlation of the share of the cost in all revenue factors 

Factor 
Correlation 

coefficient 

Number of SMEs buying goods or services online 0.737854 
Number of SMEs selling goods or services online 0.583846 

       Source: made by the author 
 

The results of the data’s regression analysis are presented in table 10. 

Table 10. The regression results of the share of the cost in all revenue factors 

 Coefficients 
Standard 

error 
t Stat 

Intercept 86.31724 4.191874 20.59156 
Number of SMEs buying 
goods or services online 

0.001214 0.000722 1.680634 

Number of SMEs selling 
goods or services online 

-0.00087 0.000861 -1.01281 

Source: made by the author 
According to the initial assessment of the data’s t-Stat, the significance of 

both coefficients was low (except for the intercept) – | t Statistical significance | <2 
(see table 10); the standard error is also considerable. According to the data of 
Table 10, the regression equation of SMEs’ share of the cost in all revenue is: 

 

ε+⋅−⋅+= 212 00087,0001214,031724,86 VVY  
 

(where ε  is stochastic size) 
 

Based on regression equations, we can say that if there were none of the 
relevant factors (V1 = V2 = 0) on the market, the share of the cost in all revenue of 
Lithuanian SMEs would be 86.317 percent. Regression analysis showed that if the 
number of SMEs that bought goods or services via the Internet increased by 1 unit, 
the share of the cost in all revenue of SMEs would increase by 0.001214 percent of 
point (in contrast to what was expected by economic theory), and if the number of 
SMEs that sold goods or services on the Internet increased by 1 unit, the share of 
the cost in all revenue of SMEs would increase by 0.00087 percent of point (as 
expected by economic theory). It is likely that the decrease is impacted by the 
lower selling costs specific to e-commerce. 

 
Table 11. Evaluation of the regression of the share of the cost in all revenue factors 

Rate Calculated value 

Multiple R 0.812717 
Adjusted R Square 0.66051 
Standard Error 2.220164 

       Source: made by the author 
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According to table 11, both factors had positive impact on the dependent 
variable (correlation coefficient 0.813). Regression equation represents about 66.1 
percent of statistical data (based on the Adjusted R Square rate). 

In summarizing it can be stated that the share of the cost in all revenue is 
reduced only by online sales of goods and services because companies can have 
more influence on the selling costs than buying costs. 

 
4. Conclusions 

1. E-business is defined as a performance of business transactions and 
organization of business by using information technologies for data 
transmission in network environments. 

2. E-business is becoming increasingly popular in Lithuania and in the EU. 
Online sales of Lithuanian SMEs are 12 percent, and online purchase 
comprises 27 percent. 

3. Regression analysis showed that Lithuanian SMEs’ net profitability 
increased and the share of the costs in all SMEs’ revenue was reduced 
only by online selling of goods and services because companies can have 
more influence on the costs selling products online than buying materials 
online. The purchasing of goods and services via the Internet had an 
inverse influence. 

4. SMEs should develop online sales more. If the number of SMEs that sold 
goods or services on the Internet increased by 1 unit, the net profitability 
of SMEs would rise by 0.002313 percent of point and the share of the cost 
in all revenue of SMEs would increase by 0.00087 percent of point. 

5. In order to determine the most effective measures of e-business 
development in Lithuania, it is necessary to determine all factors of e-
business and perform a comprehensive analysis. 
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Abstract. The teaching of entrepreneurship, whether in universities or business schools, is 
often based on the acquisition of knowledge and know-how, in particular through the 
concept of business plan and strategic analysis. The case studies allow students to become 
familiar with the difficulties inherent in entrepreneurship; personal projects allow them to 
apply the tools they have acquired during their training. It is often accompanied by local 
projects, for example in France, by the establishment of education structure dedicated to 
entrepreneurship (business incubator, incubators, platform…) connected with real testing of 
students’ skills in the area of entrepreneurship. Students are trained to shape a project but 
are not necessarily “entrepreneurs”, capable of sensing an opportunity to develop an idea, to 
convince, to motivate, to involve others, to take risks. Some business schools perhaps more 
focused on the reality of business set up courses of creativity but do not seem to relate to the 
entrepreneurial aspect of training. Ultimately, it would appear that management schools 
even though they try to form key skills necessary in the field of entrepreneurship, have not 
got really a lot of students capable of integrating this goal. The situation is complex. Why 
would teaching entrepreneurship within institutions whose students are learning to integrate, 
at first, a safety structure with security of employment and income, be useless? 
Entrepreneurship is not a cure for unemployment, but is part of a social and cultural logic as 
well as economics. But not all entrepreneurs create enterprises and entrepreneurship training 
goes well beyond this logic. The question would then be how to integrate entrepreneurship 
into the management of organisations. 
It is necessary to implement learning of specific skills for entrepreneurs, a process still in its 
infancy in France and Europe, which implies advanced knowledge of the characteristics of 
the target population and/or carrying out an active practice and consistently taking into 
account the psychological profiles. The contribution offers some thoughts on 
entrepreneurship and its education based on specific cases. 
Keywords: entrepreneurship, teach entrepreneurship, specific skills. 
 

1. Spirit of Enterprise and Entrepreneurial Spirit 

The promotion of the training to “entrepreneurship and to spirit of enterprise” 
(title of the French skills reference published in 2011) seems to be unanimous, 
especially in Europe. For the European Commission, “Entrepreneurship is a key 
competence for all, helping young people to be more creative and self-confident in 
whatever they undertake and to act in a socially responsible way” [1]. 

It thus seems essential to try to set up training and activities that promote the 
emergence and the development of the “entrepreneurial spirit” rather than the 
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“spirit of enterprise” [2]. The spirit of enterprise can indeed be defined in terms of 
general attitudes, positive, related to companies while “entrepreneurial spirit” is 
linked to a propensity, a desire and some skills related to taking initiatives, to 
decisions, to actions. That induce both a psychological and a psychosocial profile 
and attainment of skills, because the “entrepreneurial spirit”, necessary basis for 
entrepreneurship, implies in particular the creativity, the need to carry through a 
project, the accountability for the actions and the desire to be confronted to the 
others. The entrepreneurial spirit is also linked with a relative preference for risk. 

However, the spirit of enterprise is a position in favour of the company and 
does not imply a preference for risk, a priori, but an attraction to the company, to 
the private sector and ideologically to the belief in the superiority of the market 
mechanisms. The spirit of enterprise corresponds to the model of the knowledge 
economy that marginalizes the small businesses under the pretext of insufficient 
size to control the mechanisms of acquisition and valorisation of knowledge [3, 4].  

It is clear that the entrepreneurial spirit has taken over the spirit of enterprise; 
in the frame of the global economy, very disturbed and subject to the wishes of 
consumers more and more informed and demanding. As this economy requires 
“agile” companies, flexible staff introduced and active in networks and a 
management team able to really put the customer at the centre of the strategy, in 
the perspective of co-production of goods and services, and to promote initiatives, 
employee participation, involvement in projects. So the role of the entrepreneur is 
again central. Entrepreneurship has become an essential feature of the current 
economic system. 

However, entrepreneurial spirit is not necessarily expressed in the frame of a 
company, it “is not innate or given, but constructed. It combines identity 
representations, but also attitudes and skills on which education and training can 
change”[5]. Thus this position (rather than definition) installs the entrepreneurial 
spirit both in a cognitive and learning process, but also in an identity and societal 
process, and implicitly induces a cultural dimension. It is possible to assume that 
the entrepreneurial spirit and its definition in terms of attitudes and skills, in 
particular, is both determined and part of the socio-cultural contexts, a position that 
joins the researches about managerial models, particularly. 

This contribution try to suggest, after a brief exploration of entrepreneurship 
in Europe, some ways of thinking about the teaching of entrepreneurship, and 
presents some outlines research perspectives: teaching entrepreneurship in Europe, 
why, for whom, and how? 
 

2. Entrepreneurship in Europe 

A mobility program was introduced in 2007 by the European Parliament, 
“Erasmus for Young Entrepreneurs” and established in 2009 by the European 
Commission. This program provides funding for mobility (up to 6 months) to 
enable young entrepreneurs to acquire new know-how and management skills with 
small business owners. The trainees may also consider the access to new markets, 
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find partners and be part of a network approach. One hundred support 
organizations, experienced in business, are in charge of this program that should 
“stimulate entrepreneurship and competitiveness, internationalization and growth 
of new businesses” and organize meetings between “young entrepreneurs” who 
have a new project or set up for less than three years, and “host” entrepreneurs, 
business leaders for over three years. The stated objective is both to stimulate spirit 
of enterprise (and not, more generally, entrepreneurial spirit, because the frame is 
still a company) and to encourage the cross-border trade in Europe. If the name 
“Erasmus” of this program seems to be legitimate, because of the program fund 
training visits, part of training process and transfer of experiences, the program is 
radically different from Erasmus for students because it is not based on the 
relationship between students and universities. The evolution of Erasmus named 
“Erasmus for all” also follows a similar logic: an extension to both audiences and 
“places” of training, during “Long-Life” and for all... 

The budget for this program is relatively low (4,65 million euros in 2013), 
the number of achieved mobilities is relatively small (2,400 accepted applications 
from young entrepreneurs between 2009 and 2012 and 1,640 for host companies). 
In May, 2013, more than 1,600 exchanges were realised and 3,200 businesses were 
created or developed (European Commission, 2013b). Young entrepreneurs come 
from Spain (26%), Italy (23%), Greece (5.6%), France (5.4%), and Romania 
(4.7%), a distribution that is also, in part, linked with the economic crisis... The 
host requested countries are United Kingdom, Germany, but also Spain, France, 
Italy and Netherlands. All sectors or near are concerned with a large proportion for 
the communications and public relations sector (14% of cases). The survey 
conducted by the Commission gives a very high degree of satisfaction: 90.4% of 
respondents felt that their participation in the program is significant for the 
implementation of their project [6]. 

The Commission states that even if the program is limited, “Erasmus for 
Young Entrepreneurs” could have a positive impact and provide an incentive to the 
development of similar programs as in the case of the Erasmus program, for 
example, that installs a European identity and contributes to the promotion of 
mobility outside of the program. 

This program illustrates the interest of the Community authorities for 
entrepreneurship. In June 2008, The “Small Business Act” for Europe (SBA), 
“provides a comprehensive SME policy framework, promotes entrepreneurship 
and anchors the ‘Think Small First’ principle in law and policy making to 
strengthen SMEs’ competitiveness” [7]. 

For the first time, it is to define and to implement a common policy to 
promote small business development, especially with some efforts to reduce the 
barriers in creation. The text applies to all independent companies with fewer than 
250 employees that represent 99% of the business sector in Europe. The 
Commission considers that in 2011, the business environment has improved 
slightly, especially in terms of access to finance and to public procurement, but the 
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bankruptcy proceedings (non-fraudulent) are generally complex. The business 
creation is now faster and less expensive (between 2007 and 2010: the time for 
creation increased from 12 to 7 days, with a cost of creating a limited liability 
company down to 20% – 400 euros in average in 2010). It should go further and in 
particular “to encourage entrepreneurship, job creation and inclusive growth”. To 
do this, the Commission intends to rely on the initiative “Youth on the move” to 
“focus on training” to “ensure that education systems really provide the right skills 
to create and manage an SME” (European Commission, 2011: 7, 18). This “non-
formal” education program, with 885 million euros for the period 2007-2013, is 
managed in a decentralized manner within each Member State and doesn’t 
particularly include entrepreneurial dimension. 

Since 2000, the European Commission, through the Eurobarometer surveys, 
has been interested in entrepreneurship. Some questions have been dedicated to 
this topic in the Eurobarometers until then and, in 2009 and 2012, a “Flash 
Eurobarometer” was conducted about entrepreneurship. The following 
developments are based on the results of 26 questions of the Eurobarometer, Flash 
EB No 354 published in August 2012. 

A first observation of overall scores shows that European citizens, if they had 
a choice, would prefer a self-employment by more than a third, but they were 45% 
in this case in 2009. For a quarter of respondents, the regularity and the assurance 
of the income is important, for 27%, the job security, for 11%, the fixed working 
hours. In contrast, the self-employment is especially interesting precisely because it 
offers personal independence and self-fulfilment (62%), freedom of working places 
and hours (30%) less for an increase of income revenue (16%). The prospect of 
operating a trade or a business opportunity is slightly raised (11%) and the 
connection between the research and an independent position and the lack of job 
prospects (attractive or not) is very low (2% ). 

58% of respondents have never had the idea to start a business and two-thirds 
of them said they have neither had the desire nor the ability to become self-
employed in the horizon of the next five years, mainly due to lack of capital or 
financial resources (21%), the economic environment (12%), but also the deficit of 
any idea to implement (7%). Administrative difficulties are identified by only 4% 
of respondents. But entrepreneurs have a good image: 87% of respondents believe 
entrepreneurs are job creators. Slightly less than a third of respondents believe that 
their financial situation is difficult or very difficult: entrepreneurship is therefore 
not an answer for them. 
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Table 1. Some results of the Flash EB n° 354 
Q Page Questions EU 27 

Q1 T1 
If you could choose between different type of jobs, 
would you prefer to be self-employed (SE) 

37% 

Q1 T1 
Evolution from EB 283 (Eurobarometer Survey on 
Entrepreneurship 2009) 

-8% 

Q2 T2 
Why would you prefer to be an employee rather than 
a SE? Regular, steady income 

24% 

Q2 T2 
Why would you prefer to be an employee rather than 
a SE? Job security 

27% 

Q2 T2 
Why would you prefer to be an employee rather than 
a SE? Fixed working hours 

11% 

Q6 T9 
Why would you prefer to be self-employed? Personal 
independence/self-fulfilment 

62% 

Q6 T9 
Why would you prefer to be self-employed? 
Exploiting a business opportunity 

4% 

Q6 T9 
Why would you prefer to be self-employed? Better 
income prospects 

16% 

Q6 T9 
Why would you prefer to be self-employed? Freedom 
to choose place and time of working 

30% 

Q6 T9 
Why would you prefer to be self-employed? Lack of 
(attractive) employment opportunities 

2% 

Q7 T11 
Regardless of whether or not you would like to 
become SE, would it be feasible for you to be SE 
within the next 5 years? Not very or not at all feasible 

67% 

Q8 T12 
Why would it be not feasible for you to be SE? No 
business idea 

7% 

Q8 T12 
Why would it be not feasible for you to be SE? Not 
enough capital/financial resources 

21% 

Q8 T12 
Why would it be not feasible for you to be SE? Not 
enough skills 

8% 

Q8 T12 
Why would it be not feasible for you to be SE? 
Burden of red tape/administrative difficulties 

4% 

Q8 T13 
Why would it be not feasible for you to be SE? The 
current economic climate is not good for a start-up 

12% 

Q9 T14 
Personally, how desirable is for you to become self-
employed within the next 5 years, not very, not at all 

65% 

Q10 T16 

At school or university, have you ever taken part in 
any course or activity about entrepreneurship that is 
turning ideas into action, developing your own 
projects? Yes 

23% 

Q11.3 T22 Please tell me if you disagree with: My school 70% 
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Q Page Questions EU 27 

education is making/has made me interested in 
becoming an entrepreneur? 

Q11.4 T24 
Please tell me if you disagree with: My school 
education is giving/has given me skills and know-
how to enable me to run a business? 

57% 

Q12.3 T30 
Please tell me if you agree with: Entrepreneurs are 
jobs creators 

87% 

Q13 T33 
Have you ever started a business, taken over one or 
are you taking steps to start one? Yes? 

23% 

Q14a T34 
How would you describe your situation: it never 
crossed your mind to start a business 

58% 

D8 T59 

Which of the following statements best describe your 
feelings about your household’s income these days: 
find it difficult or very difficult to manage on the 
current income? 

27% 

D8 T59 

Which of the following statements best describe your 
feelings about your household’s income these days: 
find it difficult or very difficult to manage on the 
current income? Diff with EB 283 

-3% 

 
Entrepreneurship is recognized as an important solution to the crisis, with job 

creation, and as personal accomplishment factor, but it is more representations than 
real projects and, overall, the context does not seem to affect the choice and the 
desires of a majority of Europeans more attached to job security and to regular and 
sufficient income. But these findings do not call into question the importance of 
training in entrepreneurship. 

Several issues are related to training in the Eurobarometer. Thus, for 57% of 
respondents, their studies have not interested them for becoming independent. Only 
23% of them admit having attended courses or activities on entrepreneurship 
conducted within the framework of their education (and more generally project-
based approach). Whether or not a person wants to become an entrepreneur 
him/herself, one fact is needed to take into consideration and it is that the school 
does not prepare for the position and it also does not raise interest in 
entrepreneurship (70% of respondents). This score is worrying. 

Two decades ago, the trend was, especially in France, to establish relations 
between educational system and the business world, to change the image of the 
company. School programs have evolved (especially with the introduction of an 
internship period outside the school system for teachers, in the 1990s), internships 
were introduced in the universities and are going to be generalized now for all 
fields of study. The business world is no longer a “world apart”. The current trend 
is different in nature because it is no longer to provide some knowledge, but to 
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develop skills. In this approach, entrepreneurial spirit can be installed in the 
programs and curricula without the companies. 

The design of the questions and answers of the Eurobarometer is significant 
because of the imposed contrast between the company (meaning large) and 
administration (public institutions) and the independent entrepreneur while 
entrepreneurship must register in a cross dimension and not an institutional 
dimension. 

Ultimately, the Eurobarometer attempts to provide guidance on the outlook 
for new businesses (small or micro) and connects the creative process to 
entrepreneurship, thus remaining within the logic of the spirit of enterprise. The 
comparative analysis of the responses shows that the assessment of the economic 
and social risks is fundamental for an important part of the European population. 
Also, the context of crisis and of a reduced confidence in the future affects the 
evaluation. 

The Eurobarometer encourages considering of the geography (cultural and 
political) of the EU. 

 

Maps 1 & 2. Q1, EB 354, 2012 « If you could choose between different type of jobs, 
would you prefer to be self-employed ? » and evolution from EB 283, 2009 

 
The Map 1 distributes the result to the question of preference for 

independence. Depending on the country, this statistics is widely dispersed (22 to 
82%) and can easily highlight an Eastern Europe (including France, Portugal and 
Italy) and a Northern Europe. The Map 2 complements this observation with the 
changing results of this question since 2009: Countries in bold are those who have 
a positive development, but for different reasons. Indeed, the case of Turkey is 
different and it is certainly the economic growth and regulatory environment that 
elicits such preference for independence. In Croatia and in the Baltic countries, it is 

682



important to take account of the political development to understand the increase of 
preference for independence. By contrast, in France as in Spain or in Romania, for 
example, the lower score is likely related to the economic and confidence crisis. 

 

 
Maps 3 & 4. Q6, EB 354, 2012 “Why would you prefer to be self-employed ?”, 

“Better income prospects » and « Freedom to choose place and time of working 
 

We can find the argument relating to income in the Map 3. Europe is again 
more clearly divided: in Central and Eastern Europe, where wages are low, 
independence is a hope of enhancing revenue for more than 20% of respondents 
while in the West and in the North, it is not an interesting perspective. The Map 4 
is almost a mirror: the freedom of independence is interesting for more than 40% 
of citizens in the North or for the Irish, but for more than 30% of the French or 
Italians, but less for the Turks or the Bulgarians. 
 

The last set of tables comes to training. The Map 5 shows that in the United 
Kingdom, in Italy and in Greece, the percentage of respondents reporting having 
attended courses or activities related to entrepreneurship is less than 20%, while in 
Poland, in Slovenia and in Sweden, the score is more than 30%. It is therefore 
difficult to establish a causal relationship between the recognized entrepreneurship 
education and the preference or the reality of independence. We can deduce two 
hypotheses (to be checked): training could be ineffective, or other characteristics 
could be more relevant than training (including cultural, social and institutional 
context). The Map 3 is not much more consistent on a geopolitical level: in 10 
countries, including France, over 70% of respondents do not think that their studies 
have had an influence on their desire to become independent. It would be 
interesting to specifically analyse the results for Bulgaria, Romania and Turkey.   
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An important issue is to try to understand whether the training can actually have an 
effect, in the context of these countries.  

 
Maps 5 & 6. Q10, “At school or university, have you ever taken part in any course or 

activity about entrepreneurship that is turning ideas into action, developing your own 
projects? Yes, Q11.3 “My school education is making/has made me interested in becoming 
an entrepreneur? Disagree”, EB 354, 2012 

 
The following mapping summarizes this European geography of 

entrepreneurship. The projection of the countries uses the coordinates of a 
Principal Component Analysis performed on 23 of the 26 variables in the table 
above. The distribution of countries is consistent with previous observations and it 
is easy to identify several groups of countries. In the bottom left of the mapping, 
citizens rather have the desire to become independent, in particular to increase their 
income, but lack the means. At the top left is the lack of resources, particularly in 
Greece and in Cyprus, the economic environment have negative effects for the 
development of commercial activities. Thus, preference is not for independence, 
because citizens want to ensure a stable and regular income and a job security, as 
in the top right of mapping, where citizens enjoy (in theory) the independence for 
the freedom it provides, but have never really thought about taking the step, have 
no ideas and were not encouraged during their studies. Finally, we find at the 
bottom right of the mapping, a high level of people that think that entrepreneurs 
create jobs, but they don’t desire to become entrepreneurs... Ultimately, the 
national, social, cultural and historical specificities (especially regarding the 
countries of Central and Eastern Europe), induce certainly quite different answers 
on many topics related to entrepreneurship. It is of course too early to conclude to a 
dichotomy between a poor Europe that hope, with independence of 
entrepreneurship, improve their standard of living and a richer Europe wishing to 
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maintain a job security and a steady income, that does not intend to undertake even 
if the possible freedom of entrepreneurship remains an important aspiration. 

 

 
Mapping 1. PCA of 23 variables from Flash EB 354 

 
The results of such studies, on one hand, provide a focus on the national 

visions, thus smoothing the internal differences in each region, on the other hand, 
cannot be put into perspective only in the short term (3 years in this case) and thus 
are very sensitive to the immediate contexts. However, the fairly low overall 
propensity to desire of independence, the lack of ideas and the low familiarity with 
the demarches of projects have to be considered for the evolution of the training 
programs, not only for the increase of the number of creation of enterprises or for 
the decrease of unemployment level (target in fact not so much related to business 
creation), but to support and anticipate the social and societal evolution. 

In January 2013, the Commission published its Action Plan 
“Entrepreneurship 2020”, to “revive the spirit of enterprise in Europe”. Indeed, in 
the context of crisis and in order to “restore growth and regain a high level of 
employment, Europe needs more entrepreneurs”. After the adoption in October 
2012 of a Communication about industrial policy, the Action Plan target is to 
“support entrepreneurship” in particular “the development of education and 
training for entrepreneurship”. The text therefore extends the ideas of 2008, but the 
education component is now the pillar number one, “from a new basis: to 
generalize and to improve entrepreneurial learning”. Echoing recent studies of the 
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impact of some programs, the Commission estimates that “15 to 20% of the 
students taking part in a ‘mini-company’ program [... in the secondary school] later 
create their own business, three to five times more than the rest of the population”. 
And even if they do not create their business, their competence to “turn ideas into 
action” increases their employability. The Commission therefore encourages the 
development of “best experiential learning model”, and the “participation of 
entrepreneurs faced to the realities”. But it is also to change the situation in higher 
education, linking entrepreneurship to innovation. “Universities should develop an 
entrepreneurial approach”, that is to say, apply the logic of project management 
and evaluation by themselves. The action plan calls in particular the Member 
States to use the Structural Funds to “stimulate entrepreneurship education”, but 
also “to support the creation of effective mechanisms for businesses favoured by 
the University” [8].This renewed consideration of the problem of entrepreneurship 
education by the European authorities is part of a broader trend. The paradigm shift 
from spirit of enterprise to entrepreneurial spirit reveals a new relation to work, to 
business, to politics, but also to knowledge (particularly in the context of our new 
digital culture). The major intentions are legitimate, while authorities seek to stave 
off a crisis without fundamentally question the system and, more importantly, 
while behaviours, and social policies and practices evolve. Entrepreneurship is part 
of this evolution. Its content changes at the same time as the interest. It is a 
question, recurrently, to integrate professional, to attract experience to implement 
this teaching and it is questionable whether it is possible to organize professional 
teachers? But before we have to answer the issue about how and to whom it should 
be necessary to know about all of that! 

 
3. Teach entrepreneurship 

Entrepreneurship involves three phases that require each of the competencies: 
- The idea of creation (innovation) requires creativity and knowledge of the 

environment (experience) 
- The project involve spirit of organization and financial and relational skills 
- The development is based on entrepreneurship capabilities (team leadership, 

strategic vision and management skills). 
The entrepreneur must be trained to accept innovation and to think in 

different ways. The rejection of conformity is not the certainty of being right 
against all or the isolation from the advice of the others; it must be accompanied by 
an acceptance of the evaluation, of an attitude of empathy, of a desire to convince. 
These elements are difficult to convey with traditional teaching methods. At the 
same time, no new method guarantees the acquisition of these elements. This is the 
most sensitive point in terms of effectiveness of entrepreneurship training. The 
knowledge of the environment is much simpler to consider, it can be done by 
immersion in the workplace (internship), by learning of the audit (report) and 
testimonies of actors (professional). 
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Project management involves rigor and persuasiveness. The intellectual rigor 
and methods of management is now well developed. All curricula are based on the 
acquisition of these skills. The acquisition of skills of persuasion is still based on 
methods in phase of pedagogical innovation. Fictitious project, situation, 
internship, resolution of cases, role plays, business games, innovation competition, 
tournament creation, the methods are numerous. Since the integration of case study 
research in management sciences, some forty years ago, the teaching methods 
became various, including both more realism and more progressivity. 

However, the application of these methods depends on many factors of 
contingency: the teaching team skills, the financial and technological resources of 
the institution, the educational project and the freedom of initiative left to teachers, 
the government support especially from local authorities, the relationships with the 
economic sectors. 

The acquisition of management skills necessary for the development phase of 
the project is paradoxical from a Schumpeterian point of view of the 
entrepreneurship training. The control of the entire contents of the manager toolbox 
is necessary because in the development phase, the entrepreneur must know 
everything. It is easy to assess students based on this control: a weak point in one 
of the techniques can penalize the project and must be punished. Accordingly, 
there is a wide range of managers who are sent to the labor market, but those who 
have not necessarily the ability to manage the stress, the insecurity or to accept 
some radical guidance can be prone to make quick decisions. Therefore, it is 
important to anticipate, to accept failure and to use it, all essential qualities for the 
success of an entrepreneurial project. 

OECD (2010) defines entrepreneurship as a combination of attitudes, 
personal qualities, formal knowledge and skills. For Geoffroy Roux de Bézieux, 
founder and president of OMEA Telecom/Virgin Mobile (2013); “The 
entrepreneur is a free electron, a disturbing element essential that opposes the 
status quo to ‘business as usual’, which upsets the certainties of those that are 
installed”. The entrepreneurship training should enable to acquire skills focused on 
the development of capacities to think creatively, to work in teams, to manage risk, 
to seize opportunities in a market eventually to be created and to reflect the 
uncertainty. These transverse complex skills cannot be acquired only by 
conventional teaching methods. The lectures and tutorials provide cheap training, 
but are not preferred means of acquisition of cognitive, social and behavioural 
skills. The three phases of entrepreneurship allow the emergence of an organization 
and provide a dependency road that determines its durability. The large number of 
failures after a few years of existence (one enterprise in two fails in France after 
four years) shows the importance of a good entrepreneurship training for the 
economy, but also highlights the flaws in the system selection projects, but also for 
individuals who have projects. The conditions for graduation shall not designate 
the best students, but those more likely to be entrepreneurs. The teaching of 
entrepreneurship implies to take into account these guidelines the implementation 
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of active learning. Students must be able to acquire “actionable knowledge”, in the 
sense of Argyris, that could be put into action, facing the reality and eventually 
challenged by new situations [9] (Argyris, 1993). The entrepreneurship training 
should allow (according to different approaches) the development of the needed 
skills (assuming a given profile – formatted – of entrepreneur, but entrepreneurship 
is essentially a upheaval, a way out of the road – cf. Schumpeter –) or should 
assimilate with some case studies the main points of business creation (without 
being confronted with the reality - like with a flight simulator –). The problem-
based learning allows in theory reconciling these two approaches. To state the 
problem, it is necessary to be placed in the position of the applicant, whether he is 
customer, user or client. To reply to a request from a client, it is not enough to 
propose the most effective technical solution, but we must understand the reality of 
the need to be satisfied. This method, in the context of budget constraints for all 
higher education institutions, has the advantage of not being very expensive 
because it can use the traditional way of teaching but then the method remain 
largely mono-disciplinary while entrepreneurship requires a multidisciplinary 
approach. 

This is why many institutions fit into their training a project-based teaching 
to be able to confront the student more realistically to market conditions. The 
contents of these courses integrate the five phases of projects: problem 
identification, project organization (analysis, planning, and management of 
changes), multidisciplinary and collaborative approach, control and self-evaluation 
of the project by participants, competition between projects based on the 
exemplary of the best (often reinforced by the participation during the competition 
phase). The project-based teaching, however, requires significant resources to be 
successful. It is therefore often only partially implemented through the writing by 
students of some business plans. This combined approach with the completion of 
an internship and the writing of an internship report is supposed to help students to 
acquire all the entrepreneurial skills they need to succeed. 

The most commonly teaching methods used in Europe include these various 
approaches and focus on classical studies, the case method, the project-based 
teaching and the use of examples through the presence of entrepreneurs [10]. 

Most training in Europe varies between these methods that, however, have 
the drawback of not enough focusing on the first step of the entrepreneurship: the 
idea, the creativity and the “feeling” of the evolution of the environment. Some 
educational experiences, however, held that creativity, is brought especially into 
business schools, rarely into universities. The main problem is that these methods 
are intended for a whole promotion of students. But entrepreneurship, risk-taking 
are not acquired characteristics. No entrepreneurship education does include a 
selection based on the assessment of the level of risk-taker of students. Training in 
entrepreneurship, even improved with internships, coaching post-training, 
institutional support projects, etc., are then relatively ineffective. 
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4. The entrepreneurship training in Bulgaria 
Within Europe, Norway, Sweden, Estonia, Lithuania, Denmark, the 

Netherlands, the Wales and the Flemish Community of Belgium have implemented 
a specific strategy for entrepreneurship teaching within the educational system 
from primary to secondary school. Iceland, Spain, Finland, Poland, the Czech 
Republic, Slovakia, Austria, Slovenia, Bulgaria, Greece and Turkey have 
introduced this teaching as part of a broader strategy. Initiatives are underway in 
other countries (except in Germany, France, Italy or Hungary). In the case of 
France, as in Spain and Norway, entrepreneurship is embedded in transversal 
programs [11]. This issue is central because the transversality may involve a 
dilution of the program. 

The case of Bulgaria is interesting: the country has made a priority of 
teaching entrepreneurship while the budgetary context is difficult. This 
commitment, however, relies in particular on private initiatives, partly on European 
funds and foundations. 

The National Strategy (2008-2013) and the Programme for the Development 
of Education, Science and Youth Policy of the Republic of Bulgaria (2009-2013) 
plan to develop the teaching of entrepreneurship in schools by implementing 
integrated teaching modules into various programs (cf. 
<http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/>). The 
first priority of the National Programme for Youth (2011-2015) is to encourage 
personal development and economic activity of young people, to improve their 
access to information and to quality services. This includes stimulating 
entrepreneurship and the acquisition of related skills (cf. 
<http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/youth/procedures/Natio
nal_programme_for_youth_2011-2015.pdf>). 

In primary education, entrepreneurship education is not compulsory, but 
became very popular. The Ministry of Education organized a pilot training for 
primary school teachers on this subject since 2010 (200 teachers involved in 2010, 
250 in 2011, representing less than 2% of teachers), as part of the agreement 
reached in 2010 with Junior Achievement Bulgaria, NGO affiliated with Junior 
Achievement Young Enterprise Europe. This NGO works for entrepreneurship 
education at all levels (<http://bulgaria.ja-ye.org>), offers entrepreneurship training 
for teachers across the country and provides methodological assistance in their 
work. The latest changes in the Bulgarian legislation have the objective to make 
school more attractive by including innovative forms of teaching practices to help 
children to acquire a base of economic knowledge, to help them for the choice of a 
future career and to develop their artistic thinking and their entrepreneurial skills. 

In secondary education, schools can choose different programs (“profiles” of 
training). 50 schools propose the profile “technology - entrepreneurship and 
business”, also created in partnership (12% of the institutions are concerned). For 
example, the School No. 125 “Prof. Boyan Penev “ (<http://sou125.com/>) offers 
this program after the seventh class since 2005. It is organized by a group of 
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experts and teachers of Junior Achievement Bulgaria Foundation, scientists and 
consultants about the teaching of entrepreneurship. 

The formation of a culture of initiative and entrepreneurship among students 
includes three components: management, economics and computer science and 
behaviour models. In particular are taught the practical aspects of entrepreneurship, 
management and operation of a student organization, ethical business standards, 
strategies for success, leadership and career preparation, the implementation of 
models entrepreneurship and the creation of a joint venture by the students. 

In 2012, 1,705 teachers from primary and secondary schools of 27 regions in 
the country attended the course “Integrating entrepreneurship education at an early 
stage of education”, about 9% of secondary school teachers. The training lasts two 
days and is organized by Junior Achievement Bulgaria trainers for a fee of 54 leva 
(27 euros). 

Several programs are planned, especially for children ages 6 to 12, 13 to 15 
years and 16 years: 

- 6-12 years: 
Us: The program focuses on individuals and their role as producers and 

consumers. 
Our family: Exploring family and economic responsibilities. 
Our city: Explore career opportunities and interdependence of businesses in 

the city. 
Our community: Study of responsibilities and opportunities in our 

community. 
- 13 to 15 years: 
Europe and Me: Provides practical knowledge regarding the natural, human 

and capital in Europe that are used by businesses to produce products and services. 
This is my business! The program focuses on entrepreneurship, while 

focusing on social studies, reading and writing skills. 
Economy success: The program provides practical information on personal 

finance and the need for students to identify the objectives of education and career 
based on their skills, interests and values. 

- 16 and over 
Banks in Action: Exploring the banking sector, its components, units and 

structures, as well as the means and methods of management. Training objectives: 
acquisition of knowledge related to the practical aspects of the problems studied, 
learning to assess the risk and profitability of a bank, skills for effective 
management in the banking sector, policy analysis, operations and processes in the 
bank and how they affect various management decisions. (Program of 72 or 124 
hours depending on the methods). 

Business Ethics: Xith practical exercises in the classroom program. "Business 
Ethics" Junior Achievement teaches the skill of ethical decision-making among 
students at a time when they are preparing to enter the labor market and to part of 
the global economy. 
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Virtual Company: During the simulation, virtual enterprises can test the 
management skills with the launch of innovative products on the market. 

Economy: Program “Economy” from Junior Achievement Bulgaria, during a 
semester or a year that allows students to explore the economic and trade systems 
to study the new global economy, the knowledge and skills required for each 
competent citizens, workers and consumers. 

Society student: The program helps young people to appreciate and 
understand the role of business in our society. Recognized by the European 
Commission “best model in the teaching of entrepreneurship”. 

Enterprise without Borders program suitable for students aged 15 and 19 
years. The aim is to help young people understand the basic principles of European 
trade and acquire the basic skills needed to manage an international company. 

Social Business: A program suitable for students aged 15 and 19 years. It is 
an extension of the "society of the student," focused on the creation of a business 
related to social or environmental issues. Social business does not pay dividends to 
shareholders and reinvests profits in socially useful activities each or cause. 

Success Skills: Program knowledge and skills for career development and 
preparation for working life. 

Universities are autonomous, there is no national program for 
entrepreneurship and education but several institutions offer special training. For 
example, an entrepreneurship department exists within the Business Faculty of the 
University of National and World Economy and offers undergraduate program 
(bakalavar) “entrepreneurship” from 2007 and a master’s program in “family 
businesses” in partnership with the Family Business Association FBN 
(http://www.fbn-bulgaria.org/) which provides some fund to finance interventions 
of various international experts in the field. The Professional College of Business 
and Finance (private school) also offers studies in entrepreneurship and 
management. After two years of study (normal, part-time or distance) students can 
continue their studies in the Department of Economics at the New Bulgarian 
University. The Technical University of Sofia has set up a Centre for 
Entrepreneurship in Plovdiv that organizes courses and conferences, but also 
provides support and assistance to aspiring entrepreneurs. A competition is also 
organized. Entrepreneurship courses are organized during 3-day sessions and are 
free for students and teachers. 

From other initiatives implemented in Bulgaria, there are two examples 
present: 

- The Institute of Entrepreneurship Cisco organized, in 2012 and for the third 
time, a competition named “European Prize for the Promotion of 
Entrepreneurship” (an initiative of the European Union), coordinated by the 
Ministry of Economy and Tourism in Bulgaria. 

- The America for Bulgaria Foundation annually selects students from 
Bulgarian citizenship at least in second year to participate in a Summer 
Entrepreneurship Program, a five-week training at U.S. universities including 
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meetings with managers and visits of incubators on site. All costs are covered by 
the Foundation (see <http://www.iie.org/Programs/Bulgarian-Young-Leaders-
Program/SEP>). It is a “mini-MBA”. 

Efforts to train teachers, especially from secondary schools, and the 
integration of elements of entrepreneurship in primary school are interesting, but it 
is difficult to try to analyse the effects in term of potential impacts, as this study 
area is quite new. To continue the comparison with other countries, it is also 
essential to analyse in detail not only the content of curricula, teaching methods, 
but also the methods of assessment of skills, attitudes and knowledge. 

 
5. Conclusion and some research perspectives 

The French situation is certainly particular in teaching entrepreneurship. 
Indeed, it has been known for many years that if the “grandes écoles” often form 
managers, they rarely form entrepreneurs. All (or most) “grandes écoles” and 
departments of economic and management in universities offer courses in 
entrepreneurship. But at least two elements counteract the incentive to 
entrepreneurship. From an institutional point of view, the “grandes écoles” are part 
of different ranking, in particular based on salary levels for outgoing graduates. In 
general, the students who create an enterprise after their graduation start at a much 
lower level than graduates recruited in a large enterprise. Thus, a high rate of 
entrepreneurs could drop the ranking position of the “grande école” or the 
engineering school. For the moment, this element seems not to be essential for the 
French universities. Another element is the student debt. For some, the creation of 
an enterprise in a context of debt is very difficult. 

Thus, entrepreneurs in France, are rarely graduates from the schools where 
entrepreneurship is taught ... In 2011, less than 0.5% of graduates from French 
engineering or business schools were in the process of creating an enterprise. The 
auto-entrepreneur regime in France has enabled many entrepreneurs to create their 
enterprise: 3/4 of them would not become independent without this statute that 
facilitates the creation of an entrepreneurial activity since 2008. About half of new 
businesses use this system which is subject of controversy as there is a 
deregulation of the labour market, for some, and, for others, the statute install a 
competition with the regime of "artisans". 90% of self-employed entrepreneurs do 
not exceed the threshold of the minimum wage and therefore many of them 
combine self-employment with paid employment. The vast majority of new 
enterprises (95%) have no employees, including self-employed entrepreneurs 
(56%). The share of employer businesses is low (12%). Another important element 
is the average age of individual entrepreneurs: 38 years in 2011 and 60% are men. 

The National or European policy positions, that make entrepreneurship 
education a priority for business creation and employment, must pay its attention, 
at least in France, to the economic reality of the entrepreneurial independence. The 
links and the induced responsibility given between this kind of education and the 
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economic situation are excessive: skills are needed, but what remains is the only 
one of the key elements. A European inventory could be realised about this point. 

Entrepreneurship can be considered as part of a new educational paradigm in 
coherence with the social and cultural changes, no direct connection with a 
utilitarian view of its supposed effects. All activities now seem to need the skills, 
the knowledge and the attitudes that the process entails; an entrepreneurial society, 
somehow, for the day life such as for professionals or professional day life. Some 
snippets of the new paradigm are emerging: innovation, new modes of production 
and management of knowledge, new relationships with knowledge, logic of 
projects and of evaluations… 

It is also important to say that in order to provide learning methods 
concerning creativity, training to divergence, refusal of conformity and stress 
management, and one must be aware of the fact that they are still in the 
experimental phase. However, the results are not studied yet. What is the 
effectivity of these systems in terms of sustainability and real support for real 
creators? Thus, all politicians prefer the entrepreneurial spirit, promote an image of 
the creator of employment and entrepreneurs became new heroes of the society but 
educational projects in primary and secondary schools are in fact based on 
entrepreneurship. The question then arises about the potential impact of the image 
of the entrepreneur on teaching methods. It is important to be able to explain, 
beyond the simple observation, the differences in attitudes towards 
entrepreneurship. A research on these developments would be useful to know, to 
evaluate and to try to understand the effects of the integration of education on 
entrepreneurship ... and not just on the creation of companies! Other elements 
should be included in this research. Generally, the institutionalization of 
entrepreneurship support goes beyond a favourable trend for the training of the 
entrepreneurial spirit. The systems put in place by local authorities in conjunction 
with universities (incubators, cluster, etc.) are supposed to foster entrepreneurship 
and business creation by young graduates. What about the actual effectiveness of 
these systems in terms of desire to set up a business? 
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Abstract. To gain competitive advantage organization must innovate: not just once but 
repeatedly, in all products, services and business functions. But, productive, profitable 
innovation does not "happen" alone. They must be managed, measured and implemented, 
and some organizations are successful at it. Innovation is not just a weapon in competitive 
markets. In fact, the need for building and developing a great capacity for innovation is vital 
for organizations. It is a tough challenge for the organization but can be done. The basic 
model in this paper focuses on the definition of internal direct and indirect influences 
between certain factors, processes and outcomes of innovation management. 
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and development, knowledge. 
 

1. Introduction  

Innovation is an important research topic in economics, business, 
entrepreneurship, management, technology, engineering and so on. The word 
"innovation" is often synonymous which results with process. Researchers tend to 
focus on the process of innovation, from the beginning of the idea to its 
transformation into something useful. In the organizational context, innovation is 
associated with development through improvements in efficiency, productivity, 
quality, competitive position, market share and so on. All organizations can 
innovate, including for example, hospitals, universities, government and other 
organizations. To gain competitive advantage must innovate: not just once but 
repeatedly, in all products, services and processes. But productive profitable 
innovation does not "happen" alone. They must be managed, measured and 
implemented, and some organizations are successful at it. For any organization, 
innovations are not only an opportunity for growth and survival but also the 
opportunity for significant impact on the industry guidelines. Innovative leaders as: 
Alkaloid, Mikrosam, Cermat in Macedonia, Apple and Google, GE, Procter and 
Gamble, IBM, Whirpool, Shell and other organizations  in the world shows and do 
significant changes in a key parts in business model or in a basic technology, 
refocusing competitive vectors of operations. 

In this context, there is a need for research on organizational factors that 
enable flow of innovation within the organization. It is clear that innovations 
represent a continuous process of interaction with external organizations and 
internal environment, where knowledge is transferred in all stages. Innovations 
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provide opportunities for the organization to focus on business development. 
Innovation is not just a weapon in competitive markets. In fact, the need to build 
and develop a deep capacity for innovation is vital for organizations. It is a tough 
challenge for the organization but it can be done. Organizations must be able to 
adapt and evolve if they want to survive. 
 
2. Identifying organizational factors for the flow of innovation 
        Essential question is what is innovation? Innovativeness defines the ability of 
the organizations in the production of innovations. Innovation is best expressed 
through: Creativity which refers to the ability to create new ideas and the ability to 
implement ideas into practice. Innovation is a feature of organizations which 
quickly react to changes in the environment by generating ideas that will result in 
new products, services, processes, etc. In this way, organizations will be able to 
function successfully, achieving competitive advantage and profitability. 

Organizations vary in the degree of innovativeness. According to the degree of 
innovation organizations are [1]: 

1. Inventive. This level of innovation characterizes organizations that strive 
to be leaders in the market by introducing new products. These 
organizations through new products are trying to position themselves first 
in the market. 

2. Adaptable. Organizations are not position themselves as market leaders, 
they allow other organizations to be market leaders. These organizations 
adapt and modify competing products. Through so-called "Innovative 
imitation" such organizations tend to be second but the best. 

3. Economical. This degree characterizes organizations that produce what 
others have already produced, but economical, low cost. 

4. Innovative applications. Organizations that use available technology but 
creatively applied in new areas or new applications. 

Numerous discussions on innovation lead to the only conclusion that 
innovation represents the process of transforming ideas into profitable reality.  

Peter Drucker believes that: "Innovations are organized, systematic and 
rational work", followed by analysis, market research, analyses of demographic 
trends and so on [2]. The term "process" is usually seen as a "black box." Why? 
Because many d’ not know what's going on inside. There is a thinking that most 
good ideas d’ not work well, actually, most of them are unsuccessful. The question 
is why some innovations are unsuccessful while others triumph markets? Thomas 
Edison it's not talking about the failure. Such his thinking is reflected in his famous 
thought: "I did not say failed. But found 10,000 ways that did not work." Hence it 
can be concluded that only one of hundreds of ideas becomes successful 
innovation. Innovations represent a process that should be managed. According to 
it innovation represents the management of all activities in the process of 
generating ideas, technological development, production and marketing of a new 
(improved product) or production process [2]. Innovation management is the 
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process of managing innovation where ideas for innovation within organizations go 
through various stages of the innovation cycle. Innovation cycle describes all the 
activities involved in the realization of the idea into a profitable reality. 
Organizations are dynamic systems with a number of features that determine the 
complex character. Given that organizations are characterized by dynamism, they 
permanently altered, adapted, perfected, grow and develop. The question is, what 
are the main features that make it possible to realize the basic objective of the 
company and what are the main factors affecting the implementation of the 
innovation process? Innovation process is a complex process that requires the use 
of knowledge, where are important role have: 

• research and development, 
• marketing, 
• operational management,  
• leadership.  

In this context the question arises whether we can manage the process of 
innovation? The answer consists in organizing and directing human and material 
resources to successfully [3]: 

• Creating new knowledge. 
• Generating ideas aimed at new or improved products and/or services, 

processes. 
• Developing ideas into new products and/or services, processes. 

Innovative knowledge management must ensure the flow of the key factors within 
the organization that enable the flow of innovation, as well as knowledge about the 
influence of these factors on the process of innovation in order to improve 
organizational performance and also to increase profitability and competitiveness 
organization. 
 

3. Map of causalities in innovation management and sustainable 

organizational competitiveness 
Michael Porter believes that innovation is the organization's ability to realize 

successful projects for innovation that will enable the acquisition of competitive 
advantage [4]. For example, Toyota has concentrated it to penetrate into the heart 
and minds of buyers in order to accurately determine the needs and requirements of 
customers and consequently, to find a way to realize their demands. Toyota has 
fourteen floor building "Amlux" which looks like a rocket with blue and black 
stripes, which serves to attract people as potential buyers and people with ideas. 
Visitors have the opportunity to spend time on the computer/ television screens to 
design their own car. Also, visitors can obtain information about the organization, 
products and its dealers as Toyota and explain in detail what should be done and 
produced. Meanwhile staff takes notes and provide knowledge that the entire 
complex is devoted to it to include potential buyers who can give insight as Toyota 
could to meet their demands and needs for the car. Organizational competitiveness 
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largely derived from innovation. Although organizational competitiveness can 
occur as a result of the organization's size or available resources, dominant market 
position have organizations that are able to mobilize knowledge, technological 
skills and experience in order to create new products/ services and/ or processes. 
Hence the need for creating a map that will identify the impact of organizational 
factors on organizational performance and therefore organizational 
competitiveness (see fig. 1): 
 

 

 

 
 

 

Fig. 1. Map of causal relations in research area Innovation management 
 

OM - Operation Management, L - Leadership, CM - Change Management, OP - 
Organizational Performance, OC - Organizational Competitiveness, SM - Supervisory 
Management, IM - Innovation Management, C - Creativity, Ro - Recognizing opportunity, 
PS - Problem Solving, R - Research, MT - Methods and techniques for generating ideas, I S- 
Innovation Strategy, IP - Innovation Projects, R&D - Research and Development, D - 
Development, ND - New design of product/service. 
 

From fig. 1 it can be concluded that the operation management, change 
management, supervisory management, leadership and innovation management 
have a significant impact on organizational performance and therefore 
organizational competitiveness. Operation management is directed in the part of 
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development of new products/ services and/ or processes. Fig. 1 outlines the 
following impacts: 

• The role of leadership in the development of innovation as a systematic 
capability of the organization. 

• Role of supervisory management in the process of managing innovation. 
• Creativity is the main source of ideas, opportunities and problem solving 

that lead to innovation. 
• Research as a source of relevant knowledge for the implementation of the 

innovation process. 
• Managing the innovation process leading to the development of a model 

for the transformation of the idea into a profitable new product/ service 
and / or process. 

• The development of a new design of the product/ service and/ or process 
on organizational performance and thus achieve organizational 
competitive advantage. 

From the map of causality of innovation management and organizational 
competitiveness, can clearly see the effects of innovation management on 
organizational performance and thus competitive advantage. Applicative research 
projects should focus on the above dependencies and organizational capabilities to 
innovate. However, the main concern is the innovation management and its impact 
on organizational performance and organizational competitiveness. The research 
resulted in a model of causalities CID meaning: creativity, innovativeness and 
development. CID on Macedonian language means "master", "gentleman". If we 
analyze this model, the starting point is that the creativity of individuals and 
organizations make it possible to generate a multitude of potential ideas for 
innovation. Innovativeness results from the process of innovation which should be 
managed, the organization's strategies for innovation, research and development, 
innovation projects that lead to the third element, i.e. the element of development. 
Development of new products launched in the market is the result of the overall 
process of innovation. The above elements lead to the creation of an innovative 
organization where innovation will be incorporated as a systematic ability to 
achieve competitive advantage. 

 

4. Conclusions 

Map of causal relations in the field of innovation management includes a focus 
on the underlying organizational factors that in further research will be discussed in 
detail. The basic thesis stems from the fact that innovation is the key to success for 
achieving competitive advantage.  

Organizational factors allow the flow of innovation at the level of the 
organization will build infrastructure for innovation as a systematic ability to 
achieve sustainable competitive advantage. There is no doubt the impact of 
leadership, supervisory management, operational management, innovation 
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management on organizational performance and therefore organizational 
competitiveness.  

Starting from the fact that the innovation is challenge of the 21-st century, the 
impact of innovation management is increasing in organizational performance for 
achieving organizational competitiveness. It results in the creation of CID model in 
its scope covers: creativity, innovativeness and development. The implementation 
of this model followed by transferring knowledge across in stages of the process 
will result in an innovative organization concerning learning organization. 
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Abstract. Under the conditions of ever increasing globalization and fast technological 
change, innovation is largely considered to be the driving factor of competitiveness and 
sustainable economic growth. In this context, the aim of the paper is to analyze in a 
comparative perspective the current innovation performance of Bulgaria’s economy. While 
the country falls within the group of modest innovators, substantially diverging from the EU 
average, it has even deteriorated its innovation performance in recent years. The paper 
suggests some recommendations for improvement of the design and effectiveness of the 
national innovation policy in order to foster Bulgaria’s innovation potential.  
Keywords: innovation policy, Innovation Union Scoreboard, competitiveness, Bulgaria.   
 

1. Въведение 
   Глобализацията и ускорената промяна в технологиите определят 
осъществяването на нововъведения и технологична модернизация като 
основен източник на устойчивия икономически растеж за всяка държава. В 
съвременния етап на развитие на световното стопанство вече не е достатъчно 
експлоатирането на временните характеристики на пазарната среда, 
необходимо е конкурентоспособността да бъде изградена на основата на 
дългосрочни технологични предимства, произтичащи във все по-голяма 
степен от интелектуалната мощ на човешкия капитал, иновациите и 
приложението на новите технологии.  Ето защо изграждането на модерна 
национална иновационна система се счита за основен стратегически 
инструмент, създаващ ключовите условия за постигане на дългосрочно 
икономическо развитие. 
 В годините на прехода към пазарна икономика обаче българските 
правителства силно пренебрегват ролята на националната иновационна 
система като генератор на икономическия растеж. Вниманието е насочено 
към макроикономическата политика и по-конкретно към установяване на 
макроикономическа и финансова стабилност. Ограничаването на публичните 
разходи за НИРД, както и слабата модернизация на индустриалния сектор, а 
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оттам и недостатъчното иновативно търсене, води до значително изоставане 
на България от европейските страни по отношение на националния 
иновационен капацитет. На този фон днес международната 
конкурентоспособност в България се основава на ниски разходи и ниски 
цени, а не на масирано технологично натрупване и висока иновационна 
активност. Експортната листа на страната продължава да бъде доминирана от 
продукти на традиционни отрасли с ниска технологична сложност и малка 
добавена стойност. Според Световния икономически форум единствено 
България и Румъния от новите страни членки на ЕС се намират все още на 
второто равнище на икономическо развитие, основано на ефективността. 
 Иновационната политика заема водещо място сред политиките, които са 
призвани да стимулират икономическия растеж в България, да повишат 
нейната конкурентоспособност и високотехнологичния ѝ износ. Иновациите 
могат да съдействат за придвижване нагоре по веригата на добавената 
стойност на отраслите, в които страната има конкурентни предимства и 
подобряване на мястото ѝ в международното разделение на труда.  
 Целта на настоящия доклад е да се оцени в сравнителен план с 
останалите страни на ЕС актуалното състояние на иновативността на 
българската икономика. Въз основа на това могат да бъдат определени 
силните и слабите страни на националната иновационна система и да се 
изведат предизвикателствата, с които трябва да се справи българската 
иновационна политика. 
  
2. Иновативност на българската икономика в сравнителен 

международен план   
Цялостна и многоаспектна характеристика на напредъка в областта на 

иновациите се съдържа в „Класация на Съюза за иновации“ (Innovation Union 
Scoreboard – IES). Докладът анализира различни индикатори за 
иновативността на европейските икономики и има за цел да подпомогне 
ефективния мониторинг на изпълнението на стратегия "Европа 2020" в частта 
за иновациите. Това се постига чрез представяне на сравнителна оценка на 
иновационното представяне на държавите членки на ЕС-27 както и на 
силните и слабите страни на иновационните им системи. 

Страните се класират според стойностите на обобщен иновационен 
индекс, който се изчислява въз основа на 3 групи от показатели, обхващащи 8 
измерения, включващи 24 отделни индикатори.  

Групата на „Благоприятстващите фактори“ обхваща основните двигатели 
на иновационната дейност, които са външни за фирмата: „Човешки ресурси“, 
„Отворени и привлекателни научноизследователски системи“ както и 
„Финансиране и подкрепа“. „Фирмените дейности“ съдържат иновационните 
усилия на равнище фирма, групирани в три иновационни области: „Фирмени 
инвестиции“, „Мрежи и предприемачество“ и „Интелектуална собственост“. 
„Резултатите“ от иновационната дейност на фирмите се измерват в две 
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направления: първото е свързано с определянето на фирмите като 
„Иноватори“, а второто – измерва постигнатите „Икономически ефекти“ [1]. 

В класацията за 2012г., (която практически отразява представянето през 
2010/2011г. поради технологичното закъснение при събиране на данните),  
въз основа на получените средни резултати в областта на иновациите 
държавите членки са разделени на четири групи:  

- представянето на Дания, Финландия, Германия и Швеция е с поне 20% 
над средното равнище за ЕС-27. Тези страни са "иновационните лидери";  

- Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Франция, Ирландия, Люксембург, 
Нидерландия, Словения и Великобритания се представят в границите между 
90% и 120% от средното за ЕС-27 равнище. Тези страни са "иновационни 

последователи";  
- представянето на Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Малта, 

Португалия, Словакия и Испания е  между 50% и 90% от средното за ЕС-27. 
Тези страни са "умерени иноватори ";  

- нашата страна, в компанията на Латвия, Полша и Румъния е с повече от 
50% по-ниско представяне от средното за ЕС-27 равнище и попада в групата 
на "скромните иноватори ".  

При това, през 2012г. България е изпреварена по съставния Обобщен 
иновационен индекс не само от всички страни членки на ЕС, а и от 
държавите със статут на кандидатки за членство – Македония и Турция. Така 
в последния доклад „Класация на Съюза за иновации“ България заема 
последното 34-то място, отстъпвайки назад с три позиции спрямо 
предходната година.  

 

 
 

Фиг. 1. Стойности на Обобщения иновационен индекс през 2008 – 2012 г.  
                       за България, Румъния и ЕС-27      ] 

 
Негативната картина с класирането на България в областта на 

иновациите става още по-мрачна, когато се разгледа представянето на 
страната в динамика (фиг.1) [1]. През 2012г. иновационният напредък в ЕС 
нараства с близо 8% спрямо пет години по-рано, докато в България - с едва 
0,5%.  В същото време през последната година нашата страна е на първо 
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място по влошаване на иновативността на икономиката, измерена чрез 
Обобщения иновационен показател, който бележи драстично съкращаване на 
своите стойности от 0, 234 до 0,188. Това представлява спад от почти 20%, а 
същевременно ЕС-27 постига ръст от 2,4%.  
 

 
 
Фиг. 2. Стойности на показателите, включени в Обобщения иновационен индекс за 
българската икономика в сравнение със средноевропейското равнище през 2012г.                        

(ЕС-27=100)   
 

 Данните от фигура 2 [1] позволяват да се направи детайлен анализ на 
състоянието на българската научноизследователска и иновационна система 
като в сравнителен план се изведат нейните силни и слаби страни спрямо 
средното равнище за ЕС. Само по един единствен показател, свързан с 
иновациите, българската икономика се конкурира успешно с европейските си 
партньори през 2012г. – “дял на завършилите поне средно образование на 
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възраст 20-24 г.”(85,5% в България, 79,5% в ЕС-27).  При всички останали 
индикатори постиженията на България са под средноевропейското равнище.  
 Относително добри са позициите на страната спрямо средното  
представяне по отношение на показатели като „търговски марки на 
Общността“ и „принос на средно- и високотехнологичния износ за 
търговския баланс“ (само 6% по-ниско спрямо средното за ЕС равнище). 
Умерено е изоставането в области като: дял на висшистите на възраст 30-34 
г. (79% от осреднения показател за 27-те страни членки); международни 
съвместни научни публикации (68% от средноевропейското равнище); дял на 
заетостта в наукоинтензивни дейности в общата заетост (с 38% по-слабо 
постижение от това в ЕС).  
 При всичките останали 18 показатели България изостава с повече от 
40% от средноевропейското равнище. Особено голяма е дивергенцията 
спрямо ЕС (с повече от 90%) при показатели като „приходи от патенти и 
лицензи от чужбина“, „рисков капитал, в % от БВП“, „съвместни публично-
частни публикации“ и „заявки за патент по ДПК“. 
 Сравнителният анализ на иновативността в ЕС, представен в 
„Класацията на Съюза за иновации“ дава възможност да се изведат някои 
общи отличителни черти, които споделят страните в групата на 
иновационните лидери. Всички те се характеризират със силна роля на 
бизнеса и сектора на висшето образование в националните иновационни 
системи. Бизнесът в тези страни показва много добри резултати по 
отношение на разходите за НИРД и заявките за патенти. Те също така имат 
добре развит сектор на висшето на образованието, както личи от много 
високите резултати при показателите за дял на населението, завършило 
докторантура, международните съвместни научни публикации, и 
съвместните публично-частни публикации, които сигнализират наличието на 
силни връзки между бизнеса и науката.  
 Като цяло постиженията на иновационните лидери отразяват 
балансираността на техните научноизследователски и иновационни системи. 
Това означава, че тези страни регистрират най-малки вариации в своите 
резултати по отношение на всичките 8 иновационни измерения. Важен извод 
за вземащите решения в държавите от групите на умерените и скромните 
иноватори е, че въпреки необходимостта от приоритетно обръщане към 
относителните слабости в националните системи за научни изследвания и 
иновации, действията трябва да са насочени към постигане на балансирано 
представяне във всички категории показатели. 

Фигура 3 представя в сравнителен план състоянието на България в 
областта на иновациите в осемте измерения на Обобщения иновационен 
индекс. Видно е, че относителните силни страни на нашата страна са в 
сферата на човешките ресурси, икономическите ефекти и интелектуалната 

собственост. 
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Фиг. 3. Иновативно представяне на България и ЕС според 8-те измерения на                    
Обобщения иновационен индекс през 2012г. 

          Източник: [1] 
 

 Слабите страни на българската икономика по отношение на нейната 
иновативност са в привлекателност на научноизследователската система, 
иноватори, финансиране и подкрепа на фирмени инвестиции и мрежи и 

предприемачество.  
   

Таблица 1. Класиране на България според показателите от стълб „Иновации“ 
 на съставния Индекс на глобалната конкурентоспособност 

 
2006-2007 2009-2010 2012-2013  

Показатели / Години място ст-ст 
 

място ст-ст място ст-ст 

Иновации 80 2,99 91 2,9 92 2,98 
Иновативен капацитет 77 2,93 73 2,87 64 3,2 
Качество на научноизследователските  
институции 

58 3,74 75 3,63 75 3,53 

Фирмени разходи за НИРД 89 2,75 94 2,7 92 2,88 
Университетско-индустриално сътрудн. 
в НИРД 

93 2,5 102 3,03 117 3 

Правителствени поръчки на съвременни  
технологични продукти 

95 3,27 97 3,27 81 3,45 

Наличност на учени и инженери 37 4,92 88 3,86 98 3,61 
Брой патенти (на 1 млн.души)  -- -- -- --- 47 3,61 

   Източник: [2] 
 

 Иновативността на българската икономика може да бъде оценена и с 
помощта на ежегодната класация на Световния икономически форум. Според 
доклада „Глобалната конкурентоспособност 2012-2013” България заема 62-ро 
място сред изследвани 144 страни. Въпреки че нашата страна успява да се 
придвижи с 12 места напред в класацията според обобщения индекс за 
конкурентоспособността спрямо 2006-2007г., това не се постига чрез 
подобряване на иновационното представяне. Напротив, съставният индекс на 
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иновациите претърпява понижение с 0,01 пункта, което води до загуба на 12 
места в класацията през 2012-2013г. спрямо 6 години по-рано в тази сфера.  
 В рамките на отделните компоненти на иновационната класация 
България се представя особено слабо и претърпява драматична загуба на 
конкурентни позиции при показателите наличност на инженери и учени (от 
37-мо на 98-мо място и спад на индекса с над 26%) и качество на 

научноизследователските институции (от 58-мо на 75-то място и спад на 
индекса с 5,6%). Въпреки че индексите регистрират покачване спрямо 
стойностите си от 2006-2007г., то е с чувствително по-бавни темпове 
отколкото в други страни и води до изоставане в класирането по 
показателите университетско-индустриално сътрудничество в НИРД (от 93-
то на 117-то място) и фирмени разходи за НИРД (от 89-то на 92-ро място).  
 Повишаване на стойностите на индексите и подобряване на позициите 
се отчита единствено при показателите иновативен капацитет и 
правителствени поръчки на съвременни технологични продукти, но и при 
тях страната не притежава конкурентни предимства. 
 Така, анализът на иновационното представяне на България в 
сравнителен план разкрива съществуването на редица слабости на 
националната иновационна система, които изискват приемането на 
целенасочени мерки за тяхното преодоляване. 
 
3.  Предизвикателства пред иновационната политика на България 

 В Националната програма за реформи 2014 – 2020 г. се подчертава, че 
иновационната политика е една от ключовите области за повишаване на 
конкурентоспособността на българската икономика. Съответно България си 
поставя амбициозната национална цел разходите за НИРД в страната да 
достигнат 1,5% от БВП до 2020г. при равнище през 2011г. от 0,57%. Очаква 
се и приносът на бизнеса чувствително да се увеличи, достигайки 2/3. 
   

 
 
Фиг. 4. Разходи за НИРД в България по източници на финансиране (2006-2011г.,х.лв.) 
 Източник: НСИ 
  

В същото време данните от таблица 2 показват намаляване на 
националните инвестиции в НИРД в бруто изражение през 2011г. спрямо 
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пиковата 2009г. за всеки от главните източници на финансиране– държавен 
сектор (-24%), бизнес (-33%), висше образование (-68%). Спадът е 
компенсиран от значителното нарастване на средствата за НИРД от чужбина 
по линия на европейските фондове, които скачат с над 6 пъти в сравнение с 
2009г.  
 Сериозно предизвикателство пред националната иновационна политика 
е повишаването на научноизследователската интензивност на 

икономиката. Наложително е значително увеличаване на средствата за 
НИРД (през 2011г. те представляват 0,7% от бюджета, докато средно за ЕС 
делът им е с повече от два пъти по-голям), за да се изгради необходимия 
иновационен капацитет за съкращаване на технологичната пропаст спрямо 
останалите страни членки на ЕС. Публичното финансиране трябва да бъде 
насочено към приоритетни области, отразяващи състоянието и нуждите на 
икономическото и технологичното развитие на страната. Конкретните 
приоритетните научни направления, финансирани с публични средства 
следва да бъдат определяни от държавата в тясно сътрудничество с 
представители на бизнеса и научните среди, да се актуализират периодично и 
предварително да се представят широко чрез медиите.  
 Наред с увеличението на публичните средства за НИРД, голямо 
предизвикателство представлява повишението на тяхното качество и 
ефективност. Това би могло да се постигне посредством повишаване на дела 
на конкурентното финансиране за сметка на институционалното 
финансиране, което засега преобладава в публичните разходи за научните 
изследвания.  
 Въпреки положителната тенденция от последните две години за 
нарастване на дела на фирмените разходи за НИРД (от 0,16% през 2009г. до 
0,30% от БВП през 2010 и 2011г.), те остават незадоволително ниски, 
предвид целта да бъдат увеличени до 1% от БВП до 2020г. Така основно 
предизвикателство пред българската иновационна политика е как да насърчи 
фирмите да повишат своята иновационна активност. Увеличаването на 
фирмените инвестиции в НИРД е най-ефективният начин за  подобряване на 
икономическите резултати от иновационната дейност в страната. Тук важна 
роля има ефективното функциониране на Националния иновационен фонд 
(НИФ). Допълнителни мерки към необходимото нарастване на разполагаемия 
бюджет на фонда, които трябва да се предприемат включват: увеличаване на 
дела на  безвъзмездното финансиране (особено за МСП е  трудно да изпълнят 
условието за съфинансиране на проектите); увеличаване на прозрачността на 
процеса на избиране на проекти за финансиране; намаляване на 
административните разходи за бенефициентите при финансиране от НИФ 
чрез опростяване на процеса на подаването на заявките; по-активно 
популяризиране на дейността на фонда чрез провеждане на разяснителни 
кампании из страната; подобряване на административния капацитет на 
служителите и т.н. 
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 Освен финансовите стимули е необходимо да бъдат въведени и данъчни 
облекчения за насърчаване на фирмената иновационна дейност, каквато е 
успешната практика в редица европейски страни. След внимателен анализ, в 
новия Закон за иновациите би могло да бъдат включени мерки като: 
намаляване на счетоводния финансов резултат с размера на разходите за 
иновации, направени в предприятието или възложени на друго предприятие, 
научноизследователски институт или висше училище; създаване на „статут 
на иновативно предприятие”, който се предоставя при изпълнение на 
предварително определени условия и на чиято основа предприятията 
получават право на пакет от данъчни и други облекчения и по-улеснен 
достъп до структурно финансиране; данъчни ваканции за научни работници, 
изследователи и висококвалифицирани кадри, които се върнат в България за 
професионална реализация и др. [3]. 
 Важно предизвикателство пред българската иновационна политика 
представлява необходимостта от възстановяване на връзката между 
научните институти, университетите и бизнеса. За тази цел 
правителството би могло да подпомогне и насърчи публично-частните 
партньорства (ПЧП) като постави като условие за отпускане на публично 
финансиране за НИРД – както за разпределяното на конкурсен принцип, така 
и за институционалното финансиране – наличието на съвместен екип с 
участие на бизнеса. ПЧП в НИРД ще донесат по-големи икономически 
ефекти чрез комерсиализацията на резултатите и по-високата ефективност и 
насоченост към пазарните нужди.  
 Съществува необходимост от установяването и утвърждаването на нови 
форми и институции, свързващи бизнеса с научните среди като: клъстери, 
високотехнологични бизнес инкубатори, посреднически структури за 
трансфер на технологии, научни, технологични и иновационни центрове. 
България би могла да промени законодателството си, така че да позволи на 
университетите да приемат инкубатори или технологични паркове в своите 
сгради, което ще повиши значително възможностите за обвързване на 
изследванията с индустрията и ще насърчи академичното предприемачество.  
Големи надежди за повишено иновативно развитие се възлагат на „София 
Тех парк“ - първият по рода си технологичен парк в България на обща 
стойност 50 млн. евро, който ще бъде изграден със средства от ОП 
„Конкурентоспособност“. 
 Не бива да бъдат пропускани възможностите, които предлага 
международната научно-техническа и научно-производствена кооперация. 
Държавната политика трябва да се стреми да насърчава партньорствата 
между местни изследователи и научноизследователски екипи на големи 
международни компании, по този начин повишавайки притока на нови 
технологии в страната. Усилията трябва да бъдат насочени към пълноценно 
интегриране на страната в иновационните мрежи на ТНК. Тук би могъл да се 
използва опита на Унгария. Ключов инструмент в унгарската политика за 
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насърчаване изграждането на мрежи е схемата „Обединени изследователски 
центрове”. Такъв център би могъл да изгради стратегически външен 
инвеститор на стойност поне 2 млн. евро, създавайки най-малко 30 работни 
места в областта на НИРД. При изпълнението на тези условия унгарското 
правителство поема 25% от разходите, но не повече от 0,5 млн.евро. Този 
инвестиционен стимул успява да привлече важни научноизследователски 
структури на Ауди, Нокиа и Кнор-Бремс в Унгария [4]. 
 Не на последно място, България се нуждае от оптимизиране на 
институционалната среда за научноизследователската дейност, 
технологичното усвояване и иновациите. Научните изследвания и 
иновациите са взаимосвързани и връзката между тях трябва да бъде силна. В 
настоящия момент обаче стратегиите и правната рамка за научните 
изследвания са разработени независимо от тези за иновациите; финансовите 
инструменти се администрират от различни органи; има две отделни 
оперативни програми в подкрепа на научните изследвания и иновациите - ОП 
"Конкурентоспособност" и ОП "Човешки ресурси", които не са ефективно 
координирани [5]. Правилна стъпка в посока преодоляване на тези слабости 
представлява взетото решение през следващия програмен период да бъде 
разработена нова оперативна програма “Наука и образование за интелигентен 
растеж”. Нейна основна цел ще бъде постигането на интелигентен растеж 
чрез повишаване качеството на научните изследвания и образованието, като 
водещо ведомство по нея ще бъде Министерството на образованието, 
младежта и науката.  
 Важно е да се ускори разработването на новата национална иновационна 
стратегия на страната, която да бъде напълно синхронизирана с 
Националната стратегия за научни изследвания, което предполага ясна 
последователност на прилаганите интервенции и интензивни връзки между 
механизмите за подпомагане. Добрите международни практики посочват 
ползата от създаване на орган на високо управленско равнище (напр. под 
формата на междуправителствен съвет), който следи изпълнението на 
стратегията, след като тя бъде приета и приканва всички заинтересовани 
страни на редовни консултации [5]. Освен това е необходимо въвеждането на 
системна, редовна и независима оценка на политиката, институциите, 
механизмите за финансиране и програмите за НИРД, която да оценява ефекта 
от тяхното функциониране и да предлага необходимите корективни мерки и 
реформи.  
 Значението на изготвянето на дългосрочна стратегия, в която е възприет 
системен подход, осигуряващ вътрешна съгласуваност между отделните 
елементи в системата  може да бъде илюстрирано с опита на Унгария. 
Въпреки наличието на голям брой инструменти на политиката и немалък 
финансов ресурс през последните няколко години, Унгария не показва 
подобряващо се иновационно представяне, което  Havas (2011) нарича 
„унгарски парадокс“ [6]. Според автора водеща причина затова е липсата на 
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координация между отделните мерки на научно-техническата и иновационна 
политика, които не са част от цялостна социално-икономическа стратегия и 
вместо да действат в симбиоза си пречат една на друга за постигане на 
желания ефект. 
 

4. Заключение 

 В съвременните условия научно-техническата и иновационна политика е най-
мощният генератор на конкурентоспособност, който носи траен 
икономически растеж и дава възможност за прогресивна промяна на мястото 
на дадена страна в международното разделение на труда. Въпреки 
положените усилия през последните години, анализът на иновационното 
представяне на България ясно показва, че техният мащаб е недостатъчен за 
развитието на ефективна национална иновационна система, която да позволи 
научните изследвания и иновациите да се превърнат във водещи фактори на 
икономическия растеж. Създаването на солидна иновационна система не 
става от нищото - то изисква ангажирането на значителни ресурси за 
осъществяване на дългосрочни инвестиции във физически и човешки 
капитал, както и вземането на трудни решения относно извеждане на 
приоритети, тъй като страните, особено малките, не могат да си позволят да 
инвестират в целия диапазон на науката и технологиите. За да бъде 
ефективна националната иновационна политика на България тя трябва да 
бъде интегрална част от цялостна стратегия за икономическо развитие на 
страната. Подобна стратегия трябва да извежда ролята на науката като 
основен приоритет в дневния ред на правителството, обединявайки усилията 
на обществения и частния сектор, на отделните ведомства и секторните 
стратегии за развитие, както и осигуряваща ефективно взаимодействие и 
взаимодопълняемост на иновационната политика с образователната, 
инвестиционната, регионалната политика и останалите политики, свързани с 
конкурентоспособността. 
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Abstract. Russia significantly concedes to almost all countries of Europe on security with 
housing. The housing stock of the country to be necessary to be increased by 1,5 times for 
achievement at least modest security of citizens of Russia with housing (about the room on 
the person). It is obvious that construction of enough of housing is possible only on the basis 
of realization of large innovative changes in the construction sphere. In modern conditions 
for development of innovative economy in the countries of the European Union the wide 
circulation was received by cluster approach to formation of innovative structures and 
management of them. 
Keywords: Deficiency of housing; housing stock; industrial housing construction; panel 
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1. Введение 
По обеспеченности жильем Россия существенно уступает почти всем 

странам Европы не только Западной, но и Восточной. 
Дефицит жилья представляет крупную социальную проблему, является 

важной составляющей экономического отставания России. Значительное 
количество граждан России проживает в коммунальных квартирах, 
общежитиях и бараках, в ветхих и аварийных домах. Острая нехватка жилья 
не позволяет переселить людей с территорий с повышенной радиацией, из 
северных районов, из поселков, расположенных у истощенных 
месторождений и нерентабельных производств сковывает мобильность 
населения. 

 

2. Изложение 

Для достижения хотя бы скромной обеспеченности граждан России 
жильем – по комнате на человека – жилищный фонд страны понадобиться 
увеличить в 1,5 раза. Для этого даже без учета выбытия пришлось бы строить 
в ближайшие десять лет около 1м2 жилья в год на душу населения, 
приближаясь к уровню США, Германии, а в последние годы и Китая [1]. 
Если учесть, что даже в относительно благополучные годы жилья строилось 
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значительно меньше, такая задача представляется весьма сложной. Однако, 
примеры подобного ускорения жилищного строительства известны не только 
из истории зарубежных стран – Японии, Германии, Норвегии, но и в России – 
в конце 50-х начале 60-х годов. 

По данным официальной статистики, в Российской Федерации (РФ) в 
2011 г. введено жилья 62,3 млн.м2 , т.е. 0,43 м2 на человека, при этом в 
настоящее время на одного россиянина приходится 22,6 м2. Это существенно 
меньше среднедушевых показателей обеспеченности жильем в Европе и 
США (40-70 м2 на человека). 

Очевидно, что строительство достаточного количества жилья с 
доведением к 2016 г. объемов его ввода до 100 млн.м2 возможно лишь на 
основе реализации крупных инновационных изменений в строительной 
сфере. К таким изменениям относятся: 

- переход к каркасному и монолитному (и сборно-монолитному 
каркасному) домостроению, использование технологии несъемной опалубки; 

- переход от методов возведения домов непосредственно на 
стройплощадках к сборно-модульному домостроению; 

- внедрение в строительство различных новых материалов типа 
поризованного кирпича, композитных материалов и пластиков. Снижение 
материалоемкости производства; 

- комплексное решение вопросов энергосбережения в жилых зданиях, 
появление концепций «пассивного» и «активного» дома; 

- появление идеологий «умного» и «зеленого» дома. Внедрение 
эффективных способов утилизации мусора и очистки сточных вод 
(центрифужные и мембранные и мембранные технологии); 

- внедрение новых форм разделения и организации труда. 
Но важнейшую роль в деле решения жилищной проблемы все-таки 

сыграет возрождение индустриального домостроения. 
В настоящее время имеющаяся в стране материально-техническая база 

индустриального домостроения используется недостаточно и неэффективно. 
Если ставить задачу обеспечить 30-35 м2 на человека, необходимо возродить 
оставшуюся  в настоящее время базу домостроения. По состоянию на 2012 г. 
из 409 существующих домостроительных комбинатов продолжают 
действовать около половины предприятий, которые в общем производят 10-
12 млн.м2 жилья ежегодно, хотя их производственная мощность составляет 
35-40 млн.м2. При этом из 210 действующих домостроительных комбинатов 
только 30 – современные производства. Кстати, инфраструктура переставших 
существовать как домостроительные комбинаты 190 предприятий может 
быть использована или перепрофилирована под выпуск продукции для 
строительства жилья [2]. 

Без сборного, панельного домостроения ни одна страна в Европе, а 
теперь и в Азии, например, Китай, не решают в настоящее время задачу 
массового жилищного строительства. 
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В Китае в настоящее время действует 9600 заводов сборного 
железобетона, работающих главным образом на строительство жилья. В 
2011-м году в Китае были построены объекты недвижимости общей 
площадью 1900 млн.м2, что на 16% больше, чем в 2010 году. По объемам 
жилищного строительства Китай вышел на показатель 1м2 жилья на человека 
[2]. 

Практический опыт модернизации предприятий индустриального 
домостроения показывает, что необходимо не более 5 тыс. руб. на 1м2 
производственной мощности при 100% закупке зарубежного оборудования, 
форм и оснастки. Эти расходы можно снизить до 3,5 – 4 тыс. руб. на 1м2 
производственной мощности за счет частичного изготовления оборудования 
на отечественных машиностроительных предприятиях. Анализ объемов 
производства конструкций и деталей из сборного железобетона в 2011 году 
показывает рост выпуска плит, панелей и настила перекрытий и покрытий на 
34,2%, конструкций каркаса на 39,4%, а вот выпуск конструкций стен и 
перегородок сократился в 2012 году на 22,4%. Этот сегмент рынка 
необходимо вернуть, так как индустриальное домостроение нуждается в 
существенных изменениях и в существующем виде престает удовлетворять 
рынок. Большинство действующих предприятий выпускают серии, 
разработанные еще в 1970-1990 гг. Качество этих устаревших серий, 
освоенных 20-30 лет назад, не отвечает современным требованиям не только 
с позиции потребителя, но и с позиций государства, вынужденного нести 
затраты по его отоплению. Современные панельные дома имеют совершенно 
другие теплотехнические характеристики, металлоемкость при их 
производстве снижается на 25-30%. Квартиры в этих домах могут иметь 
свободную планировку внутренних пространств, что приближает их по 
качеству к квартирам в монолитно-каркасных зданиях, но при более низкой 
стоимости 1м2. 

Из-за спада производства в 1990-2000 гг. и отсутствия средств на 
техническое переоснащение была практически ликвидирована отечественная 
машиностроительная промышленность, поставляющая оборудование и 
оснастку для предприятий индустриального домостроения, что задержало 
замену устаревшего оборудования. Степень износа основных фондов отрасли 
составляет 60-80%. На предприятиях используются энергозатратные 
технологии, при строительстве жилья – устаревшие и неэффективные 
решения и строительные материалы, что приводит к повышенному 
потреблению тепла и электроэнергии. 

Выше отмечалось, что начиная с 2010 года усилилась активность 
использования в жилищном строительстве сборных железобетонных 
конструкций. Особенно большой рост выпуска конструкций произошел в 
2011 году по плитам, панелям и настилам перекрытий и покрытий, однако 
одновременно в этом году произошло сокращение выпуска конструкций стен 
и перегородок. 
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Такая тенденция говорит о следующем: система индустриального 
домостроения должна быть существенно изменена. Крупнопанельное 
домостроение в чистом виде перестает удовлетворять рынок жилья. По 
стоимости и срокам возведения жилья крупнопанельному домостроению нет 
равных технологий. Но потребительские свойства панельного жилья не в 
полной мере удовлетворяют спрос. Взять хотя бы внутреннюю планировку 
крупнопанельного дома. Может ли нравится жесткость планировки, 
практическая невозможность изменения расстановки стен и перегородок, 
объединения пространств и их трансформации, невозможность хотя бы 
частичного переноса или дополнительной установки туалетов? При этом 
наличие перекрытий размером на комнату и максимум один потолочный шов 
обеспечивают не только эстетику квартиры, но и делают эту квартиру 
дешевой. Наибольшая гибкость архитектурно-планировочных решений 
присуща панельной системе с широким шагом поперечных несущих стен. 
Для этого применяются многопустотные плиты перекрытий с 
предварительным натяжением арматуры. Использование многопустотных 
плит перекрытий в панельных зданиях позволяет не только строить 
социальное и коммерческое жилье, но и перейти на строительство 
социальных объектов, в первую очередь детских садов, школ, поликлиник 
[2]. 

При рассмотрении проблемы расширения возможностей панельного 
домостроения возникает идея использовать для строительства зданий из 
сборного железобетона каркасную систему, поскольку она является 
универсальной системой, получившей большое распространение при 
строительстве жилых, общественных и промышленных зданий. Однако 
каркас создает только скелет здания. Нет наружных, межквартирных, 
межкомнатных стен, ограждений кухонь, санузлов и т.п. Вместе с тем в 
каркасном исполнении зданий используются многие элементы из 
крупнопанельного домостроения, например, свободные элементы лестнично-
лифтовых узлов. В жилье не всегда хороши вписываются колонны, балки и 
ригели – то, чего модно избежать в панельном домостроении, грамотно 
используя панельные конструкции. 

С учетом ускорения решения жилищной проблемы, огромного 
зарубежного и определенного отечественного опыта в России 
пересматривается концепция индустриального домостроения. 

В настоящее время оборудование и технология производства сборного 
железобетона настолько универсальны, что позволяют выпускать изделия не 
только по открытой системе типизации, но и производить полный 
ассортимент сборного железобетона для социальных объектов, в том числе 
для инженерных сооружений. На одном или разных предприятиях по 
кооперации вместе с крупнопанельными изделиями должны выпускаться 
многопустотные плиты перекрытий, произведенные на длинномерных 
стендах; каркасные элементы (колонны, ригели, балки, пилоны) – вся эта 
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продукция органично вписывается в соединении с крупнопанельными 
внутренними и наружными стенами [2]. 

Инновационная деятельность в строительстве складывается из 
следующих основных элементов: 

- создание зданий с улучшенными объемно-планировочными и 
конструктивными решениями по сравнению с заменяемыми типами; 

 - использование инновационных конструкций, изделий, материалов; 
-  применение инновационных способов организации и технологии 

строительства; 
- инновационная реструктуризация системы управлениями 

предприятиями. 
Все эти элементы являются составляющими современного подхода к 

совершенствованию крупнопанельного домостроения. 
В связи с изложенными ранее предложениями инновационного характера 

целесообразно изменить наименование крупнопанельного домостроения 
(КПД) на панельно-каркасное домостроение (ПКД). 

ПКД – это новая, инновационная идеология индустриального 
домостроения, новые возможности для архитекторов, конструкторов, 
инженеров, возможности для удовлетворения спроса потребителей на 
современное, комфортное жилье, [2] ПКД снимает все существовавшие до 
сих пор ограничения, которые были присущи КПД, 

Гибкость архитектурно-планировочных решений заключается в том, что 
они именно такие, какие нужны для семьи потребителя, причем с 
возможностью менять планировку внутри габаритов квартиры при 
изменении состава семьи. Расстановка межкомнатных стен, внутренних 
перегородок, размеров помещений санузлов и кухонь может и должна стать 
предметом согласования на стадии начала строительства. 

Система ПКД позволяет строить здания с возможностями, 
превышающими монолитное строительство по архитектурно-планировочным 
решениям. В монолитных зданиях без промежуточных опор и резкого 
удорожания нельзя перекрыть пролет больше 7м, тогда как в панельно-
каркасной системе пролеты в зданиях могут достигать 9, 12м и более при 
использовании многопустотных плит перекрытий. 

Опыт модернизации домостроительных предприятий в ряде городов 
Российской Федерации, имеющийся зарубежный опыт позволяет сделать 
вывод о необходимости тесно увязывать инновационные решения в области  
технологии и организации производства с инновациями в области 
управленческих решений.  

В современных условиях для развития инновационной экономики в 
странах Европейского Союза широкое распространение получил кластерный 
подход к формированию инновационных структур и управлению ими [3]. 

Понятие „кластер” означающее в переводе с английского языка 
„сгусток”, „гроздь”, „скопление” по отношению к отраслям и компаниям 
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было введено в научный оборот американским экономистом М. Портером в 
1990 г. в рамках его концепции ромба национальных конкурентных 
преимуществ. По М. Портеру кластер это сконцентрированные по 
географическому принципу группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также, связанных с их деятельностью 
организаций. 

Поскольку продукция панельно-каркасной системы домостроения 
формируется на основе участия большого числа участников-предприятий – 
от проектных бюро, изготовителей конструктивных элементов до 
строительных подразделений по монтажным и отделочным работам, по 
нашему мнению, было бы целесообразным сформировать на территории 
региона кластер индустриального домостроения, охватывающий все или 
большинство предприятий этого профиля. 

Отличительной особенностью такого кластера является возникновение в 
его рамках ряда положительных эффектов, обеспечивающих сравнительные 
преимущества данной формы организации межфирменных взаимосвязей [3]. 

Первый положительный эффект – это эффект масштаба производства, 
основой которого служит наличие в лице одного из предприятий кластера 
ядра инновационный активности. Вторым положительным эффектом, 
характерным для кластеров, является эффект охвата, который возникает при 
существовании фактора производства, используемого одновременно для 
получения нескольких видов продукции. При группировке предприятий в 
кластер эффект охвата значительно усиливается, поскольку возникает 
возможность использовать такой многофункциональный фактор на самых 
разнообразных предприятиях при минимальных транзакционных издержках, 
связанных с его передачей. 

Третьим положительным эффектов кластера выступает эффект синергии, 
который возникает, например, при обще стандартизации продукции. 

Выгоды для бизнеса от развития кластера в целом состоят в повышении 
эффективности и снижении издержек в текущей деятельности и освоении 
рынков, повышении гибкости и инновационного потенциала при создании 
новых продуктов, технологий. 

Предприятия получают выгоды от принадлежности к кластеру 
посредством [3]: 

• Доступа к различным финансовым ресурсам, например, источникам 
рискового финансирования для создаваемых новых компаний в кластере; 
• Повышения эффективности системы поставок сырья и 
комплектующих изделий, более успешного применения 
субконтрактации; 
• Построения сети формальных и неформальных отношений, для 
передачи рыночной и технологической информации, знаний и опыта; 
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• Создание системы для выявления коллективных выгод и опасностей, 
формирование общего видения и продуктивной стратегии развития 
кластера, взаимоотношений бизнес-власть. 
Существуют различные условия возникновения и функционирования 

кластеров. В мировом опыте выделяется два основных подхода к 
формированию кластеров. 

Первый основан на самоорганизации экономических агентов в рамках 
механизмов „свободного рынка”. Использование подобных механизмов не 
предполагает прямого государственного вмешательства и поддержки. 

Второй – это современный европейский подход, называемый „полюса 
конкурентоспособности”, основан на партнерстве бизнеса, центральных и 
местных властей. 

 
3. Заключение 

В настоящее время в странах Европейского Союза уделяются 
значительное внимание кластерным стратегиям, как эффективному 
инструменту инновационного развития регионов и предприятий. В последнее 
время этой проблеме уделяется внимание и в России. Хотелось бы отметить, 
в частности, создание автомобильного и фармацевтического кластеров в 
Санкт-Петербурге. Создание подобного кластера в индустриальном 
домостроении, по нашему мнению, резко ускорит решение жилищной 
проблемы в Санкт-Петербургу и в целом по России. 
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1. Введение 

Во всем мире ежегодно наблюдается устойчивая тенденция к 
увеличению доли ВИЭ в энергетическом балансе. Например, в ЕС был 
принят план 20/20/20, согласно которому к 2020 году планируется увеличить 
долю возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении на 
20% и, соответственно, уменьшить расход первичных энергоресурсов на 20% 
и уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу на 20%.  Основные 
преимущества ВИЭ заключаются в автономности, экологической чистоте, 
сравнительно низкой себестоимости производства тепловой и электрической 
энергии и готовности общества к их использованию, в связи с истощением 
запасов традиционного топлива. 

Несмотря на то, что Россия значительно отстает от США, Китая и стран 
ЕС в использовании ВИЭ постепенно эта ситуация меняется и, согласно 
принятому 23 ноября 2009 г. ФЗ №261 "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации", доля ВИЭ в энергобалансе 
страны должна увеличиться с 0,5% до 4,5%. 

 
2. Тепло Земли, способы отбора 

На сегодняшний день на территории РФ наиболее развито использование 
ветроэнергии, солнечной энергии, геотермальной энергии и энергии воды. Но 
самый большой энергетический потенциал заключен в твердых породах 
Земли. Общий ресурс тепловой энергии Земли, размещенных на глубинах до 
10 км, эквивалентен тепловому потенциалу сжигания 34,1x10 в девятой 
степени млрд. т у. т. [1] Это значит, что если сейчас интеллектуальные, 
технические и финансовые ресурсы направить на развитие петротермальной 
энергетики, то к 2050 году замещение использования традиционного топлива 
может составить 90%. 

Основной характеристикой распределения тепла по глубине является 
геотермический градиент, который показывает на сколько градусов 
повышается температура пород при увеличении глубины на каждые 100 
метров. На территории РФ значения геотермического градиента варьируются 
от 0,39 до 6,86 ºС/100м [2]. 

Существует несколько способов отбора тепла глубинных пород Земли, 
наиболее распространенные - это "тепловой котел" и "гидроразрыв". Эти 
способы имеют существенные недостатки: утечка теплоносителя, 
отрицательное воздействие на подземные воды - нарушение водно-солевого 
баланса, дороговизна реализации, так как необходимо бурение 2-х скважин. 
На основе анализа недостатков разработан скважинный теплообменник 
(СТО) типа труба в трубе и получен патент на полезную модель № 73392.  
Эта система полностью замкнута, что полностью исключает недостатки 
способов описанных ранее. Единственным преимуществом "теплового котла" 
и "гидроразрыва" в сравнении с СТО являются большие поверхности 
теплообмена. Но, так как около 70% капитальных вложений на строительство 
Петротермальной ТЭС приходится на бурение и обустройство скважины, то 
себестоимость произведенной тепловой и электрической энергии 
значительно ниже. На рисунке 1 представлены три способа отбора 
глубинного тепла Земли. 
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Рис. 1. Три способа отбора тепла глубинных пород Земли: №1 - Извлечение 
тепла земных недр путем создания теплового «котла»; №2 - Извлечение тепла земных 
недр путем создания трещин гидроразрыва; №3 - Использование СТО для получения 

петротермального тепла. 
 

3. Принципиальная схема Петротермальной ТЭЦ 

Для автономного энергоснабжения потребителей предлагается 
использовать двухцелевой скважинный теплообменник, принципиальная 
схема которого представлена на рисунке 2. 

Принцип работы: вода из первой подъемной трубы поступает в 
теплообменник-испаритель 2, где доводит до состояния кипения 
циркулирующий в системе низкокипящее рабочее тело фреон 11 (Ф-11). 
После теплообменника-испарителя Ф-11 в парообразном состоянии 
поступает в турбину 3 и вращает ее. Выработка электричества производится 
генератором 4, закрепленном на валу турбины 3. Затем Ф-11 поступает в 
теплообменник-конденсатор 5, где охлаждается благодаря циркуляции 
холодной воды из градирни. Циркуляция Ф-11 обеспечивается 
циркуляционным насосом 6. Циркуляция воды в водооборотном цикле 
обеспечивается циркуляционным насосом 11. Вода из второй подъемной 
скважины идет на теплообменники для гвс и отопление, находящиеся в ГТП. 
Циркуляция воды из скважины осуществляется насосами 9 и 10. 

 
4. Выбор региона для строительства Петротермальной ТЭЦ 

Самое главное достоинство петротермальной энергии - это возможность 
ее повсеместного использования. Для выявления наиболее подходящих 
территорий РФ для строительства петротермальной ТЭС были 
проанализированы следующие карты:  
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Рис. 2. Принципиальная схема автономного энергоснабжения потребителей 
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карта электроэнергетики РФ и сопредельных государств для выявления 
регионов с дефицитом электрической мощности,  карта уровня газификации 
РФ для выявления неохваченных регионов, геотермическая карта России 
1995 года для определения геотермического градиента и карта транспортной  
инфраструктуры РФ для определения возможности транспортировки 
оборудования бурового  комплекса и энергетического оборудования до места 
строительства. 

Основными параметрами для выбора региона являлись: высокий тариф 
на электрическую и тепловую энергию,  высокая плотность населения, 
наличие удаленных от крупных энергообъектов поселений, высокий 
геотермический градиент, развитая транспортная инфраструктура, 
недостаток энергоресурсов и высокая зависимость от цен на энергоносители. 

Опираясь на вышеперечисленные критерии, были выбраны следующие 
регионы, подходящие для внедрения петротермальной технологии: 
• Ставропольский край;  
• Краснодарский край;  
• Республика Адыгея; 
• Сахалинская область. 

Для проведения экономического исследования был выбран 
Краснодарский край: 
• Высокий тариф на электроэнергию - 3,23 руб/кВт*ч [3];  
• Высокая численность населения  - 3-е место после Москвы и МО; 
• Высокая плотность населения - 70 чел. на кв. км; 
• Высокий геотермический градиент - 55-60 град/км;  
• Развитая транспортная инфраструктура - ж/д, аэропорты, морские 

порты, автомобильные дороги; 
• Электроснабжение потребителей Краснодарского края только на 34% 

обеспечивается собственными источниками, около 66% электроэнергии 
поступает из соседних регионов - энергосистема Краснодарского края 
является одной из самых дефицитных по электрической энергии среди 
энергосистем Южного федерального округа РФ; 

• Энергопредприятия осуществляют ежегодно выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу ~18 тыс. т [4]; 

• Крайне высокая степень изношенности оборудования ТЭК. 
Масштабное строительство Петротермальных ТЭС на территории края 

значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей, позволит 
снизить или поддерживать тариф на невысоком уровне и благотворно 
повлияет на окружающую среду. 

 
5. Оценка экономической эффективности 

Для оценки экономической эффективности строительства ПетроТЭС 
выбран пос. Лазурный с численностью населения около 3000 человек: 
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тепловая нагрузка на систему отопления 6265 Гкал/год, на горячее 
водоснабжение 6030,9 Гкал/год и электрическая нагрузка 4197 МВт*ч/год. 

В результате проведенных расчетов получены следующию результаты: 
температура на выходе из 1-й подъемной трубы 80 ºС, температура на выходе 
из 2-й подъемной трубы 110 ºС, температура в забое скважины с учетом 
потерь 120 ºС, глубина скважины 3500 метров и выполнен подбор 
оборудования, сметная стоимость строительства составила 164,85 млн. руб. В 
таблице 1 представлены наиболее вероятные источники финансирования 
строительства ПетроТЭС. 

Таблица 1. Источники финансирования 
Прямая господдержка Долгосрочная краевая целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Краснодар-
ского края на период 2011 - 2020 г.» 

Инвестиционное кредитование Предоставление кредитных средств для 
реализации долгосрочных инвестицион-
ных проектов компании.  Предоставляет-
ся на срок от 3 до 10-15 лет. 

Кредитование за счет 
иностранных банков 

ЕБРР  в России специализируется на кре-
дитовании энергетики, транспорта, сель-
ского хозяйства. Срок кредитования до 
15 лет, возможно предоставление льгот-
ных периодов. 

Инвестиционный налоговый 
кредит 

Согласно статье 66 Налогового кодекса 
РФ уменьшение платежей по налогу до 
50% на срок от года до 5 лет. 

Венчурное финансирование Это долгосрочные (5-7 лет) высокориско-
вые инвестиции частного капитала в 
акционерный капитал вновь создаваемых 
малых высокотехнологичных перспекти-
вных компаний, ориентированных на раз-
работку и производство наукоёмких про-
дуктов, для их развития и расширения. 

Налоговые льготы Для успешного развития альтернативной 
энергетики субъекты РФ предлагают 
снижение на 4,5% ставки налога на 
прибыль для компаний, которые будут 
вырабатывать в регионах электрическую 
и тепловую энергию на возобновляемых 
источниках. 

Создание АО Реализация проекта за счет средств 
акционеров 
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Каждый из предложенных источников можно использовать отдельно, но 
наиболее выгодным будет комбинирование нескольких вариантов. 

Срок строительства энергоустановки составляет 6 месяцев, пуск 
осуществляется на 7-й месяц с начала строительства. Ежегодные издержки, 
складывающиеся из издержек на заработную плату, страховых взносов, 
амортизационных затрат и отчислений на капитальный ремонт, начисляются 
с месяца пуска энергоустановки. На рисунке 3 представлена диаграмма 
распределения затрат. Основные технико-экономические показатели 
представлены в таблице 2. 

 
Рис. 3. Доля каждой статьи затрат в суммарных издержках 

 
Таблица 2. Технико-экономические показатели в ценах 2012 года 

Показатели Значения 

Установленная электрическая мощность, МВт 1 

Установленная тепловая мощность, МВт 2,22 

Капиталовложения, млн.руб. 164,85 

Суммарные ежегодные издержки, млн.руб. 11,097 

Себестоимость тепловой энергии, отпущенной потребителю, руб/Гкал 460,28 

Себестоимость электроэнергии, отпущенной потребителю, коп/кВтч 60,49 

  
Расчетный период инвестиционного проекта примем 10 лет. Норма 

дисконта - это уровень доходности, который желает иметь инвестор при 
вложении денежных средств, примем 15%. По результатам расчетов 
получены следующие данные: удельные дисконтированные затраты: 0,21 
млн.руб./кВт (6961 $/кВт); чистый дисконтированный доход за расчетный 
период - 30,18 млн. руб.; дисконтированный срок окупаемости 6 лет и 2 
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месяца. Для энергетики это достаточно хороший результат, уменьшение 
срока окупаемости возможно при более сильной государственной поддержке. 

Также снижение затрат на строительство возможно за счет 
использования отработанных нефтяных скважин.  

 
5. Заключение 

Ожидаемые результаты от строительства Петротермальных ТЭЦ в 
Краснодарском крае: 
1. Увеличение численности населения занятого исследованиями и 

разработками в области энергетики, получение патентов и ноу-хау; 
2. Импульс в области энергомашиностроения, связанный с разработкой и 

производством бурильной техники, выдерживающей температуры 
свыше 200 ºС; 

3. Повышение инвестиционной привлекательности энергетики и, как 
следствие, приток денежных средств в регион; 

4. Высвобождение топливных ресурсов и, соответственно, снижение 
удельного расхода топлива населением, которое на данный момент 
составляет около 1,24 т у.т./чел; 

5. Снижение выбросов в окружающую среду; 
6. Повышение прибыли компаний благодаря низкой себестоимости 

производства тепловой и электрической энергии; 
7. Исключение веерного отключения потребителей. 
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Abstract. In the publications the authors present the possibilities and the advantages of 

freeze-drying, as a modern cryobiotechnological method for obtaining of varied in kind, 

composition and purpose long shelf life lyophilized food concentrates with maximum 

preserved nutritious qualities and biological value. A great part of these lyophilized 

bioproducts is included in the First Bulgarian space menu and in the developed special 

purpose functional foods.  Their composition is in conformity with the changes in the 

metabolite processes, the energy formation, the character of the adaptive changes, of the 

neural-psychic load and the nature of the complex of harmful factors of the working 

environment.  

Keywords: cryobiology, freeze-drying, food concentrates, special purpose foods. 

 

1. Въведение 

Съществуващата  специфика в изискванията към храните със специално 

предназначение – космически екипажи, експедиции, войскови дажбени 

комплекти, за военните контингенти със специални мисии зад граница, случаи 

на природни бедствия, аварии, катаклизми и др. изисква въвеждане на  

принципно нов технологичен подход за създаване на ефективни 

високотехнологични продукти и храни, свързани с оцеляването на човека, 

поставен в необичайни, екстремни условия и ситуации [1]. 

Предвид на нездравословните промени в организма, свързани с 

неблагоприятните бит и условия на труд, стрес, високо нервно-психическо и 

физическо натоварване, интоксикации от различен произход, повишен 

радиационен фон, недоимъчно хранене и др. е целесъобразно включването в 

съответните хранителни дажби и на функционални храни и биопродукти – 

про-, пре- и синбиотици, в прахообразна и таблетирана форма или капсули. 
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Тези хранителни добавки осигуряват на организма необходимите нутриенти и 

биологично активни вещества – витамини, микро- и макроелементи, 

есенциални биоелементи, полезни микроорганизми (млечнокисели бактерии, 

олигозахариди, ензими и т.н.), които допринасят за значително подобряване 

здравословният статус на поставения при неблагоприятни и екстремални 

условия човешки организъм.  

Прогресивното развитие на криогенната наука и техника през последните 

десетилетия допринесе за широкото използване на изкуствения студ в редица 

отрасли на науката, селското стопанство и промишлеността [2]. Особено 

важен метод за развитието на съвременните криобиологични изследвания е 

методът на сублимационното сушене / лиофилизация/. 

 

2. Методология 

Този процес включва етапите: замразяване на продукта до ниски 

температури, под точката на окончателното замръзване на водните разтвори 

(евтектична температура); първично сушене, при което кристалите на леда 

сублимират под въздействието на подадена в системата топлинна енергия, в 

условията на вакуум и вторично сушене, при което след отделянето на леда, 

остатъчната влага се десорбира от материала, в условията на дълбок вакуум 

[3,4]. 

Лиофилизацията е най-добрият засега метод за качествено и дълготрайно 

консервиране на хранителни продукти.  

Към основните предимства на технологията се отнася възможността за 

преработката на разнообразни по вид, състав и предназначение храни; 

включване в състава им на термолабилна, полезна микрофлора, на 

имобилизирани ензими, биологично активни вещества и др.; получаване на 

лесноусвоими храни със запазен вкусово-ароматен комплекс, фина 

консистенция,  лесносмилаема   форма, подходящи за  механично, химически и 

термично щадящо  хранене; максимално запазване на хранителната и 

биологична пълноценност на храните след технологичната им обработка. 

 Независимо, че обемът на получените след приложената технологична 

преработка хранителни концентрати остава непроменен, масата им е 

многократно олекотена с около 1/4 до 1/8 от първоначалната. Ниското 

остатъчно влагосъдържание – 2.0 - 5.0% и използването на подходяща, 

естетична херметически затворена опаковка е гаранция за надеждното им и 

безопасно съхранение при обикновени условия и лесната им 

транспортабилност. Сублимационно изсушените /лиофилизирани/ храни бързо 

се рехидратират, без това да изисква някакви специални условия [5,6].  Освен 

това, консистенцията им позволява да се постигне значително редуциране на 

техния обем, чрез гранулиране с последващо пресоване във форма на таблети, 

брикети и др. Таблетите представляват твърда дозирана субстанция, получена 

чрез пресоване, най-често в съчетание с помощни вещества. Подбрани 

подходящо помощните вещества изпълняват двойна функция – участват в 
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структурата на таблетната маса и спомагат за освобождаване на съответната 

субстанция от състава на таблетката с необходимата скорост. Кондиционирани 

като таблетни форми, лиофилизираните храни могат да се използуват за 

създаване на дажбени комплекти с минимизирани маса и обем. (фиг.1) 

     

3. Реализация на иновативни продукти 

 Институтът по криобиология и хранителни технологии има богат опит в 

създаването и реализацията на специализирани функционални лиофилизирани 

храни и биопродукти, които са особено подходящи за целите на аварийното и 

екстремално хранене. 

 

 
 

Фиг. 1. Таблетни форми на  лиофилизирани храни 

 

Високото качество на лиофилизираните храни, създадени в ИКХТ, 

разработени в разнообразни продуктови съчетания, количествени 

съотношения, качествен състав  и енергийна стойност е един от факторите за 

неговото участие в проект “Шипка”, свързано със създаване Първото 

Българско Космическо Меню от лиофилизирани храни [7,8]. 

То включва общо 27 вида лиофилизирани храни /супи, основни ястия, 

млечно-кисели десерти, обогатени с оригинални щамове на Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium 

bifidum, лиофилизирани плодове и др./. Съставът на храните е разработен в 

съответствие с патофизиологичните изменения на организма, които водят до 

неговата дезадаптация в екстремалните условия на космическия полет.  

Със значителен превес в състава на лиофилизираните храни са застъпени 

протеините, богати на незаменими аминокиселини, въглехидрати, предимно от 

полизахариден характер, витамини, микро- и макроелементи, като се спазва 

основното изискване на рационалното хранене за включване на разнообразни 

по вид хранителни продукти, особено при продължителен престой в 

необичайните за човешкия организъм условия на космическия полет (фигури  

2 и 3). 

729



Високият относителен дял на плодовете в Българското космическо меню 

го обогатяват с целулоза, пектин, салицилова, фолиева киселина, витамини, 

микро- и макроелементи, съдействува за образуване на широк спектър от 

взаимно допълващи и потенциращи действието си хранителни фактори, които 

оказват многостранен, благоприятен ефект върху организма, неутрализират 

редица отрицателни влияния на космическия полет върху обмяната, 

адаптивността, издържливостта и работоспособността на космонавтите. 

Положителен ефект върху организма оказва и включването в състава на 

десертните лиофилизирани храни на млечнокиселите бактерии Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium 

bifidum, който се изразява в тяхната детоксикираща роля, в подобряване на 

чревната микрофлора, функционалното състояние на храносмилателния тракт 

и имунната устойчивост на организма [9,10,11]. 

 

 

Със значителен превес в състава на лиофилизираните храни са застъпени 

протеините, богати на незаменими аминокиселини, въглехидрати, предимно от 

полизахариден характер, витамини, микро- и макроелементи, като се спазва 

основното изискване на рационалното хранене за включване на разнообразни 

по вид хранителни продукти, особено при продължителен престой в 

необичайните за човешкия организъм условия на космическия полет. 

Високият относителен дял на плодовете в Българското космическо меню 

го обогатяват с целулоза, пектин, салицилова, фолиева киселина, витамини, 

микро- и макроелементи, съдействува за образуване на широк спектър от 

взаимно допълващи и потенциращи действието си хранителни фактори, които 

оказват многостранен, благоприятен ефект върху организма, неутрализират 

редица отрицателни влияния на космическия полет върху обмяната, 

адаптивността, издържливостта и работоспособността на космонавтите [1,7]. 

21%

18%61%

Протеини Мазнини   Въглехидрати

 

30%

50%

20%

Биоактивни вещества Пробиотичен комплекс Олигозахариди

 
 

Фиг. 2. Процентно съотношение  между 

основни градивни елементи (протеини, 

мазнини и въглехидрати) в 

таблетираните лиофилизирани храни 

 

 

Фиг. 3. Биоактивни вещества: витамини 

- провитамин А, от група В, D,Р,РР,К,С, 

микро- и макроелементи, флавоноиди, 

каротеноиди, алиментарни фибри, живи 

клетки на млечнокисели бактерии 
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         Българското космическо меню от лиофилизирани храни отговаря на 

изискванията на съвременната наука за хранене и на други групи хора, 

работещи при екстремални условия и притежава необходимите качества за 

поддържане на оптимална работоспособност, имунорезистентност и 

адаптивност при имобилизация на организма, съчетана с останалите негативни 

фактори на работната среда.  

Базирайки се на своя дългогодишен научноизследователски и 

технологичен опит, в ИКХТ са разработени ново поколение натурални, 

многокомпонентни функционални продукти, подходящи за подобряване 

хранителния статус и здравословното състояние на здрави и болни хора от 

различни възрастови групи и на работещи в неблагоприятни условия – 

повишен радиационен фон, хронични интоксикации от различен произход, 

стрес, нервно-психическо напрежение, висока физическа активности и др.  

 

 Серия „Пробиотика” включва лиофилизирани функционални храни – 

пробиотици, разработени на базата на белтъчен хидролизат от кисело мляко, 

богат на протеини, свободни аминокиселини, минерални соли и висок титър на 

жизнеспособната млечнокисела микрофлора- лактобацили и стрептококи. 

Прилагат се за сондово, следоперативно хранене, за реконвалесцентно хранене 

на изтощени болни, на нормотрофични деца и възрастни, при атеросклероза; 

като биостимулант за спортисти, учащи, дисбиоза с различна патогенеза [7].    

 

 Серия „ Синбиотика” – включва продуктите “Лиомед 3”, “Хербалактин”, 

“Фруктотонин”- синбиотици в лиофилизирана форма, съдържащи активни 

млечнокисели бактерии, растителни, пчелни, билкови екстракти, аскорбинова 

киселина и др. Биопродукти с висока биологична стойност и благоприятен 

физиологичен ефект при дисбиотични състояния, при възстановителна терапия 

на изтощени организми, при атеросклероза, хипертония, исхемична болест на 

сърцето; като биостимулиращо средство за спортисти; за биопрофилактика 

при работа в условията на повишен радиационен фон и интоксикации от 

различен произход и др.  

 

 Друг високотехнологичен синбиотик в лиофилизирана форма 

„Лактоалгин”, съдържа пробиотичен и ензимен комплекс, в съчетание с 

олигозахариди и растителни съставки. Продуктът доставя на организма във 

високоусвоима форма пълноценни протеини, есенциални аминокиселини, 

витамини, макро- и микроелементи. Характеризира се с богат 

мастнокиселинен състав, включващ късо- и средноверижни мастни киселини, 

който определя възможностите за приложението му при редица болестни 

състояния – заболявания на тънкото черво, на панкреаса и др. Новият 

синбиотичен продукт повлиява благоприятно метаболизма, обезврежда 

патогенната микрофлора, действува позитивно при стомашно-чревни 

нарушения – колити, гастрити, ентероколити, язвена болест. Притежава 
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антиоксидантна ефект – способност да неутрализират “свободните кислородни 

радикали”, които са в основата на процесите на остаряване на тъканите [10]. 

 

 Серия лиофилизирани напитки “Бодитонин”– синбиотици, с висок титър 

на млечнокиселата микрофлора, съдържащи биоактивни вещества от 

включените в състава им билкови екстракти , плодове и пчелни продукти, 

които определят антиоксидантното, детоксикиращо, радиозащитно, 

общоукрепващо въздействие върху организма на деца и възрастни. Има 

доказан ефект при затлъстяване, хиперлипопротеинемиии, захарен диабет, 

атеросклероза, стомашно-чревни нарушения, язвена болест, с радиозащитно и 

антитоксично действие.            

     Разработването на методи и технологии за нискотемпературно 

консервиране, налага осъществяването на предварителна многоаспектна 

научно изследователска работа, свързана с установяване механизмите на 

криоувреждане и криозащита на съответната биологична система, както и на 

параметрите, отразяващи изменените и свойства след криоконсервиране, с 

отчитане на нейната индивидуална криорезистентност [12]. 

Следователно, лиофилизацията като високотехнологичен метод за 

консервиране на биоматериали от различен произход, включително и на 

разнообразни по вид, състав и предназначение храни, представлява актуален 

научен проблем на фундаменталната и приложна криобиология. За целите на 

дългосрочното, качествено и безопасно съхранение на биологични обекти, 

този метод е изключително надежден и високоефективен. 

4. Заключение 

Чрез принципно новият високотехнологичен подход, основаващ се на 

резултатите от продължителните фундаментални научни изследвания и 

експериментално-производствен опит на Института по криобиология и 

хранителни технологии в областта на криобиотехнологиите му позволява да 

решава проблемите, свързани с оцеляването на човека, поставен в необичайни, 

екстремни условия и ситуации, като го осигурява с ефективни продукти и 

храни. От друга страна, създадените лиофилизирани биостимуланти на 

основата на природни, нетрадиционни за хранителния състав продукти, които 

способстват за природосъобразно хранене на населението и за подобряване на 

неговото здравословно състояние, представлява едно перспективно, модерно 

направление, което ще се развива и в бъдеще. 
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companies.The objective of this article is to propose а specific logistics approach and 
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1. Въведение 

Съвременния пазар се характеризира с високата си динамика и силна 
конкуренция породени от ориентацията му към клиента. Това доведе до 
високи индивидуални изисквания към проектирането, производството и 
пласмента на логистичната техника, до висока конкуренция, оптимизиране на  
съотношението между цена и качество, до пълно задоволяване на 
изискванията на логистичната система и потребностите на клиентите. 
Взискателността на съвременните потребители непрекъснато расте с бързи 
темпове, скъсява се жизнения цикъл на изделията и се повишава нивото на 
обслужване.  

Известно [1] е, че при изграждането и функционирането на една 
логистична система, основно концептуално изискване е високата 
индивидуалност на оборудването т.е. пълното съответствие на машини и 
съоръжения с конкретните условия пред всяко производство за 
произвеждането на конкурентна продукция, което налага определянето на 
необходимите параметри на техниката, обслужваща логистичния процес при 
минимална цена [2, 3, 4] и доставена в необходимото време. Изборът на 
оптимална техника е съществен момент в проектирането на логистични 
системи. Той зависи от различни фактори, като главната цел е създаването на 
конкурентна продукция и максимална печалба. Реализирането на това е 
възможно само при прилагане на модулна структура на тази  техника, при 
което проектирането и конструирането на новото оборудване да се извършва 
по нов начин, в пълно съответствие с изискванията на определения клиент. 
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Логистичната техника се състои от множеството на подемно-
транспортните и складовите машини и съоръжения, представляващи 
подмножества на логистичната система, и посредством които в общия случай 
са осъществява пространственото преместване на товарите в поредиците от 
технологичните, товаро-разтоварните, складовите и други операции. Всяко от 
тези подмножества се характеризира със своите технико-икономически 
параметри. Съвкупността на параметрите на всички тези подмножества-
подсистеми определят и свойствата на логистичната система като система. 

Съществуват много разработки в областта на конкурентоспособност 
[5,6]. 

Цел на настоящата работа е да се покаже един подход за постигането на 
конкурентоспособност на логистичната техника прилагайки прогнозирането 
на параметрите и.   

Прогнозирането е съществен елемент в логистиката. С негова помощ се 
определя жизнения цикъл на изделието, продажбите, необходимите запаси, 
размерите на складовете и т.н. Едно важно направление, отговарящо на 
съвременните тенденции е и определянето на бъдещите параметри на 
изделията за определен период. Това играе важна роля в иновационната 
политика на всяка фирма, като определя и необходимите средства за 
закупуване на нова техника, нови суровини и материали, както и 
подготовката на персонала за изпълнение на новата задача.     

В момента водещите страни (САЩ, Япония, Англия, Германия и др.) 
извършват задълбочена, активна работа при   определянето на оптималните 
бъдещи параметри на изделията. Редица автори като F.M.Bass, S.Davie, 

N.R.Draper, S.B.Lawton,P.Charlton, R.Ahmadi, T.A.Roemer, R.H.Wang, T.R 

Browning, V.Krishnan работят по проблема, свързвайки го с по-краткия 
жизнен цикъл на продукта и продуктовата стратегия.  Работи се върху нови 
компютърни инструменти и подходи за продуктовата стратегия.  

За България логистичното прогнозиране е проблемна област, която 
логистиката трябва да организира и да контролира. Счита се, че 
прогнозирането трябва да се заключава само в определянето на бъдещите 
запаси и поръчки. На практика не се работи върху прогнозирането на 
параметрите на бъдещото изделие, което да е основа за технологично и 
организационно обновление и изграждане на едно производство, въпреки че 
това се явява най-добрия път за повишаване на конкурентността на родната 
продукция [7].  Нашата страна е член на Европейския съюз. Това дава редица 
предимства, но и изисква съвременни подходи в производството. Нашата 
продукция се конкурира с продукцията на водещите страни. Ето защо 
работата в тази област е належаща за страната. 
 
2. Изложение 

Съществуват различни видове прогнозиране съобразно обекта на 
прогнозирането. В настоящата работа е акцентирано на инженерното 
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прогнозиране, което предхожда основните фирмени дейности – снабдяване, 
производство, продажба, инвестиции и т.н.. 

Предлаганият подход разглежда конкурентоспособността на 
логистичната техника чрез прогнозиране на параметрите и прилагането им за 
постигане на конкретната логистична система.Структурата на самият подход 
е показан на фиг.1. 

         

 
 

Фиг.1. Структура на подход с прогнозиране на параметрите на ЛТ 

 
След сигментиране на пазара и определяне на вида и функциите на 

логистичната машина, които се извършват от специалисти по маркетинг и 
логистика, ще се спрем на определянето на параметри и показатели 
необходими за прогнозирането. Конкретната реализация на конкуренцията се 
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изразява в сравнение на параметрите на различните модели логистична 
техника с желанията на клиента определени от изискванията на пазара. 

Съществуват много параметри описващи различни логистични процеси в 
техниката. Характерни за конкретното изследване са част от тях, защото имат 
за цел да разкрият обективните тенденции и възможните противоречия. Нещо 
повече, част от тях са предназначении само за конкретната подсистема или 
елемент на изследвания обект. 

За нуждите на подхода тези параметри са разделени на три типа: 
1.Количествени параметри – тегло, мощност, скорост и т.н. 
2.Качествени (символични, в това число и лингвистични) параметри 
3.Относителни параметри – маса на товара към маса на машината, 

коефициент на обемна ефективност и др.  
От друга страна параметрите са основни – спрямо които се извършва 

желаната прогноза и спомагателни –  с които се извършва класифициране, 
сортиране и др. спомагателни операции, подпомагащи изграждането на 
необходимия прогнозен модел [7].  

Прогнози на параметрите на физическите показатели трябва да бъдат 
придружени с прогноза на финансовите ресурси (цени, разходи, 
предполагаеми такси и данъци), защото е невъзможно да се прогнозира 
развитието на качеството на дадено изделие без да се вземат предвид 
перспективите за растеж на тези ресурси.Тези прогнози не се извършват от 
логистици и не са предмет на разглеждане.  

Следващия етап на подхода е етап”Прогнозиране”.  
В условията на нарастващата конкуренция, всяка фирма зависи от 

бързината на реагиране на постоянните изменения на пазара,което налага 
логистичните машини да са актуални за момента на експлоатация и 
конкурентни в момента на поръчка. 

При прогнозирането на логистична техника имаме два основни вида 
прогнози: 

- прогнозиране на методи и начини на реализация 
- прогнозиране на конкретна машина или съоръжение. 

Тези два вида са взаимно свързани и взаимно допълващи се. В някои от 
случаите е необходимо първо да се определи перспективността на методите 
на решение, а след това да се премине към прогнозиране на конкретното 
съоръжение. При прогнозиране на начините на намаляване на разлюляването 
на товара с гъвкаво окачване, първо се класифицират методите, след което се 
изследват и прогнозират, като се подхожда от простото към сложното, от 
евтиното към скъпото. На базата на прогнозата се избира най-подходящият 
метод и на тази основа се преминава към прогнозиране на конкретните 
параметри на  съоръжението т.е.общата схема на процеса на прогнозиране е 
на две нива (фиг.2.) 
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Фиг. 2. Прогнозиране на логистична техника на две нива 
 

В науковедението общия темп на ръста на масовостта на информацията 
се разглежда като косвен показател на скоростта на развитие на дадена 
област в науката и техниката. Движещите сили на развитие не действат 
изолирано. Те са взаимосвързани и взаимообуславящи се и могат да бъдат 
представени във вид на свързан триъгълен граф (фиг.3.): 

 
 

 
 

 
Фиг. 3. Движещите сили на развитие 

 
Върховете на този „причинен триъгълник” се индентифицира с 
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Подхода се базира на методика за прогнозиране състояща се от 4 
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Блок”Информация” има за цел да събира и класифицира данните и да 

изгражда база фирмени данни, даваща нужната за конкретното прогнозиране 
извадка. Принципна схема на входящите данни е дадена на фиг.4. 
Информацията за логистичната техника се характеризира с  голямо 
разнообразие и сравнително голям обем. Тя е разделена йерархично на три 
нива – машина, механизъм и елемент. Тази информация се събира с WEB 
базирана система използваща XML(eXtensible Markup Language – Разширяем 

Маркиращ Език). Чрез нея се събира фирмена информация, научна 
информация с помощта на УДК (Универсална десетична класификация) и 
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патентна – МПК(международна патентна класификация). За тази информация 
съществуват онлайн справочници като някои от тях са: 

За научна информация:  
http://teacode.com/online/udc/ 

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=ru&pr=Y 
http://www.naukapro.ru/metod.htm с аналози: aaecs.org/udk.html, udk-

codes.net/part1.html. 

За патенти: 
http://patft.uspto.gov/ 

http://www.freepatentsonline.com/ 

http://www.sumobrain.com/ 
http://www.technologytransfertaclics.com/content/university-patents/. 

 

Класифицирането на  информация се извършва с помоща на 
класификатори[9, 10, 11],  които класифицират даден новопостъпил патент 
или друга информация към съответния клас или го отнася към групата на 
неразпознаваемите обекти. Последното говори за появата на нова тенденция / 
по параметри,конструкция и т.н./, като степента на новост на изделието може 
да бъде оценена на базата на съответните критерии. От така оформените 
класове се изготвят специализирани извадки за конкретното изследване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 4. Източници изграждащи база знания на блок”Информация” 
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Обработката на извадката се извършва на три етапа:избор на метод или 
група от методи, пресмятане на стойности и представяне в табличен и 
графичен вид.  

На етап оценка се правят изводи за получените резултати и за очакваното 
им развитие в бъдеще. 

На етап реализация се избират конкретни методи и конструктивни 
решения за постигане на прогнозните резултати.   

След прогнозирането следва определяне на архитектурата на 
логистичната машина. В последните две десетилетия усърдно се работи 
върху архитектурата на продукта  като връзка между самият продукт с 
решенията на веригите на снабдяване. Това се налага от конкурентността на 
пазара изискващ по-кратък жизнен цикъл на всяко изделие. Структурата на 
тази архитектура е мултиизмерима и допуска надграждане. Модулността [12] 
е един принцип по който се изменя процесът на създаването на тази 
структура. Налага се подход за едновременно инженерство. Fine [13] в 1998г 
създава архитектура от трите области: продукт, процес и снабдяването и 
създава термина „ тримерно едновременно проектиране”. В предлагания 
подход този въпрос се решава чрез прилагане на теорията на von Neumann – 

Morgenstern, принципът на структурния анализ на машината, жизненият 
цикъл на изделието, модулността, изискванията за минимална обща цена, 
подходът за директното участие на клиентите в процеса на проектиране 
(Design by the Customers – DBC).  Чрез него цикълът "Проектиране - 
Производство - Продажба" се заменя с  "Проектиране - Продажба - 
Производство". По този начин се отчитат динамично (чрез интерактивна 
корекция на първоначалното задание) специфичните изисквания на 
клиентите(фирмените логистици) и се разчита на нагласата за вземане 
решение за закупуване, когато продукта е конфигуриран съгласно нуждите на 
конкретната логистична система. Реализирана е специализирана система от 
XML [14] приложения в Web среда за структуриране на активи от знания и за 
организиране на информационен обмен между клиенти, фирма и доставчици. 

Конкретизиране на архитектурата за определена  логистична система. 
За постигане на конкурентоспособност при конкретна логистична система се 
изисква използуването на техника, конкретна по параметри за всеки процес и 
изпълнена във време желано от клиента. Това налага конкретизация на 
структурата на тази техника и използването на прогнозирането за 
изграждането на конкурентни машини, обслужващи логистичния процес. 
Основно направление в нивото на обслужване се определя от модела на трите 
„С”(customers, competitors, company). Концепцията “big is beautiful” е 
характерна за големите фирми при извоюване на конкурентни предимства. За 
постигане на тези предимства от малките и средни фирми в предложения 
подход се предлага решение чрез използване на международните 
информационни мрежи. 
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Нека да имаме векторите на n броя избрани параметри и показатели 
Nn

ΘΘΘΘ ,...,...,, 21
при прогнозиране на една логистична машина 

( Nn ,...,2,1= ). 

Нека параметрите характеризиращи всяко n
Θ  да има m  на брой 

характеристики ),...,2,1( Mm = т.е. 
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m 1θθ =  - при единичен параметър т.е. 1=m  (маса, скорост и т.н.) 

 
Нека да имаме k на брой ( Kkk ,...,...,2,1= ) ПТМ с проектна възможност 

да обслужват една конкретна логистична система.  

Нека всяка ПТМ характеризирана с множеството си n
Θ  да има 

относителни разходи за преместване на товара между тияi −  и тияj −  

технологичен обект k

ijw   ( Kkk ,...,...,2,1= ), ( Ii ,...,2,1= ), ( Jj ,...,2,1= ). 

Тогава най-подходящата ПТМ ще се избере от k  варианта на общите 

разходи ( k
P ) получени чрез решаване на задачата за разполагане на обекти. 

Но за конкретните практически случай n
Θ  може да заема различни 

прогнозни стойности )( 1 Tt XXX ÷= , където Т е времевия период на 

прогнозата. 
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Окончателното решение е k
Pmin при kX

ij
kw  в зависимост от 

конкретни проектантски условия. 
Разполагането на обекти е съществена и актуална задача при 

проектирането на логистични системи. То дава структурата и формата на 
конкретната система. 

Изграждането на една високоефективна производствена логистична 
система изисква да се минимизира общото количество на транспортните 
разходи.Това налага оптимално разполагане на обектите(технологичните 
машини и съоръжения) в едно съвременно производство[15,16], при което 
трябва да се отчитат не само логистичните, но и технологичните разходи за 
производството на едно изделие, тогава когато имаме различни по възраст, 
конструкция и производителност технологични машини изпълняващи една  и 
съща  технологична операция. Това се предопределя и от избраната система 
за производствен и операционен мениджмънт. 

В настоящия подход  се предлага решение, съчетаващо възможностите за 
работа в екип в Web среда с използуването на надежден апарат за решаване 
на оптимизационни задачи. Необходимостта от работата в Web среда в случая 
се обуславя от възможността по този начин да се преодолеят ограниченията 
на различното географско разположение на членовете на екипа и да се сведат 
до минимум разходите на средства и време при оценката на конкретната 
ситуация и определянето на входните параметри и др. на решаваната 
оптимизационната задача. 

 
3. Заключение 

1. Предложен е подход за постигането на конкурентоспособност на 
логистичната техника прилагайки прогнозирането на параметрите й.   

2. Дадени са основните етапи на алгоритъма  за изпълнението на подхода. 
3. Посочен е начин на решение при конкретна логистична система. 
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Abstract. The purpose of this research work is to justify providing technical problems of 
production in manufacturing companies and on this basis to formulate guidelines for its 
renovation. Argumentation are basic guidelines to improve logistics in manufacturing 
enterprises, the most important of them are related to: promotion of engineering enterprises 
to invest in modern equipment and technology, attract foreign investment in manufacturing 
enterprises, developing a well-thought strategy development of machine-building 
enterprises, increase market share of  enterprises. 
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1. Въведение 
Внедряването на нови технологии и прилагането на иновации е най-

сигурният път за повишаване на конкурентоспособността на Българските 
райони. Този тип публични интервенции са с доказана устойчивост и 
способност за привличане на желани инвестиции, водещи до създаване на 
привлекателни работни места, задържане на човешкия капитал и генериране 
на регионален растеж. 

Предоставянето на подкрепа от държавата в Северен централен район за 
преструктуриране и развитие на нови бизнес модели, повишаващи 
конкурентоспособността на малките, средните и големи машиностроителни 
предприятия ще допринесе за постигане на икономически растеж на 
регионалната икономика и откриване на нови работни места.  

Подпомагането на предприятията ще се изразява в пренасочване към 
конкурентоспособни производства и подходящо преструктуриране за 
овладяване на свободни пазарни ниши в по-широк план. Повишаването на 
регионалната конкурентоспособност е свързано с подкрепа на бизнеса за 
технологично обновяване на производствената сфера и развитие на „зелени” 
икономически дейности в сектора на малки, средни и големи предприятия. 

                                                 
1 Настоящият доклад е част от дисертационна разработка с ръководител проф. д.т.н Н.Найденов 
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За модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на 
регионалната икономика е необходимо да се създадат възможности за достъп 
на машиностроителните предприятия до иновации и развойна дейност в 
специално създадени иновационни и технологични центрове. 

Същевременно да се продължи подпомагането за подобряване на 
управлението на предприятията и на бизнес инфраструктурата в 
производствените зони.  

Предприятията в изоставащите в развитието си райони е необходимо да 
бъдат подкрепяни в модернизирането на ДМА, повишаване на капацитета на 
заетите, чрез придобиване на нови професионални умения и разработване на 
маркетингови стратегии, с цел запазване на работните места и създаване на 
нови. По този начин ще се противодейства на процеса на миграция и 
обезлюдяване на населените места в регионите. 

Целта на настоящата научна работа е да се обосноват проблеми по 
техническото осигуряване на производството в машиностроителни 
предприятия и на тази основа да се формулират насоки за обновяването му. 

За изпълнението на зададената цел е необходимо изпълнението на 
следните задачи: 1) да се анализира състоянието и тенденциите за развитие 
на  машиностроителния сектор в България; 2) да се изследва състоянието и 
стратегически аспекти на техническото осигуряване на машиностроителните 
предприятия в Северен централен район; 3) да се аргументира 
приложимостта на ОП „Конкурентоспособност” като инструмент за 
модернизация на машиностроителни предприятия. 

 

2. Изложение  
Машиностроенето е сектор с важно значение за българската икономика 

по отношение повишаването на добавената стойност, подобряване на 
външнотърговския баланс и заетостта. Процесът на глобализация и 
интегрирането на България в международната бизнес общност поставят пред 
заетите в сектора високи изисквания за конкурентоспособност и 
технологично развитие. За стабилни пазарни позиции на глобалния пазар са 
необходими висока производителност, потребителски ориентирани решения, 
нови модели на бизнеса и ново качество на човешкия капитал.  

Необходимо е не само технологично и продуктово обновление, но и 
внедряване на съвременни технологии, допринасящи за опазване на околната 
среда, съобразени с националните и европейските изисквания. 

В развитието на българското машиностроене след промените у нас, 
започнали в края на 80-те години на м.в., могат да бъдат условно обособени 
три етапа.  

Първият – от 1989 до 1999 г. фирмите от машиностроенето изпадат в 
тежка рецесия. Отпадат традиционните пазари, ликвидирани са научно-
изследователските институти и развойни звена, извършени са големи 
съкращения на персонала. През този период е разпродадено на безценица 
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уникално оборудване и намалени възможностите за бъдещо развитие. В този 
период изявени машиностроителни центрове в страната изгубиха своята 
значимост – София с ликвидирането на водещите фирми от каростроенето и в 
производството на металорежещи машини; Русе – в тежкото машиностроене; 
Варна – в двигателостроенето и битовата техника и т.н. [ 1, 2]. 

През втория – от 2000 до 2006 г. е извършено в основни линии 
преструктурирането на сектора. Предприятията усъвършенстват 
организацията на управление и производство, усъвършенстват изделия, 
усвояват нови такива. Променя се предметът на дейност на отделни 
предприятия, разкрити са нови производства.  

Третият етап започва с влизането на България в Европейския съюз. 
Отличителна особеност на този етап е промяната в общите условия на 
функциониране на предприятията – изменения в регулаторния режим, 
нарастваща конкуренция и изисквания на пазара. Макар делът на 
чуждестранните инвестиции в машиностроенето да е малък в сравнение с 
този на чуждестранните инвестиции в страната като цяло, те са във 
високотехнологични производства, предимно в автомобилостроенето, с 
висока норма на принадена стойност. 

Трябва да се отбележи, че българското машиностроене е експортно 
ориентиран отрасъл. Машиностроителните предприятия изнасят над 50% от 
произведената продукция и реализират около 10-12% от общия износ за 
страната. Повече от половината, над 55% от износа на машиностроителна 
продукция, се реализира в страните от Европейския съюз (ЕС) [1, 2]. 

В случай, че производството в развитите страни от ЕС се намали, ще се 
намали автоматично и износът на българска машиностроителна продукция.  

В периода 2009-2011г. в резултат на икономическата криза секторът 
забави своето развитие. Пораженията върху дейността и развитието на 
фирмите от сектора в резултат на кризата са съизмерими с тези от първите 
години на прехода. Около 10%, в т.ч. структуроопределящи за отделните 
подсектори предприятия (производство на машини), преустановиха 
дейността си. 

Също така през последните години в САЩ и страните от ЕС се създава 
несигурност на пазарите. Наблюдава се спад във възлагането на поръчки от 
Италия и Германия. Според прогнози на Българска Браншова Камара 
Машиностроене (ББКМ), неблагоприятно влияние върху предприятията от 
машиностроенето ще окаже намаляването на растежа на икономиката в 
Германия и други развити страни в Европа.  

На фона на кризата резултатите от дейността на сектора през 2011г. са 
добри, като през 2012 г.  запазват тази тенденция. 

Като обобщение за машиностроителния сектор може да се изведе 
следното: 

Машиностроителните предприятия в България ангажират приблизително 
по 10% съответно от капитала и заетите в преработващата индустрия,  
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отрасълът има 5% принос в увеличаването на добавената стойност у нас, като 
традиционно е експортно ориентиран.  

Секторът е непривлекателен за младите хора, наблюдава се липса на 
интерес при изучаването на машиностроителни специалности, което 
обуславя и преобладаващото застаряващия кадрови персонал в последните 
години. 

Също така в машиностроенето инвестиционната и иновационна 
активност е ниска, като причини за това са: слабо развитие на НИРД в 
предприятията, забавено усвояване на средства от Европейски фондове и 
лоша подготовка на управленския състав при привличане на инвестиции. 

Предприятията в машиностроенето експлоатират с морално остарели 
технологични системи и производствена техника (над 20 год.), вследствие на 
което се наблюдава понижаване на качеството на произвежданите изделия, 
отразявайки се на конкурентоспособността на предприятията в сектора.  

Състоянието на машиностроителния сектор ще запази водещите си 
позиции в преработващата индустрия на страната, ако се концентрират 
усилия за обновяване и модернизация на производствената техника и 
технологии, което е възможно да се реализира чрез разработване на проекти 
за посочените дейности [4]. 

Северният централен район (СЦР) обхваща териториите на пет области – 
Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра и 36 общини. Районът 
граничи с Румъния. Четири от петте области попадат в обхвата на Дунавския 
трансграничен регион – Силистра, Разград, Русе и Велико Търново. 

Територията на района обхваща централната и източната половина на 
Дунавската равнина и Предбалкана, северната част от Централна Стара 
планина, както и западната част от Добруджа [6]. 

Икономическото състояние на района е на сравнително ниско равнище. 
Ключови икономически сектори са услугите и индустрията, които създават 
по-голямата част от БДС.  

Районът има значителен потенциал за развитие на селското стопанство. 
Общият принос на Северния централен район в съвкупния БВП на страната 
за 2009 г. е 8.37 %, само с 0.51 % по-висок от БВП на Северозападния район 
(7.86 %), като значително се различава от средното ниво за страната (16.67 
%). 

Общият размер на БВП на глава от населението по паритет на 
покупателна способност за 2009 г. възлиза на 29% от средната стойност за 
ЕС-27. СЦР има скромен принос от 7.99 % в общия размер на БДС на 
страната – повече само от Северозападния район.  

В СЦР през 2008 г. функционират 34 888 предприятия от нефинансовия 
сектор или 9.5% от тези в страната. Те формират около 14 161 млн. лева 
нетни приходи от продажби. От тях 98.3% или 34 286 бр. са малките 
предприятия до 50 души заети. Големите фирми (над 250 души заети) 
възлизат на 86 броя.  
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Преките чуждестранни инвестиции в СЦР не отбелязват значително 
нарастване през последните години и сравнително малкият им дял в общия 
обем на привлечените чужди средства за страната се запазва – около 3.7 % 
през 2010 г. [6]. 

Основни проблеми пред предприятията в СЦР потребители на иновации 
са следните:  

- липсата на съвременна техника и технологии; 
- липсата на инвестиции; 
- липсата на добре обмислена стратегия; 
- ограничен пазарен дял; 
- невъзможност за ефективен контрол върху дистрибуторската 

мрежа; 
- липсата на маркетинг. 

Микро- и малките предприятия не могат да отделят човешки и 
финансови ресурси за обслужване на специално звено за разработване на 
продукти. Използват се ограничен набор от начини за реклама на продуктите 
и услугите. Над 33 % от фирмите разполагат с оборудване, което е на повече 
от 10 години [8]. 

Предприятията от региона изпитват необходимост от подкрепа при 
въвеждането на нови продукти и/или технологии, оборудване, финансиране, 
маркетинг, износ, обучение, подобряване на структура и организация, 
подобряване на качеството, управление на складове и доставка, 
производствен процес, производствен контрол и процеса на планиране[8]. 

На базата на извършеното изследване на района е направен SWOT анализ 
на търсенето и предлагането на иновации, техника и технологии в Северен 
централен район показан в таблица 1. 

Изводите от SWOT анализа показват наличието на значителен брой 
слаби страни. Този факт обуславя в заключението, че в Северен централен 
район на практика не съществува иновационна среда, което е причината за 
недостатъчното разпространение на иновациите, слабото сътрудничество 
между бизнеса и развойните звена и ниската иновационна култура като цяло. 
Поради този факт бъдещата стратегия на региона следва да се фокусира 
върху задаване на рамката за регионална политика, насочена към 
преодоляване на слабостите и изграждане на регионална иновационна 
система [8]. 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” (ОП „Конкурентоспособност”) е една от седемте 
оперативни програми на Националната Стратегическа Референтна Рамка 
(НСРР) за периода 2007-2013 година разработена в съответствие с поетите 
ангажименти по Преговорна глава 21 “Регионална политика и координация 
на структурните инструменти”.  
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Табл. 1. SWOT Анализ на търсенето и предлагането  
на иновации, техника и технологии в СЦР 

 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
− наличие на планови документи с 
поставен акцент върху иновациите и 
икономиката на знанието; 
− желание за засилване връзката 
между наука и бизнес, подпомагане от 
страна на местните власти; 
− повишен инвеститорски интерес от 
водещи чуждестранни предприятия; 
 

− морално остаряла материално- 
техническа база в научните и 
развойни звена и висшите учебни 
заведения; 
− ниско равнище на инвестиции за 
нови изделия и технологии; 
− иновациите не се разбират като 
основен фактор за повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията; 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ОПАСНОСТИ 
− политика на ЕС по отношение 
развитие на икономика на знанието; 
− наличие на програми за транс- 
гранично сътрудничество; 
− наличие на приоритет по 
отношение на иновациите в ОП 
“Конкурентоспособност; 
 

− от слабо реализиране на 
политиката на ЕС и България в 
областта на иновациите; 
− проблеми при намиране на 
партньори от ЕС; 
− затруднения при осигуряване на 
съфинансиране със заемни средства 
− от недостатъчен капацитет за 
прилагане на иновационната 
политика; 
 

 
Програмата съответства на стратегическата цел на НСРР „Увеличаване 

конкурентоспособността на икономиката за постигане на висок и устойчив 
растеж”, както и на третия стратегически приоритет „Насърчаване на 
предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление”[3]. 

Оперативна програма “Конкурентоспособност” е основният програмен 
документ за изпълнение на политиката за икономическо и социално 
сближаване и за повишаване на конкурентоспособността на българската 
икономика.  

Целта на подкрепата в рамките на ОП „Конкурентоспособност” е да 
развие потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, да 
допринесе за увеличаване на икономическия ефект и да подпомогне 
необходимите структурни промени с оглед постигането на устойчив 
напредък и приемливо сближаване в края на програмния период.  

За постигане на тези цели се предвижда подкрепа за развитие на 
производителността на малките и средни предприятия, както и за развитие на 
иновациите и новите технологии, и за подобряване на бизнес средата [3].   
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Оперативната програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” е основана на пет приоритетни оси за програмен 
период 2007-2013, приоритетна ос 2 е разработена като най-обширна от 
гледна точка на предвидените дейности  и следователно е с най-голям 
финансов ресурс, което е видно на таблица 2 [3]. 
 

Табл. 2. Индикативно бюджетно разпределение на приоритетна ос 2 
 

Индикативно бюджетно разпределение по приоритетна ос и области на 
въздействие – %  

Общо Приоритетна ос 2  
 
 

593 837 780 евро  

51.10 % (от общите за ОП средства по 
ЕФРР)  

Подобряване на технологиите и 
управлението в предприятията  

43.28 % (от общите за оста средства по 
ЕФРР)  

Създаване на инфраструктура в 
подкрепа на бизнеса  19.53 % (от общите за оста средства по 

ЕФРР) 

Въвеждане на енергоспестяващи 
технологии и ВЕИ  34.66 % (от общите за оста средства по 

ЕФРР) 

Насърчаване на бизнес 
кооперирането и свързването в 
клъстери  

2.53 % (от общите за оста средства по 
ЕФРР)  

 
За област на въздействие „Подобряване на технологиите и управлението 

в предприятията” или така наречена процедура „Технологична модернизация 
в предприятията” е с най-голям дял от приоритетна ос 2 в размер на 43,28% 
от средствата по приоритетната ос. 

Най-голяма операция по тази област на въздействие е предоставянето на 
подкрепа за инвестиции в съвременни материални и нематериални активи, 
насочени към подобряване и разширяване на бизнес дейностите им, 
подобряване на управлението, въвеждането на нови продукти, услуги и 
процеси в компаниите, навлизане на нови и разширяване на съществуващите 
пазари и др. [3]. 

Индикативните операции по тази област са съсредоточени върху 
следните индикативни дейности: 
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- Предоставяне на подкрепа за оползотворяването на инвестиции 
целящи модернизирането на дейността на предприятията – 
технологично обновление, разширяване на бизнес дейността, 
подобряване на управлението, въвеждането на нови продукти, 
услуги и процеси и т.н. 

- Специално внимание се отделя на въвеждането и 
комерсиализацията на иновативни проекти за технологии и 
продукти на пазара на регионално и национално ниво и на ниво 
компания, свързани с разширяването на дейностите на 
предприятията и /или подобряване на конкурентните им 
предимства, но които не са свързани с внедряване на резултати 
от изследвания дело на самата компания [3]. 

Индикативни разходи, които са финансирани в тази област се отнасят за 
закупуване, монтиране и поддръжка на нови технологии и оборудване, 
придобиване на патенти, лицензи, ноу-хау и приложен софтуер, които 
допринасят за подобряване на конкурентните им предимства [3].  

Бенефициенти по тази дейност са не само МСП, но и големи 
предприятия от производствения сектор и сектора на услугите.  

Въпреки че големите предприятия разполагат с достатъчно възможности 
за финансиране на инвестиционните си проекти, те са също така важен 
фактор в икономиката като голям „генератор” на заетост и растеж, 
значителен участник в НИРД и иновационните дейности и основен партньор 
при създаването на мрежи и клъстери.  

Това обуславя и необходимостта от подкрепа на големи предприятия 
като възможност за постигане допълнително въздействие за развитие и 
растеж. 

Допустимо е по оперативната програма големите предприятия да 
получават подкрепа за някои дейности при определени условия, като 
подкрепата за големи предприятия е насочена към закупуване и въвеждане на 
нови технологии, въвеждане на международно признати стандарти и системи 
за качество и мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.  

Подкрепата за големи предприятия е ограничена в сравнение с помощта 
за МСП, от гледна точка на насоченост (видове проектни дейности) и 
интензитет на помощта.  

Целта е да се осигурят равни възможности, честна конкуренция и 
съответствие с приложимите режими на държавна помощ, разработени са 
отделни схеми за безвъзмездна помощ за големите предприятия, като общата 
финансова алокация за големи предприятия по тази Ос е ограничена до 20% 
от общите средства предвидени за нея [3]. 

Критериите за избор на проекти по тази схема за безвъзмездна помощ се 
базират на оценка на сегашната конкурентна позиция на предприятията, 
които кандидатстват, на предвиденото въздействие на техните проекти за 
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повишаване на конкурентоспособността им, както и на оценка на приноса на 
проектите за постигане на националните и европейски хоризонтални 
политики като опазване на околната среда, създаване на работни места, равни 
възможности, развитие на ИКТ и т.н. 

Процедура „Технологична модернизация в предприятията” е обявена 
през 2007 г. и по нея към края на 2011 година са сключени 125 договора със 
съ-финансиране от оперативната програма 47 942 387 лв. От тях 66 договора 
са влезли в сила на обща стойност 22 534 336 лв. Прекратени са 19 договора. 
Договорите приключили изпълнение са 47 с обща стойност на 
безвъзмездната финансова помощ - 13 557 290 лв. От тях по 40 договора са 
извършени окончателни плащания на обща стойност 9 694 144.29 лв.[ 3,5].  

В края на 2012 г. 85 малки и средни предприятия от резервния списък на 
схемата за технологична модернизация на МСП на оперативна програма 
„Конкурентоспособност” са получили общо 60 млн.лв. за реализация на 
проектите си. След решение на Управляващия орган на програмата бизнеса 
бюджетът е увеличен от 147 млн.лв. на 232 млн.лв., което е осигурило 
финансиране за общо 121 успешни кандидати до този момент. 

Към началото на 2013 г. от ОП „Конкурентоспособност” са договорени 
71,96 % от ресурса на програмата, а са платени повече от 15% [9]. 
 
3. Заключение 

От извършения в настоящия доклад теоретичен анализ могат да се 
формулират следните изводи: 

- Обосновано е, че състоянието на машиностроителния сектор ще 
запази водещите си позиции в преработващата индустрия на 
страната, ако се концентрират усилия за обновяване и 
модернизация на производствената техника и технологии, което 
е възможно да се реализира чрез разработване на проекти за 
посочените дейности. 

- Констатирано е, че в машиностроителните предприятия на 
Северен централен район на практика не съществува 
иновационна среда,  което е причината за недостатъчното 
разпространение на иновациите, слабото сътрудничество между 
бизнеса и развойните звена и ниската иновационна култура като 
цяло, което предопределя бъдещата стратегия на региона да се 
фокусира върху задаване на рамка за регионална политика, 
насочена към преодоляване на слабостите и изграждане на 
регионална иновационна система насочена към технологична 
модернизация на предприятията. 

- Установено е, че ОП „Конкурентоспособност” и по конкретно 
процедура „Технологична модернизация в предприятията” се 
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използва като инструмент за подобряване на техническото 
осигуряване в машиностроителните предприятия. 

- Аргументирани са основни насоки за подобряване на 
техническото осигуряване в машиностроителни предприятия, 
като по-важните от тях са свързани с: насърчаване на 
машиностроителните предприятията за инвестиране в 
съвременна техника и технологии, привличане на чужди 
инвестиции в машиностроителните предприятия, разработване 
на добре обмислена стратегия за развитие на 
машиностроителните предприятия, увеличение на пазарен дял на 
предприятията. 
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Abstract. The developed approach is based on proposed by author’s ontological model that 
describes enterprise’s e-business system in relation to structure, behaviour and interaction of 
the individual elements. The successful students training include introduction of common 
definitions and existing relationships between them into two main groups: related to the 
business of the economic entity and relevant to the ICT of the entity accomplished in web-
based environment. Applications of approach in different trainings related to different 
disciplines have been also discussed. 
Keywords: ontology, e-business, e-learning. 
 

1. Въведение 

При настоящите условия на все по – голям брой стопански субекти им се 
налага да мигрират своите класически бизнес процеси към електронните им 
аналози. Това се обуславя, както от възможностите разкриващи се пред тях за 
извършване на операции и дейности в различни сектори и географски 
региони, така и от преосмислянето на  цялостната им стратегия за развитие 
съобразена с ограниченията предизвикани от финансовата криза през 
последните тодини. Организациите и стопанските субекти следва да 
предефинират основните си схващания за управление и организация и да ги 
разширят и отворят към клиенти, доставчици и партньори. Електронният 
бизнес е широко разпространена практика в икономиката на различните 
страни и в съвременните условия има глобално присъствие. Неговото 
прилагане, като успешна мисия за повишаване на благосъстоянието на 
компанията зависи от правилното разбиране на неговата същност. Това 
определя и необходимостта от разработването на подходящи инструменти и 
практики свързани с възприемането и осмислянето на набора от 
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взаимносвързани понятия и технологии, които изграждат основата на 
електронния бизнес. 

Съществуват редица дефиниции опитващи се дадат цялостен обхват на 
електронният бизнес, като понятие. Eлектронният бизнес (е-бизнес) може да 
бъде определен, като възможност за осъществяване на бизнес процесите, 
електронната търговия, организационната комуникация и сътрудничество в 
рамките, както на организацията, така и с нейните клиенти, доставчици и 
други заинтересовани страни чрез използването на Интернет [1]. 

Евростат, според [2], от друга страна дава следната дефиниция за 
електронната търговия: „ ... сделки осъществявани през мрежи базирани на 
Интернет протоколи и други медиирани компютърни мрежи”. 

Определението на Организацията за Икономическо Сътрудничество и 
Развитие (ОИСР), посочено в [2], доразвива определението като, 
разграничава „...сделките през компютърно медиирани мрежи (широки) и 
тези от Интернет транзакциите (тесни) ”. 

Статистическото бюро на САЩ определя, че: „...е-търговия е всяка 
сделка, извършена през компютърно-медиирана мрежа, която прехвърля 
право на собственост, или права за използване, стоки или услуги.” 

Обобщението направено в [3], посочва, че електронният бизнес 
представлява множество от различни компютъризирани традиционни бизнес 
процеси мигрирани за работа в средата на различни видове мрежи. 

 
2. Система за електронен бизнес 

Освен посочените, съществуват още редица дефиниции, което показва, 
необходимостта от въвеждането на едно обобщаващо понятие, което да 
отрази съвременното състояние и проблемите в развитието на тази сложна от 
теоретическа и практическа гледна точка икономическа, управленска и 
технологическа практика и да улесни образователните цели и възприемането 
на концепцията за електронен бизнес. В това отношение може да се използва 
понятието „Система за електронен бизнес”, дефинирана в [4], която: „по 
своята същност ще представлява система изградена на модулен принцип и 
гарантираща определена минималност за нормалното функциониране в 
избраните приоритети за развитие на икономическите субекти”. Нейната 
структура и функционални възможности трябва да дават възможност за 
решаване на определени задачи свързани с характера на общата бизнес 
стратегия, необходимостта от електронен бизнес, очакваните резултати, 
възможностите за електронизация на бизнеса и други. 

Проектирането, внедряването и експлоатацията на системите за 
електронен бизнес са не само технологичен, но и икономически проблем. 
Като икономически проблем задачата се свежда до инвестиция в система за 
е-бизнес, която има икономически живот и принос за внедрителя през този 
икономически живот, който трябва да възстанови най – малко авансирания за 
тази цел капитал.  
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Клас: Enterprise_Business_Related 

Клас: Economic_Sector

(21) 
Клас: A 
Клас: B 
Клас: C 
Клас: D 
Клас: E 
Клас: F 
Клас: G 
Клас: H 
Клас: I 
Клас: J 
Клас: K 
Клас: L 
Клас: M 
Клас: N 
Клас: O 
Клас: P 
Клас: Q 
Клас: R 
Клас: S 
Клас: T 
Клас: U 

Клас: E-business_Category (22) 
Клас: E-mall 
Клас: Third-party_Marketplace 
Клас: E-operative_management 

_of_resources 
Клас: E-marketing 
Клас: E-auctions 
Клас: Customer_Relationship 
Клас: E-commerce 
Клас: E-reports 
Клас: E-gambling 
Клас: E-engeneering 
Клас: E-learning 
Клас: Information_Brakerage 
Клас: E-banking 
Клас: Collaboration_Platform 
Клас: E-procurement 
Клас: Telecommunication 
Клас: Value-chain_Service_ Provider 
Клас: Virtual_Community 
Клас: E-shop 
Клас: E-mail 
Клас: E-franchaising 
Клас: Value-chain_Integrator 

Клас: Criteria_for_Election 

_of_E-business_System (10) 
Клас: Software_Opportunities_ 

for _Satisfying_the_ 
Business _Needs 

Клас: The_Software_ 
Functionality 

Клас: Price_for_Software 
Клас: The_Software_Works 

_with_the_Existing_ 
Hardware 

Клас: Opportunities_for_ 
Software _Development 

Клас: Quality_of_the 
_Accompanying_ 
Documentation 

Клас: Reputation_of_the_ 
Provider 

Клас: Simplicity_for 
_Implementation 
_of_the_New_System 

Клас: Simplicity_for_Use 
_of_the_System 

Клас: Level_of_the_Maintanance 
_from_the_Provider 

Клас:  

E-business_Model (10) 
Клас: B2C 
Клас: G2C 
Клас: C2B 
Клас: C2G 
Клас: G2B 
Клас: G2G 
Клас: C2C 
Клас: B2B 
Клас: Enterprise_ 

Internal 
Клас: B2G 

Клас: Management_of 

_the_E-business_Processes (9) 
Клас: Supply_Management 
Клас: Stock_Reservers _Management 
Клас: Production_Management (2) 
Клас: Orders_Management 
Клас: Cash_Flows_Management 
Клас: Sales_Management 
Клас: Product_Management 

Клас: Evaluating_Indicators_for 

_Economical_Efficiency_of 

_the_E-business_System 
(11) 

Клас: Transformed_Net_Income 
Клас: Nominal_Cost 
Клас: Total_Cost_for_ 

Introduction 
Клас: Return_of_Investments (2) 
Клас: Net_Income (2) 
Клас: Total_Return_of_ 

Investments 
Клас: Additional_Expenses 

Клас: Enterprise_Size
(4) 

Клас: Micro 
Клас: Medium-sized 
Клас: Small 
Клас: Large 

Клас: E-business_Online 
_Resource_Support (4) 

Клас: Registered_Domain 
Клас: Public_Hosting 
Клас: Self-hosted 
Клас: Third-party_Hosting 

 

 

Фиг. 1. Основни класове имащи отношение към бизнеса на организацията или 
стопанския субект 

 
От правилното решаване на задачата за необходимата и достатъчна 

информация за оценка на ефективността на различните системи, зависи 
качеството на вземаните за тяхното внедряване решения. От тук може да се 
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заключи, че за внедряването и експлоатацията на системите за е-бизнес е 
необходим инструментариум, който да осигури на субекта вземащ решението 
възможност да определи конфигурацията на системата и стратегията за 
нейното развитие.  

 
Клас: Enterprise_ICT_Related 

Клас: Hardware_Device (43) 
Клас: SpecialUseDevice (9) 
Клас: Network (14) 
Клас: End-user_Devices (17) 

 

Клас: Internet_Connection (13) 
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Клас: Ethernet_Based 
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(38) 
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_System 

Клас: Client_Specific (12) 
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System 
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Клас: Server_Specific (15) 
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_Specific (3) 
Клас: Business_Specific 

Клас: License_Policy (6) 
Клас: Self-developed 
Клас: Freeware 
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Клас: Shareware 

Клас: E-business_Security 

_Policy (17) 
Клас: Ensure_Availability (6) 
Клас: Ensure_Confidentiality 

(6) 
Клас: Ensure_Integrity (2) 

Клас: Network_Services (5) 
Клас: FTP 
Клас: Mail 
Клас: Network_Domain 
Клас: Remote 
Клас: Web 

Клас: LAN_Resource_Access 
_Model (2) 

Клас: Client-Server 
Клас: Peer-to-Peer 

Клас: E-

business_Network_Level 

_Organization (3) 
Клас: Intranet 
Клас: Internet 
Клас: Extranet 

Клас: Instalation_Type (2) 
Клас: Server_Intallation 
Клас: Client_Intallation 

Клас: Communication_Protocols
(8) 

Клас: Protocol_Stack (1) 
Клас: Routing_Protocol (5) 

  

Фиг. 2. Основни класове имащи отношение към ИКТ на организацията или 
стопанския субект 
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За детайлното описание на системата за е-бизнес е разработен 
онтологичен модел, включващ всички моменти касаещи бизнес 
практиктаката и използваните за нейното прилагане съвременни ИКТ. Чрез 
него се установяват структурата и взаимовръзките между отделните понятия 
заложени в учебната програма на студентите от ОКС „Бакалавър” на 
специалностите „Стопанско управление” и „Алтернативен туризъм” в 
Лесотехническия университет. Моделът съдържа 260 основни класа, 
разделени в две основни групи: класове свързани с бизнеса на предприятието 
(съдържаща 8 основни класа и 91 подкласа) и класове свързани с ИКТ на 
предприятието (10 основни класа и 147 подкласа). 

Основните класове имащи отношение към описанието на 
функционалността на модела свързана с отчитане на особеностите на бизнеса 
на предприятието са показани на фиг.1. Числата посочени в скобите след 
имената на някои от класовете, показват броя подкласове, които влизат в 
състава на съответния клас, като са посочени само тези достигащи до трето 
ниво в йерархията на модела. Ако под тях съществуват други класове, то в 
скоби е посочен техният брой, за да се избегне претрупване с излишна 
информация, но и същевременно да се запази визията за обхвата на модела. 

Основните класове имащи отношение към описанието на 
функционалността на модела свързана с отчитане на особеностите на 
информационните и комуникационни технологии имащи отношение към 
системата за е-бизнес на организациите и стопанските субекти са показани на 
фиг.2. При представянето на информацията за отделните класове е спазвана 
същата конвенция, както и в предходната фигура. 

За разработването на онтологичния модел са използвани възможностите 
предлагани от редактора на онтологии Protégé-OWL версия 4.1 [5]. На фиг. 3 
е показан основният прозорец на създадената и използваната в обучението по 
електронен бизнес онтологичен модел в среда на последната версия 4.2 на 
редактора. 

Редакторът предлага богат набор от вградени инструменти и 
допълнителни приставки, които позволяват извършването на анализи и 
визуализации. Например отделните релации могат да се визуализират под 
формата на ориентирани графи чрез използването на вградения инструмент 
за визуализация OntoGraf (показани на фиг.4), което позволява да се 
изследват връзките не само на ниво унаследяване, но и във връзка с 
дефинираните обектни свойства свързващи тези класове. Подобен 
инструментариум спомага за по-ясното разбиране на съществуващите 
взаимоотношения и връзки, като въздейства чисто визуално. 
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Фиг. 3. Онтологичен модел в среда на редактора Protégé-OWL 

 
 
 

 
 

 
Фиг. 4. Част от съществуващите взаимодействия в групата класове свързани с бизнеса 

на организацията или стопанския субект 
 
 
Визуалното представяне на модела, може да бъде използвано и за 

визуализация на връзките между конкретни представители на онтологията 
(individuals) и класовете от йерархията, както е показано на фиг.5. 
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Фиг. 5. Част от взаимодействията на основните класове в модела с конкретни 

представители на онтологията (системи за е-бизнес на предприятия, които са    
изследвани с разработена методика за оценка на икономическата ефективност) 

 
3. Заключение 

Внедряването на различни онтологични модели в областта на обучението 
по широк кръг от дисциплини, може да се натъкне на известни ограничения, 
особено в специаности, които не изискват обучаваните да притежават 
задълбочени познания в областта информационните и комуникационни 
технологии или набор от технически умения за тяхното прилагане. Подобни 
ограничения, могат да се получат, когато обучаваните бъдат насочени към 
използването на определена специализирана среда или продукт, без да 
притежават посочените умения. За да се възползваме успешно от 
въвеждането на различни онтологични модели в обучението, е необходимо да 
пренесем натрупаните знания към среда, с която обучаваните са свикнали да 
работят от гледна точка на своите всекидневни дейности или интереси. В 
този смисъл е подходящо да мигрираме създадените онтологични модели в 
информационни структури подходящи за достъп през различни видове 
мрежи, включително интранет, екстранет или Интернет. 

За целите на настоящото изследване, онтологичният модел описващ 
системата за електронен бизнес на организациите и стопанските субекти, 
беше експортиран под формата на сврързани хипертекстови документи. Това 
позволява обучаваните да получат достъп до натрупаното знание под 
формата на набор от документи достъпни през различни видове мрежи, по 
интуитивен начин, основаващ се на опита за работа с хипертекстови 
документи. Подходът за експортиране е сравнително лесен, като за целта е 
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необходимо да се разшири функционалността на използвания онтологичен 
редактор чрез допълнителната приставка OWLDoc 2.0.0 [6]. За съжаление 
предложеният експорт има няколко основни недостатъка: страниците са 
основно статични, с минимално използване на скриптов език от страна на 
клиента; генерираният изход е под формата на набор от фреймове – подход, 
който се използва сравнително рядко в последните години, защото беше 
заместен от по-успешни методи за структуриране на съдържанието на 
документите; липсва механизъм за търсене в набора от документи – 
инструмент, който е достъпен в средата на редактора; липсват начини за 
настройка на процедурата по експортиране на модела. Причината за тези 
недостатъци е, че предложената приставка се използва единствено и основно 
за целите на документирането на онтологията. 

За да бъдат избегнати част от посочените ограничения, експортираните 
резултати бяха подложени на допълнителна автоматизирана пакетна 
обработка, която позволи, да се вградят необходимите скриптове и 
допълнителни стилови множества. Създаден беше инструментариум, 
позволяващ извършване на търсене по определени критерии в набора от 
документи описващи модела. Допълнително бяха направени корекции 
свързани с адаптирането изходните данни в съответствие с целите на 
обучението. Обработен по този начин, наборът от хипертекстови документи, 
вече може да бъде използван не само за целите на документирането, но и за 
целите на процеса на обучение. Основният изглед към образователния ресурс 
е показан на фигура 6. 

 

 
 

Фиг. 6. Разработен онлайн образователен ресурс – общ вид 
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Модифицираната структура на образователния ресурс, включва: 
добавянето на допълнителен фрейм в горната част на документа в 
съответствие с целите и изискванията на обучението; редактиране и 
адаптиране на фреймовете за съдържание и азбучен указател. Началната 
страница на модела, също беше модифицирана, за да бъде добавен 
инструмент за търсене, който липсва при нормалния експорт, но и 
изключително важен за обучението. За целта бяха вградени допълнително 
разработени скриптове, които да позволят успешното изпълнение на подобна 
задача. 

Разработен по този начин, образователният ресурс в областта на 
електронния бизнес, позволява обучаваните да изследват различни казуси, с 
цел усъвършенстване на понятийния апарат или разбирането за 
съществуващите връзки в системата за електронен бизнес на организациите и 
стопанските субекти. На фигура 7 е показан резултат от оценката на мястото 
и значението на класа „Икономически сектор” по отношение на системата за 
електронен бизнес. 

 

 
 

Фиг. 7. Работа по зададен казус 
 
В даденият случай, обучаваният може да получи и допълнителната 

информация последством реализираната хипервръзка от модела към 
документа „Класификация на икономическите дейности” в Интернет. 

Предложеният подход за мигриране на онтологични модели за нуждите 
на обучението в различни областти притежава следните основни предимства: 
възможност за използване на създадения набор от образователни ресурси 
самостоятелно под формата на учебен сайт или като част от съществуващи 
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учебни сайтове; възможност да преобразуване в SCORM образователен 
ресурс с възможност за вграждане в среди за електронно обучение, 
поддържащи посочения стандарт; лесно обновяване на образователния 
ресурс при разширяване на обхвата на онтологичния модел или при 
необходимост от внасяне на корекции; ресурсите могат да бъдат използвани 
и локално без необходимост от мрежов достъп. 
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Abstract. This paper presents the results of the project for an educational support of 
innovative development in a country named ‘Interregional Training System for Scientist 
Qualification in Technology Transfer Management’. The project is implemented in National 
Technical University of Ukraine ‘Kyiv Polytechnic Institute’ with the support of Science 
and Technology Center in Ukraine. An overview of the innovation activity in Ukraine as 
well as innovative structures supporting a commercialization of scientific research and 
technology transfer in Ukraine and abroad are presented.  
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1. Вступление  
Сегодня уже стало аксиомой, что экономическое развитие государства 

неотъемлемо связано с научно-технической и инновационной деятельностью. 
Технологии являются главной движущей силой, благодаря которой 
посредством патентования и лицензирования, а также основания новых 
старт-ап компаний создаются высокотехнологичные рабочие места. Если 
говорить об Украине, то, удельный вес предприятий, которые внедряют 
инновации, с 2001 по 2012 год не превышал показателя в 14,3% [1], на фоне 
этого удельный вес реализованной инновационной продукции в объеме 
промышленной продукции все время снижается и к 2012 году он достиг 
показателя 3,3% (рис. 1). Кроме сложной ситуации с финансированием 
инновационных разработок (рис. 2), коммерциализация научных 
исследований и трансфер технологий затруднены из-за отсутствия у 
основных участников данного процесса на территории Украины знаний и 
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навыков в этой сфере. Так, ученым не хватает соответствующих знаний, 
опыта, подготовленности к коммерциализации результатов исследований, а 
управленцам не хватает навыков эффективного управления 
исследовательской деятельностью. Кроме этого коммерциализация 
результатов исследований затруднена из-за несовершенства законодательства 
Украины. Более подробно барьеры на пути коммерциализации результатов 
научных исследований и трансфера технологий рассмотрены в работе [2]. 
Авторы этой статьи совершенно справедливо констатируют тот факт, что в 
Украине, в целом, отсутствует эффективная инфраструктура для инноваций.  

 

  
Рис. 1. Сравнение разработки, 

внедрения и реализации инноваций 
Рис. 2. Финансирование науки в 

Украине, % от ВВП 
 
В настоящее время в Украине реально функционирует около 10-12 

бизнес-инкубаторов и 8 технопарков, отметим, что зарегистрированное 
количество  подобных структур является большим. Из них только Центр 
развития малого бизнеса «Харьковские технологии» одним из приоритетных 
направлений своей деятельности видит обучение в сфере коммерциализации 
научных исследований и трансфера технологий [3]. Такие курсы повышения 
квалификации ориентированы на предпринимателей. 

До сегодняшнего времени в Украине отсутствовала интегрированная 
система подготовки кадров в сфере «Посредничество в трансфере 
технологий», ориентированная как на предпринимателей, так и на деятелей 
науки, государственных служащих и инвесторов.  

В данной статье представлен проект «Международная система 
повышения квалификации научных сотрудников в сфере менеджмента 
трансфера технологий» [4], который реализуется в Национальном 
техническом университете Украины «КПИ» при поддержке Украинского 
научно-технологического центра. В рамках данного проекта разрабатывается 
международная образовательная программа по менеджменту трансфера 
технологий и планируется внедрение межрегиональной системы повышения 
квалификации для обучения специалистов из Украины и других стран.  

Рассмотрим, каким образом реализуется трансфер технологий при 
взаимодействии университетов и бизнеса на примере мировых практик. 
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2. Обзор мировых практик взаимодействия университетов и бизнеса  
Одним из наиболее показательных примеров создания центров трансфера 

технологий на базе университета, на наш взгляд является компания Isis 

Innovation Ltd [5], созданная на базе Оксфордского университета. Isis 

Innovation имеет подтвержденные достижения в трансфере технологий, 
полученные на основе инновационного менеджмента, включая патентование, 
лицензирование и создание/выращивание компаний. С 1997 года при 
поддержке Isis Innovation на основе широкого спектра технологий было 
создано 59 компаний, работающих на различных деловых рынках. Также в 
Оксфордском университете существует научный парк Begbroke Science 

Park [6], роль которого заключается в обеспечении среды, где 
взаимодействие научных исследований, бизнеса и обучения способствует 
созданию инноваций, отвечающих потребностям современной индустрии. 

Совместным институтом Кембриджского университета и 
Массачусетского технологического института Cambridge/MIT Institute в 
2002 году основана компания PraxisUnico [7]. Сейчас она является 
независимой, неприбыльной компанией, целью деятельности которой 
является поддержка инноваций и коммерциализация исследований, 
финансируемых государством или благотворительными организациями. 
Одно из направлений ее деятельности - обучение трансферу технологий. 

Среди международных компаний, занимающихся трансфером 
технологий, можно выделить Texas Institute of Science [8]. Особенностью 
данной компании является то, что она строит бизнес на посредничестве 
между индустрией западных стран и наукой восточных стран. Второй 
особенностью компании является работа с проектами, которые находятся в 
лабораторной (допатентной стадии). 

Кроме создания обособленных центров трансфера технологий 
университеты объединяются в ассоциации. Так, всемирная сеть Ассоциации 
университетских менеджеров трансфера технологий (Association of University 

Technology Managers, AUTM) [9] объединяет членов более 350 университетов, 
научно-исследовательских институтов, клиник и государственных органов, 
занимающихся управлением и лицензированием инноваций, разработанных в 
результате научных и неприбыльных исследований. 

Многие европейские университеты реализуют сотрудничество в сфере 
обучения трансферу технологий посредством членства в Ассоциации 
европейских специалистов трансфера науки и технологий (Association of 

European Science & Technology Transfer Professionals, ASTP) [10]. Ассоциация 
объединяет практиков трансфера технологий с различным уровнем 
профессионального опыта, быстро растет и в настоящее время насчитывает 
более 600 членов из 41 страны. 
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3. Обучение менеджеров трансфера технологий для развития 

предпринимательской деятельности 

Национальный технический университет Украины «КПИ» благодаря 
своей инфраструктуре и кадрам является удачной площадкой для реализации 
задач проекта по созданию системы обучения в сфере посредничества в 
трансфере технологий. Так, помимо традиционных для университета 
подразделений, таких как факультеты, институты и департаменты, в его 
состав входит Учебно-методический комплекс «Институт последипломного 
образования». Также на базе университета создана обособленная 
коммерческая структура Научный парк «Киевская политехника», в состав 
которой входит Бизнес-инкубатор «Политех-центр» (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Инфраструктура НТУУ «КПИ» и его взаимодействие с внешней средой в 

рамках проекта 
 

Взаимодействие подразделений университета с целью обучения 
посредничеству в трансфере технологий и коммерциализации научных 
исследований организовано следующим образом. Институт последипломного 
образования в рамках проекта управляет разработкой системы обучения 
менеджменту трансфера технологий в течение жизни (рис. 4). Такая система 
состоит из четырех составляющих: краткосрочных тренингов, курса 
повышения квалификации, курса дистанционного обучения и магистерской 
программы. Краткосрочные тренинги состоят из пяти модулей, которые 
являются одновременно и автономными и связанными между собой в один 
общий курс, что создает гибкость в выборе направлений обучения для 
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слушателей. Тренинги проводятся постоянными тренерами с приглашением 
зарубежных экспертов. Так, например, основатель, президент и главный 
исполнительный директор Техасского института науки г-н Ласло Ола в 
рамках третьего модуля «Коммерческая деятельность и рынки трансфера 
технологий» провел авторский тренинг «Структуризация бизнеса и 
привлечение стартового капитала». 

Обучение на тренингах проходит в смешанных группах, что позволяет 
различным участникам процесса трансфера технологий, таким как ученые, 
предприниматели, госслужащие и инвесторы лучше понимать друг друга. 

 

 
Рис. 4. Структура системы обучения менеджменту трансфера технологий 

 
Внутри университета по программам тренингов и повышения 

квалификации  обучение проходят: профессорско-преподавательский состав, 
аспиранты и студенты. Знания, полученные на тренингах, используются 
лицами, вовлеченными в научную и инновационную деятельность, для 
подготовки проектов для Научного парка. В структуру научного парка также 
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входит студенческий Бизнес-инкубатор. Лучший опыт Научного парка по 
менеджменту трансфера технологий используется при подготовке и 
обновлении содержания учебных программ в Институте последипломного 
образования (рис. 3). Взаимодействие университета с внешней средой в 
рамках проекта основано с одной стороны на обучении различных 
участников процесса трансфера технологий, таких как ученые, представители 
бизнеса, госслужащие, инвесторы и, с другой стороны, на привлечении 
практического опыта для совершенствования программ обучения.  
                                                                                                                                           
4. Выводы 

В Национальном техническом университете Украины «КПИ» при 
поддержке Украинского научно-технологического центра выполняется 
проект, направленный на образовательную поддержку инновационного 
развития страны.  

В рамках проекта проведено 13 очных тренингов, на которых прошли 
успешное обучение 265 слушателей из различных регионов Украины. 
Организованы 3 семинара, в которых приняли участие около 100 человек. 
Персонал проекта принимал активное участие в подготовке фестиваля 
инновационных проектов «Sikorsky Challenge», отборе проектов-
победителей, а также в подготовке и проведении тренингов для финалистов и 
призеров фестиваля.  

В данный момент проводится подготовка по внедрению международной 
сертификации экспертов в области трансфера технологий. 
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Abstract. The meaning of Small and Medium Industrial Enterprises increases  every day in 
Bulgaria and the other countries. It provide a significant numbers of jobs and  create GDP in 
the most countries. It is important the Small and Medium Industrial Enterprises to be 
competitiveness of today's knowledge and innovation economic. The aim of this article is to 
present a study the influence of technological entrepreneurship in Small and Medium 
Industrial Enterprises as a factor about Bulgaria's regional competitiveness.  
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Industrial Enterprises. 
   

1. Въведение 

Целта на настоящият доклад е да представи преглед във времето на 
технологичното предприемачество в Република България и да го разгледа 
като фактор за регионална конкурентоспособност на българския малък и 
среден бизнес. В същото време е направен опит за анализ и оценка на 
факторите, влияещи върху регионалната конкурентоспособност от гледна 
точка на технологичното предприемачество в България.  
 

2. Кратък исторически преглед на развитието на предприемачеството в 

България 

Периодът на Възраждането до Освобождението в България е белязан от 
липсата на граждански свободи, което ограничава гражданската инициатива и 
предприемачеството [1, с. 17-75]. Развитието му е зависело единствено от 
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държавните поръчки на Османската империя и се е ограничавало до тях. 
Въпреки това до 1887 г. В България е имало повече от 20 фабрики, 
обикновено създадени от чужденци да изпълняват определени държавни 
поръчки, след което са били изоставяни. Повечето са били оборудвани със 
стари машини от Франция, Австрия и Германия [2, с. 43-51], които поради 
„липса на кредити и инвеститори не се обновяват [1, с. 17-75] заради голямата 
несигурност. 

„След Освобождението до Съединението липсва единно национално 
стопанство“ [1, с. 17-75]. Създадените преди това индустриални предприятия 
са унищожени, липсва банкова система за отпускане на кредити. Изнесените 
по време на робството капитали не се връщат [2, с. 34-51]. Въпреки това е 
налице интензивен икономически растеж и навлизане на българската 
индустрия в период на ускорено натрупване на капитал при повишена норма 
на печалбата [1, с. 17-75]. В резултат „през 1894 г. работят 501 фабрики, 
основани са 218 АД“ [1, с. 34]. „Развитието на частната инициатива е 
свързано с индустриалната политика на новата държава, практически 
освободила от всякакви данъци българските предприемачи“ [1, с. 32]. 
Съществена подкрепа на българския бизнес оказва и създаването на големи 
чужди производства в страната“ [2, с.43-51]. Въпреки това последвалите 
войни както в България, така и из цяла Европа „оказват негативно 
въздействие върху развитието на бизнеса“ [1, с. 17-75].  Съществен принос 
във възстановяването след края на Първата Световна Война оказва: 
запазването на индустрията във физическа цялост, притока на чужди 
капитали от Бегия и Франция, увеличения брой на инвестиции чрез банкови 
кредити и възстановеното специално насърчително законодателство [2, с. 43-
51]. 

Периода след 1945 г. до 1989 г. се „характеризира с ликвидиране на 
частния бизнес и национализиране на МСП“ [1, с. 17-75]. Страната попада 
под централизирано планово управление [2, с. 43-51], което води постепенно 
до загуба на предприемаческия дух на българина  и възпитаването му в дух на 
равенство и липса на инициативност. Въпреки това в началото на 80-те 
години се наблюдават промени, които са предпоставка за развиване на 
някаква форма на МСП у нас, „създавани основно за трансфер на технологии 
от западните страни“ [2, с. 43-51]. Решаващо значение  за развитието на 
частната инициатива у нас дава Указ 56 на МС [1989 г.], който разрешава 
създаването на частни производствени организации. През 1989 г. в България 
съществуват 650 МСП [2, с. 43-51]. Въпреки това промененото мислене на 
българина, възпитаването му в дух на равенство и липсата на инициативност 
го съпътстват  и през следващите години на преход на икономиката ни от 
планово стопанство към пазарна икономика. Наред с това е „пълното 
разрушаване на националното стопанство“ [2, с. 43-51], липсата на закони и 
установени правила, както и липсата на рационално кредитиране 
допълнително затрудняват първите стъпки в бизнеса и предприемачеството у 
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нас. Първоначално периода на преход от централизирано планова икономика 
към пазарна икономика се характеризират с „бум в създаването на нови 
частни предприятия“ [1, с. 17-75] и през 1995 г. е регистриран пик в броя на 
частните фирми, които след въвеждането на регистрация по Булстат 
драстично намаляват.  

В периода преди присъединяването към Европейския съюз „българските 
фирми се оценяват по скоро като недостатъчно развити“ [1, с. 17-75]. 
Създават се нови предприятия главно в сектора на услугите, докато почти 
липсват иновативни предприятия. Допълнително се възпрепятства МСБ у нас  
от „ограничения достъп до финансиране“ [1, с. 17-75] и липсата на 
политическа подкрепа [2, с. 43-51]. 

„Присъединяването ни към ЕС поражда необходимост  от повишаване на 
конкурентоспособността на МСП у нас“ [1, с. 17-75]. Трудностите за 
българските предприемачи  от една страна идват от т.нар.  „засилена 
конкуренция от запад“ и от друга „закриване на отделни производства поради 
фалити на фирми от редица отрасли и региони“ [1, с. 17-75]. Разбира се 
присъединяването дава много нови възможности за МСБ у нас като 
сътрудничество с други фирми, отваряне на нови пазари за българските 
предприемачи и възможност да черпят опит и знание от знаещите [1, с. 17-
75]. След присъединяването ни към ЕС у нас се наблюдава „поява на нови 
форми на предприемачество [1, с. 17-75] като социално, корпоративно дори и 
технологично.  Нуждата от конкурентоспособност на българският малък и 
среден бизнес и необходимостта от глобализиране в световен мащаб 
пораждат повишен интерес към новите технологии. „Формирането на 
конкурентни предимства чрез производството на иновативен подукт, услуга 
или процес зависи от наличието на специфично ноу хау“ [1, с. 113]. За целта в 
области на нови технологии е важно да има връзка между наука, технологии, 
бизнес и дори държавата.  „В България връзката изследвания- бизнес е все 
още слаба и предстои да се развива“[1, с. 113]. „Предприемачите от сектори 
свързани с внедряването на нови технологии и иновации обикновено нямат 
необходимите изследователски, финансови и мениджърски ресурси, за да 
осъществяват своята иновативна бизнес идея“[3,с. 38]. През последните 
години по ОП „Конкурентоспособност“  бяха изградени в отделни райони 
технологични паркове или бизнес инкубатори, които трябваше да 
подпомогнат бизнеса чрез осигуряване на необходимите му ресурси, за да 
развие потенциала си и да повиши конкурентоспособността си на регионално 
ниво. За съжаление тези паркове и инкубатори се оказаха не достатъчно 
функционални и на практика помощта им към бизнеса беше само фиктивна. 
По новите планове на ОП „Конкурентоспособност“ за следващите години са 
предвидени нови инвестиции в тази област (Предвидени са средства за 
изграждане на ТП „София ТЕХ“ със съвместното партньорство на БАН, СУ 
„Св. Кл. Охридски“, ТУ-София и МСИП до 2015 г.), които трябва да 
наблегнат на подобряването на връзката бизнес изследвания и иновации, да 
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се положат усилия за повишаване на ефективността на тези паркове за да 
бъдат те наистина полезни за развитието на българския МСБ.  
 
3. Фактори, влияещи на конкурентоспособността на българските малки 

и средни индустриални предприятия 

 

3.1. Мястото на технологиите и конкурентноспособността на българските 

МСИП  

По данни на последния глобален доклад на Световния Икономически 
форум България е на 62 място от 144 държави поместени в изследването с 
Индекс за конкурентноспособност 4.27 от 7, което показва едно средно ниво в 
световен мащаб, но ако се ограничим само със страните от европейската 
общност  България е на 24 място пред Словакия, Румъния и Гърция [4]. За да 
постигнем по добри резултати е необходимо да се въздейства и да се работи 
върху определени фактори, които биха повишили значително 
конкурентоспособността на България както в световен мащаб, така и в 
Европейския съюз. В настоящия доклад ще обсъдим значението на някои от 
факторите, които по наше мнение биха подобрили значително 
конкурентноспособността на българските МСП в сравнение с останалите от 
Европейския съюз, свързани с развитието на технологиите и 
предприемачеството.  
 

3.2. Иновации 

Стартираме с този фактор, тъйкато считаме, че неговото значение е 
решаващо за развитието на технологичното предприемачество и 
повишаването на конкурентноспособността на малките и средни 
индустриални предприятия, не само в България, но и в останалите региони. 
„ Иновацията е изключително важна за МСП в местната, регионална и 
национална икономика, тъй като представлява възможност за придобиване на 
конкурентно предимство“[1]. По данни на последния Глобален доклад за 
конкурентоспособност на страните най- ниска е оценката по групата на 
иновационните фактори. По този критерий България е на предпоследно място 
пред Румъния със оценка едва 2.98 по скалата от 1 до 7 [4]. Това означава, че 
занапред България трябва да обърне специално внимание на развитието на 
иновациите и внедряването им в бизнеса. Това се дължи от една страна на 
липсата на средства за НИРД (България е отделила едва 0.8% от БВП за 
НИРД за 2010 г. по данни на Легатум институт, Обединено кралство)[5] и от 
друга на липсата на достатъчно добра връзка на изследователските институти 
с бизнеса. В същото време българските изобретения не са достатъчно 
защитени. По данни на Глобалния ИТ доклад за 2011 г. България е на 
последно място по защита на интелектуалната собственост в Еврозоната и на 
100 място в сравнение със 144 страни поместени в изследването [6]. 
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3.3. Финансиране  

Достъпът до финансиране е съществен фактор за повишаването на 
конкурентноспособността  и растежа на МСП. Успешното стартиране или 
разширяване на дадена фирма изисква наличие на финансови средства. 
Финансирането на МСП развиващи се в областта на технологичното 
предприемачество са рисково начинание за инвеститорите. За банките от по 
голям интерес са големите индустриални предприятия и за малкия и среден 
бизнес не остават почти никакви възможности. Още повече, че 
технологичното предприемачество е изключително рисково. Новите 
технологии са един от най рисковите фактори, но и с най- бърза 
възвръщаемост на инвестициите. В България има сравнително висока оценка 
(4.4 от 7) на готовността на хората да използват нови технологии, но от 
страна на бизнеса не е точно така (3.9 от 7) [7]. За внедряването на нови 
технологии са необходими много средства, които липсват на българския МСБ. 
Европейските програми за финансиране на МСП свързани с внедряването на 
нови технологии не са достатъчни за да подкрепят предприятията .Освен това 
големите изисквания, които съпътстват тези програми и тромавата система на 
работа допълнително затрудняват достъпа до този тип подпомагане. След 
банковата криза през 2008 г. банките повишиха изискванията си към бизнеса 
при отпускането на кредити и на практика условията са почти неизпълними 
за МСП у нас. Другия вариант за финансиране на технологичното 
предприемачество са рисковите инвеститори като бизнас ангели. В България 
съществува Асоциация на българските бизнес ангели, която осъществява 
връзката между потенциални инвеститори на рисков капитал и предприемачи 
със свежи идеи, но без особен резултат.   
 

3.4. Образование 
По данни на Евростат (www.eurostate.eu) нивото на преждевременно 

напусналите училище в България е 12.8% за 2011г., срещу 13.5% за ЕС за 
същия период. В същото време стремежа на ЕС в тази насока е да намали 
този процент до под 10 до 2020 г. (Европа 2020). По добрата квалификация 
ще допринесе за по висок стандарт на живеене на населението както на 
България, така и на ЕС. В същото време непрекъснатото развитие на 
технологиите изисква по-високо квалифицирана работна ръка и България 
трябва да се стреми към по добро качество на образованието и повече 
образовани с по висока квалификация.  
 
3.5. Популация и население в работоспособна възраст   

По данни на Работен документ на ЕК за Оценка на бъдещите 
предизвикателства на регионите в ЕС България попада в най- силно 
засегнатата група от региони по отношение на намаляването на броя на 
населението в работоспособна възраст(Комисията прогнозира намаление от 
25% до 2020 г.), което се дължи на два ключови фактора, а именно - ниската 
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раждаемост и високата имиграция, на която е подложена страната ни [8]. 
Също така затова допринасят липсата на работа за младите хора и липсата на 
перспективи за развитие и стартиране на собствен бизнес. По данни на 
Eurofound, България е на първо място по брой на младежите без работа, 
образование и стаж на възраст между 15-29 г. (NEETs - not in Employment, 
Education or Training)[8]. Всички тези данни ни навеждат на идеята, че трябва 
да се работи повече в посока на разкриване на нови възможности за младите 
хора. Да се подобри политиката на подпомагане на младите предприемачи 
чрез данъчни облекчения, облекчено кредитиране или помощ чрез 
повишаване на квалификацията.  
 

3.6. Политика 

От страна на структурните фондове „политиката към предприятията в 
ЕС е насочена главно към това да стимулира страните членки да създават 
благоприятна за бизнеса среда за стартиране и за функциониране на 
предприятията”[9]. Като интереса е основно към МСП, тъй като те 
осигуряват около 60-65% от работните места в страните от Евросъюза. За 
България важи същата политика. МСБ и нас представлява „гръбнака на 
българската икономика“ затова е и от изключително значение да се подпомага 
и стимулира по-различни начини развитието му. 

От гл. т. на развитие на високите технологии „през 1999 г. Центъра за 
икономическо развитие (ЦИР) разработи Стратегия за развитие на високите 
технологии в България“ [10]. От тогава до ден днешен провежда активна 
политика за популяризиране на своята дейност и стимулиране на „активна 
държавна политика“ [10] по отношение на развитието на високите 
технологии у нас.  

Политиката на борба с корупцията на Република България е към нейното 
ограничаване и намаляване. В тази връзка е създадена Комисия по превенция 
и противодействие на корупцията, засилва се сътрудничеството между 
съдебна и полицейска власт и се изпълняват препоръките на Европейската 
комисия относно вътрешната политика на страната. Въпреки всички усилия  
за България най-проблемния фактор за икономически просперитет през 
последните години си остава корупцията по данни на Световния 
икономически форум [4].  
 
3.7. Екология и устойчиво развитие  

Според Европейската комисия в Брюксел цялостната политика на 
Европа към устойчиво развитие трябва да е насочена към  стремеж за 
повишаване на конкурентоспособността, политика на борба срещу 
измененията на климата и производство на чиста и ефективна енергия [11]. В 
тази връзка по отношение на конкурентоспособността се наблюдава стремеж 
към по-висока производителност, а от гледна точка на екологичните решения 
и новите технологии Европа ще трябва да се пребори с конкуренти като 
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Китай и Северна Америка, които през последните години заложиха именно 
на тези предимства.  

Относно борбата срещу изменението на климата една от приоритетните 
цели на Европа 2020 е  “значително намаляване на емисиите през следващото 
десетилетие в сравнение с миналото десетилетие и пълно оползотворяване на 
потенциала на новите технологии като възможностите за улавяне и отвеждане 
на въглерода” [11]. В България всички сектори на икономиката, не само тези с 
високи емисии, са засегнати, поради остарелите технологии и липсата на 
финанси за подмяната им. Въпреки това България все по осъзнато и сериозно 
се бори с екологичните си проблеми. Редица стари индустриални 
предприятия бяха затворени или приватизирани през последните 
десетилетия. Голяма част от тях бяха преструктурирани и технологичния им 
парк бе обновен с цел по висока производителност, по-голяма 
конкурентоспособност и екологосъобразност.  

Що се отнася до чистата и ефективна енергия  стремежа на ЕС към 
развитие на  възобновяеми източници на енергия от една страна ще намали 
вноса на нефт и газ за Европа, а от друга ще създаде много нови работни 
места [11]. 
 

3.8. Негативни фактори оказващи влияние върху 

конкурентоспособността на МСБ в Република България  
1. Според изследванията на Световния Икономически Форум през 

последните години безспорно първия фактор който оказва 
отрицателно влияние върху развитието на бизнеса у нас е 
корупцията,следвана непосредствено от голямата правителствена 
бюрокрация и недостатъчно добрата инфраструктура на страната [4]. 

 
Табл. 1. Най-проблематичните фактори за правене на бизнес 

 

Корупция 13.1 

Бюрократична неефективност на правителството 12.9 

Неадекватно поддържане на инфраструктурата 11 

Неадекватно образоване на работната ръка 8.6 

Достъп до финансиране 8.4 

Политическа неустойчивост 8.1 

Инфлация 6.1 

Данъчни мерки 5.2 

Рестриктивни трудови мерки 4.7 
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Престъпност 4.3 

Слаба етика на работното място 3.5 

Размер на данъците 3.5 

Недостатъчен капацитет на иновации  3.4 

Правителствена нестабилност 3.2 

Действащи валутни разпоредби 2.1 

Лошо обществено здравеопазване 1.9 
                 

                   Източник:The Global Competittiveness Report 2012-2013-собствен превод 
 

Както става ясно от таблицата последните фактори са с почти еднаква 
тежест като проблеми на българския бизнес. По важни са  проблематичните 
фактори, които са на преден план и България трябва да се бори с тях.  

 
4.  Заключение 

Ако България се пребори с тези проблеми  за МСБ у нас ще се отворят 
много нови възможности, както и България ще стане по привлекателна за 
чуждестранни инвестиции.  

Професор Bayers от Университета в Станфорд класифицира 
технологичното предприемачество като стил на лидерство в бизнеса, базиран 
на процеса на идентифициране на висок потенциал, разкриване на 
високотехнологични бизнес възможности, струпване на ресурси като талант и 
финансови средства, умения за вземане на решения в реално време [12]. В 
България съществуват висок потенциал, много бизнес възможности и талант 
от страна на хората, но липсват умения за тяхното идентифициране, липса на 
опит за вземане на управленски решения и финансови средства за 
инвестиции. От гл. т. на опита, от една страна  можем да черпим знание и 
идеи от „западните“ фирми, от друга - можем да се учим от вече „написаното“ 
и да го адаптираме към условията в България.  
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Abstract. Concepts like "intrapreneurship", "entrepreneurial activity of an organization", 
"entrepreneural managerial approach" present special interest in the modern studies. In the 
practical application these concepts are of exclusive importance to the management of an 
organization that is operating in dynamic conditions, uncertain and hostile environment. The 
problems of the entrepreneural approach to corporate management are subject of study in 
this report. It includes theoretical general conclusions that reflect a standpoint for integration 
of the entrepreneural principles in the management of an established organization. 
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activity, entrepreneurial opportunities, entrepreneurial environment in organization. 
 

1. Въведение 

В съвременните изследвания особена актуалност придобиват концепции 
като „вътрешно предприемачество”, „предприемаческа активност на 
организацията”, „предприемачески подход за управление”. Проследявайки 
развитието на теоретичните и емпиричните проучвания в тези научни 
области, можем да откроим тенденция на изместване на фокуса на 
изследователски интерес от проблемите по създаване на бизнес венчър и 
вътрешно предприемаческите аспекти „организация и персонал” към търсене 
на подходи за цялостно интегриране на принципите на предприемачеството в 
съществуващите стопански организации, независимо от тяхната големина. В 
практико-приложен план тази проблематика е от изключителна значимост за 
мениджмънта на  организацията, която оперира в условия на динамичност и 
несигурност на външната среда.  

Проблематиката за предприемаческия подход на управление на 
организацията е предмет на настоящия доклад, в който си поставяме 
следните основни цели: (1) да се проучат и анализират теоретични и 
емпирични изследвания, в които се дискутират различни аспекти на 
предприемаческия подход за управление; (2) на база теоретичните 
постановки да се представи една гледна точка за вписване на принципите на 
предприемачеството в управлението на организацията. 
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2. Предприемачески подход за управление на организацията – една 

гледна точка 

Теоретични и емпирични изследвания показват, че специфики на 
поведението на предприемачески управляваната организация са: (1) 
създаване на иновации; (2) проявление на проактивност спрямо пазарните 
възможности; (3) предизвикване на конкурентите; (4) предприемане на 
рискови начинания [1, 2, 3]. Този специфичен тип поведение  изисква 
вписване на принципите на предприемачеството в управлението на 
съществуващия бизнес. Предприемаческият подход за управление е научен 
проблем, който е във фокуса на изследователски интерес на съвременните 
учени. Анализът на проучванията и  вижданията на изследователите, дава 
основание да формулираме следната теза: 

Интегрирането на предприемачеството в управлението предполага:  (1) 
специфичен подход по отношение на възможностите за бизнес; (2) 
утвърждаване на предприемачески климат; (3) кадрови потенциал, 
притежаващ предприемачески умения; (4) осъществяване на систематично 
измерване на предприемаческата активност с оглед предприемане на мерки 
за нейното насърчаване. Компонентите на предприемаческия подход за 
управление на организацията са изобразени графично на фигура 1. 

 

 
 
 

Фиг. 1. Предприемачески подход за управление на организацията –  
една гледна точка 
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3. Предприемачески възможности 
Оползотворяването на предприемачески възможности предполага 

интегриране на предприемачеството в стратегиите на организацията. В тази 
връзка според Morris, Kuratko (2002) следва да се отчитат два взаимосвързани 
аспекта:  

(1) предприемаческа стратегия;  
(2) стратегия за предприемачество [4]. 
Предприемаческата стратегия се отнася до прилагането на 

предприемаческото мислене при развитие на ключовите стратегии на 
организацията. При нея център на внимание са въпросите: къде на пазара има 
свободни ниши; как да се диференцира на устойчива база; в какво фирмата 
може да води конкурентите. Стратегията за предприемачество се фокусира 
върху теми като: вид иновативни усилия, които биха получили ресурси, от 
къде във фирмата се очаква да произлязат те, възможности за насърчаване на 
„вътрешен пазар” за идеи и иновации.  

Интегрирането на предприемачеството със стратегиите поставя на преден 
план въпроса: как организацията може да получи конкурентно предимство 
чрез иновации. Иновациите могат да представляват фундаментални промени 
в стратегиите, продуктите, процесите, пазарите, организационната структура, 
уменията и бизнес моделите. Иновациите могат да формират базата, върху 
която организацията се отличава съществено от своите конкуренти [5]. 

В свое изследване Stevenson, Gumpert  разглеждат спецификите на 
предприемаческото управленско поведение и неговия антипод йерархичното 
управление [6]. В йерархично управляваната организация основни въпроси 
при вземане на решение представляват: (1) с какви ресурси разполага 
организацията; (2) какви структури определят връзката на организацията с 
пазара; (3) начини за минимизиране влиянието на другите върху 
възможностите на организацията; (4) определяне на благоприятната 
възможност. Противоположност на този подход са типичните въпроси, 
характерни за предприемаческото поведение: (1) търсене на възможността; 
(2) начини за нейното оползотворяване; (3) необходими ресурси; (4) 
управление на ресурсите; (5) избор на най-подходящата структура.  

Предприемаческия начин на управление е насочен към промените във 
външната среда, които могат да предложат възможности за организацията. 
Административния подход се стреми към запазване на ресурсите и към 
защитна реакция на възможните заплахи. Предприемачески управляваната 
организация бързо преминава от идентифициране на възможността към 
нейното оползотворяване. Учените открояват някои движещи сили, които 
насочват поведението на организацията съответно към предприемаческият 
или към административния край на спектъра. Откроената от изследователите 
схема очертава препоръчителни насоки, които следва да подпомогнат 
вземането на управленско решение относно ефективния тип поведение на 
организацията (табл.1). 
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Таблица 1.  Диапазон „предприемаческа – административна култура” [6] 
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Откриването на предприемачески възможности според нас е тясно 
свързано с известните от теорията по предприемачество „предприемачески 
прозорци”. Това виждане се базира на  епистемологичния подход, според 
който откриването на предприемачески възможности е резултат от 
будността на предприемача. Ключова роля в този процес играе изненадата и 
неочакваността. Позовавайки се на епистемологичния и на емпиричния 
подход в изследванията по предприемачество Дракър откроява следните 
източници на благоприятни възможности за предприемачество: 
«неочакваното», «несъответствията», «нужда на процеса», «промени в 
структурата на бранша или на пазара», «демографски промени», «промени 
във възприятието», «ново познание» [7]. Ученият посочва, че системните 
иновации се свързват с наблюдаването на тези седем източника на 
благоприятни възможности. Границите между източниците са размити, 
въпреки това всеки от тях притежава специфични характеристики. От 
анализа на тези възможности биха могли да произлязат големи иновации. 

В своите изследвания Коев (2002, 2006) извежда т.нар вечни 
предприемачески прозорци: «улеснението», «конвергенцията» и «процеси и 
образци от природата», както и предприемачески прозорци, които са се 
оформили от позициите на прехода към пазарно стопанство: «разлика в 
стандарта на живот на различните национални стопанства», «промяна в 
структурата и субектите на властта», «масови психични състояния – страх, 
депресии, епидемии, еуфория» [8, 9]. 

 
4. Предприемачески климат в организацията 

Създаването на предприемачески климат в организацията предполага 
специфични организационно-управленски мерки, както и утвърждаване на 
култура с предприемачески характер. В този аспект на база анализ на 
различни теоретични изследвания можем да направим следното обобщение 
на гледните точки на учените: 

(1) В центъра на предприемачески управляваната организация стоят 
кадрите, техния потенциал и предприемачески талант. В светлината на 
гледната точка на Pinchot (1985) предприемаческите дейности се 
осъществяват от сътрудниците или от група сътрудници. Те се стимулират от 
страна на висшето ръководство и се „вдъхновяват” от т.нар. вътрешен 
предприемач. Според изследователя приложението на управленския принцип 
„отдолу - нагоре” е решаващо за формиране на предприемачески 
микроклимат. Предприемаческият подход за управление предполага 
системите за оценка на изпълнението и за стимулиране да възнаграждават 
поведение на служителя, което е насочено към създаване на новости, търсене 
на алтернативни и нестандартни варианти, които способстват за разчупване 
на статуквото и утвърдените рутини, както и към търсене на нови 
възможности [10]. Hornsby, Naffziger, Kuratko, Montagno (1993) посочват, че в 
предприемачески управляваната организация стимулите трябва да бъдат за 
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резултати; да се насърчава поемането на отговорност; ръководителят следва 
да се стреми работните задачи да са предизвикателство за служителя, както и 
да запознава останалите по организационната йерархия с иновативните идеи 
на специалистите [11]. За предприемаческата инициатива на служителите 
способства осигуряването на свобода на специалиста за избор на начин за 
изпълнение на трудовите задачи. Организациите би трябвало да позволят на 
служителите да вземат решения относно техния работен процес и да избягват 
критиката към служителите, когато те правят грешки при опитите за 
създаване на нещо ново [11]. По отношение на стимулите за персонала 
Pinchot (1985) препоръчва: (а) специалистите да се стимулират не само за 
крайния резултат, а и при предприемане на стъпки, които водят до иновации; 
(б) финансовите стимули за ръководители, подкрепящи 
експериментаторските проекти следва да зависят от успеха на изведения на 
пазара нов продукт или технология. Това би насърчило ръководителя да 
мисли в дългосрочен план [10]. 

(2) Предприемаческият подход в управлението предполага специфична 
политика по отношение на ресурсите. Особен акцент се поставя върху 
информацията, социалният капитал и опита, придобит в периода на 
основаване на предприятие [12]. Ключов компонент в системата за вътрешно 
предприемачество на Pinchot (1985) представлява осигуряването на „резерви” 
в областите: (а) време, през което служителите да работят по идеи и проекти 
по техен избор; (б) целеви фондове, заделени в бюджета с оглед осигуряване 
на средства за реализация на идеи и разработка на експериментаторски 
проекти; (в) кадрови ресурс –  планирането на броя специалисти, необходим 
за осъществяване на дейността, следва да бъде съобразено с обстоятелството, 
че може да възникне необходимост от работа по иновативен проект, който 
следва да бъде обезпечен с кадрови ресурс; (г) информация – голяма част от 
иновациите произтичат от неформалната организация. Възникналите от 
неформалната организация идеи са скрити, неизвестни за ръководството. В 
този смисъл ръководителите следва да насърчават неформалната 
организация. Осигуряването на резерви обезпечава ранните, неформални 
стадии на създаването на новости [10]. 

(3) Организационната култура на предприемачески управляваната 
организация се отличава с характеристики като: доверие, уважение към 
всеки, подкрепа на иновациите, обучение и развитие, толерантност към 
грешките и неуспехите, създаване на стойност чрез иновации, споделяне на 
информация и знание. Неуспехът се разглежда като натрупан опит, който 
следва да е обект на систематично документиране и изучаване [4] 

(4) В предприемачески управляваната организация механизмите за 

контрол създават индикатори за ранно предупреждение за проблеми преди те 
да са се случили. Водещ принцип в системата за контрол е „ръководителите 
да се откажат от контрола, за да получат контрол” [4].  В този аспект 
Morris, Kuratko (2002) пишат „когато ръководителят се откаже от контрола 
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върху някои дейности или сфера на отговорност и вместо това разреши на 
служителите да действат в тази област, това допринася те да бъдат по-
съвестни, по-креативни и да работят по- усърдно, което всъщност осигурява 
контрол” [4].  

 
5. Кадрови потенциал 

Предприемаческата активност на организацията е неразривно свързана с 
компетентностите на кадрите и тяхното поведение. Проблемът за 
предприемаческите умения на служителите е по-слабо застъпен в 
изследванията. Интересно проучване правят Ebner, Korunka, Frank, Lueger 
[13]. Според учените предприемаческото поведение на служителя се 
определя от: (а) неговата ориентация към иновациите; (б) мотивация за 
постигане на резултати; (в) социална компетентност; (г) собствена 
инициатива; (д) професионални умения, придобити в образованието; (е) 
умения за самостоятелност, придобити в образованието. Ориентацията на 

сътрудника към иновации, се разглежда от учените в две направления: 
предлагане на креативни идеи и иновативно поведение, изразяващо се в 
прилагане на новаторските идеи. Мотивацията на предприемача се основава 
не толкова на изгледите той да получи печалба от дейността си, колкото на 
неговата потребност от постижения. Изследователите измерват мотивацията 
за постигане на резултати чрез готовността на служителя да се ориентира и 
да се справя със задачи, които представляват предизвикателство за неговите 
умения. Социалната компетентност учените разглеждат като комбинация 
от уменията: умения за утвърждаване и отстояване на собствените идеи; 
умения за работа в екип, умения за ръководство - умения да се спечелят 
другите за идеята и да се преодолява съпротивата срещу внедряването и 
прилагането на новите идеи. Собствената инициатива на служителя 
отразява поемането на инициативата за извършване на дейности, които не са 
му възложени от ръководството. Професионалните умения на сътрудниците 
са необходими за справяне с изискванията на професията. 
Самостоятелността, придобита в обучението, авторите измерват със 
способността за самостоятелно планиране, осъществяване на дейностите и 
контролиране на получените резултати. Моделът на Ebner, Korunka, Frank, 

Lueger  получава валидизация на база емпирично проведено проучване. В 
него авторите доказват, че групи от включените в модела умения допринасят 
за предприемаческо поведение на служителя. Проучването на учените е от 
изключителна значимост от позициите на вграждане на принципите на 
предприемачеството в управлението на човешките ресурси в организацията. 

 
6. Измерване на предприемаческата активност 

Дракър откроява измерването на иновационното действие като важен 
компонент в предприемаческият мениджмънт [7]. Ученият препоръчва 
следните стъпки за включване в управлението на измерване на 
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предприемаческата дейност: (а) вграждане във всеки иновационен проект на 
обратна връзка, която да отчита постиженията и проблемите в хода на 
неговото изпълнение; (б) създаване на система за оценка на иновационните 
усилия на организацията с оглед определяне на областите, в които е 
необходима подкрепа, проблемните аспекти и възникналите нови 
възможности; (в) утвърждаване на система за оценка на цялостната 
иновационна активност на организацията, в която да се съпоставя 
изпълнението с иновационните цели, пазарната позиция и успеха на 
организацията [7]. 

За измерване на предприемаческият климат в организацията може да се 
приложи т.нар.  „Инструмент за подкрепа на вътрешното предприемачество” 
[11]. Основни компоненти в тази система от метрики са:  

(1) Управленска подкрепа на предприемаческата инициатива: в този 
смисъл се оценява дали ръководителите стимулират служителите да вярват, 
че иновациите са част от ролята на всеки от фирмата. 

(2) Автономност и свобода  на действие – предмет на оценка е въпроса 
дали на служителите е предоставена свобода за избор на начин за изпълнение 
на техните задачи. 

(3) Стимули и компенсации – в рамките на компонента се оценяват 
стимулите за служителите за ангажимент в иновативно поведение. 

(4) Наличие на време, предоставено на специалистите за работа по нови 
идеи 

(5) Организационни граници – под „организационни граници” 
изследователите разбират реалните или въображаемите бариери, които 
пречат на специалистите да погледнат на проблемите от по-различна страна 
от тази, която те  виждат при изпълнението на преките си задължения. 

 
Инструментът за подкрепа на вътрешното предприемачество дава ценно 

знание и може да се използва като база, въз основа на която да се разработят 
индивидуални и специфични за всяка отделна организация метрики за оценка 
на предприемаческия климат.  

 
7. Заключение 

Резултатите от теоретичното изследване и направените обобщения 
потвърждават формулираната в доклада теза относно предприемаческия 
подход за управление на организацията. 

В практико-приложен аспект интегрирането на принципите на 
предприемачеството в управлението на стопанската организация поражда 
необходимост от действие в следните посоки: 

- прилагане на управленски мерки и техники за постигане на 
отвореност на организацията към предприемаческите възможности;  

- създаване на механизми за утвърждаване на предприемачески климат 
в организацията; 

787



- разработване на компетентностни модели, включващи 
предприемаческите умения, както и използване на тези модели за база 
при набора, подбора, обучението и развитието на ангажираните в 
организацията кадри; 

-  осъществяване на систематично измерване и оценка по компоненти: 
(а) поведение на организацията спрямо външната среда; (б) 
стратегически аспекти и предприемачески климат; (в) кадрови 
потенциал. Основна цел на измерването следва да бъде определяне на 
„присъствието на предприемачеството“ в организацията и нейното 
поведение, както и разработването на мерки за насърчаване на 
предприемаческата активност. 

Ангажиментът в така откроените направления е стъпка по посока 
разчупване на статуквото и утвърдените модели на поведение, както и 
средство за постигане на обновление и устойчиво развитие на организацията.  
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1. Въведение 

Предприемачеството, като вид човешка дейност и функциите на 

предприемача са в основата на съвременната икономика. С неговото 

изследване и анализиране се занимават специалисти от различни области на 

науката. Все още се обсъждат и предлагат различни определения и 

характеристики. Обсъждат се различията между бизнеса и 

предприемачеството [1], иновациите и предприемачеството [2, 3]. При тези 

обстоятелства не са много авторите, които са работили по систематизиране 

на критериите за класифициране на видовете предприемачество и техните 

особености.  

Задачата на настоящата работа е да се анализират литературните данни, 

подхода на различните автори при представяне на видовете 

предприемачество и се структурират по степента на обхватност и значимост 

критериите за класификация. Целта е да се представят в общ план сферите за 

изява на активните личности, ролята на държавата, глобалната среда и 

нейната динамика, а също и някои негативни процеси в нашата страна. 
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2. Анализ на литературните данни 

Предложена е класификация на предприемачеството в три групи [1] по 

един основен критерий стадия на развитието на предприемаческата дейност: 

класическо, стопанско и спекулативно предприемачество. 

Именованото от автора [1] класическо предприемачество е това, което е 

достигнало най-висок стадий на развитие, като мащабите на предприятието 

нямат съществена роля. Производството се базира на активна иновационна 

дейност, свързана с голяма степен на риск, но водеща до високи печалби и 

максимално увеличаване на стойността на фирмата. Счита се, че това е 

висше, елитарно ниво на предприемачеството. 

Най-нисък стадий /равнище/ е спекулативното предприемачество. 

Спекулативните предприемачи като правило избират най-лесната и 

печеливша дейност, много често извън закона. Те почти не се занимават с 

производство, а най–често с препродаване или чиста спекула. Те заблуждават 

клиентите или извършват некачествени услуги. 

Най-разпространеният тип предприемачество е стопанското, чиято 

отличителна черта е липсата на иновационна дейност. Разбира се този статут 

не е постоянен, зависи от иновационната активност на фирмите. Ярък пример 

за класически предприемач е Стив Джобс [4], който за определен период е 

губил своя статут, но след време се връща в бизнеса с още по-силна 

иновационна дейност и блестящи резултати. 

Щербатых [5] предлага следните критерии за класифициране на 

предприемаческата дейност: брой учредители; наличие или отсъствие на 

наемни работници; степен на законност; вид дейност. 

В основните курсове по предприемачество, последното се разделя 

основно на частно и колективно [6]. Изходен пункт е частният 

предприемачески бизнес в цялата история на предприемаческата дейност. 

Вариантите, в които се реализира тази дейност зависят от условията и 

законовата база на съответната държава. В основата на правната 

регламентация на стопанските субекти в Република България е Търговският 

закон, приет на 16.05.1991 г., а след това многократно изменян и допълван, 

като последните изменения са публикувани в ДВ бр.60/07.08.2012 г. 

Колективното предприемачество се реализира на базата на 

кооперативната собственост, груповата /съвместна/ собственост и 

асоциираната собственост  [6]. Асоциираната собственост, практически няма 

явен собственик, тя е „ничия”. На тази основа действат обществените и 

религиозни организации, които се създават чрез доброволното участие на 

гражданите на основата на общи интереси. От изброените критерии и видове 

предприемачество за основен критерий следва да се приеме дейността, към 

която се насочва предприемача. 

Вече много години производството е една от главните бази и важни 

функции на човешката дейност в модерното индустриално общество и се 

приема като представа за културната дейност. 
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Английският термин „production” се появява през 1483 г. [7] на 

граматична основа на латинското „producere”. Развитието на производството, 

на индустрията влияе силно върху цивилизацията на човечеството и за всяка 

отделна страна. Показателно е, че „National Academy of Engineering/Science” 

във Вашингтон определи през 1991 г. индустрията за едно от трите важни 

неща за страната, заедно с науката и технологиите. 

За всяка страна значението на производството на материални блага може 

да се представи със следните три важни пункта [7]: 

o Дава базата за минимално необходимите условия за живот. Без 

индустриално производство не е възможно изграждането на модерно 

общество. 

o Създава богатството на нацията. Без индустрия страните са бедни и 

изостанали. 

o Защитава се мирът на планетата.  

Трябва да се отбележи, че в страната ни преобладават търговците и 

кредиторите, а предприемачите в областта на индустриалното производство 

са недостатъчно. Твърде голям процент от населението работи в сферата на 

услугите. Трайна тенденция е все по-слабият интерес към инженерните 

специалности в българските университети, а преобладаващата част от тези, 

които завършват в чуждестранни университети се реализират в съответните 

държави. Голяма част от създадените у нас малки и средни предприятия 

работят като подизпълнители на външни фирми и са много силно зависими 

от тях. Това засилва степента на неопределеност и зависимост на резултатите 

от тяхната дейност. 

Една от главните особености на съвременното индустриално 

производство е непрекъснатото създаване на нови технологии и 

усъвършенстване на тяхното приложение в производствените процеси. 

Съвременното предприемачество не само зависи от този процес, то е част от 

него, осигурява неговата адаптивност в реализирането. 

Някои автори [8] разделят предприемачеството на рутинно и иновативно. 

Под рутинно предприемачество разбират стартирането на нов бизнес, който 

не предлага нови решения, не задоволява нови потребности. При 

иновативното предприемачество се търси реализация на новости. Развитието 

на новите технологии осигури формирането на нови, наукоемки отрасли. Те 

са средата, базата за иновационното предприемачество. В този смисъл 

иновационното предприемачество може да се разглежда по видове дейности, 

но в зависимост от прилаганите иновационни процеси и тяхната динамична 

съгласуваност. 

Един от основните критерии за класифициране на предприемачеството е 

етапа на развитие на съответната дейност. По този признак може да се 

определят два основни вида предприемачество: 

 стартиране на нов бизнес 
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 вътрешно предприемачество за предприятия с утвърдена дейност и 

структура, с определени позиции в пазарната среда. 

Има различни становища за мотивите дадена личност да премине от 

статута на наемен работник към предприемач. Най-често това се обяснява с 

обстоятелствата и потребностите на човека [9]: 

 реализиране на конкретна идея, свързана с иновативна технология, 

разработване на нов продукт или услуга. Това се приема като 

предприемачество по избор, желание или нагласа; 

 започване на икономическа дейност по принуда. Личности, които 

са останали без доходи, но имат знания и опит в определена 

дейност. 

И в двата варианта предприемачът, започващ самостоятелна 

икономическа дейност следва да оцени поемания риск, но принудата е по-

силен фактор. В работата [9] се дават насоки за реализиране на приетата 

бизнес идея. 

Друго обяснение е, че в основата на мотивацията на предприемаческото 

начало са нереализирани потребности, които всеки човек пречупва през 

призмата на своите личностни особености и своя жизнен опит [5]. Те 

насочват личността към едни или други действия. 

В зависимост от характера на дейността на фирмата направленията на 

предприемачество се класифицират в следните групи [5]: производствена, 

търговска, финансово-кредитна, застрахователна и образователна. 

Според Рубин Ю. Б. [6] може да се посочат следните групи мотиви, 

пораждащи в хората предприемаческо поведение: икономически, социални, 

психологически, физически и хуманитарни. 

Най-силно се открояват икономическите мотиви. Предприемаческото 

поведение води до осигуряване за предприемача и неговото семейство 

средства за съществуване и за укрепване на личния иновационен потенциал,  

до конкурентни предимства над другите предприемачи. 

Йордан Коев [11] разглежда практиката на предприемачество чрез 

придобиване на чужд бизнес. Коментирани са положителните и 

отрицателните страни на този вид предприемачество. Описват се доброволно 

сливане на две фирми, агресивно купуване на една фирма от друга по-силна. 

Изкуствено довеждане до фалит на фирмата, купуване на ниска цена и др. 

Такива примери за периода на преминаване от планова към пазарна 

икономика в страната ни не са единични. 

Наличието на свободни парични средства в някои лица създава 

възможност, осигуряваща влизането в нов бизнес почти без риск, чрез 

купуване на фирми с добра производствена база и натрупан опит, но 

нуждаещи се от парични средства [11]. Този вид предприемачи придобиват 

собственост в успяващ бизнес, като купуват цялата фирма или управляват 

чрез пакет от акции. 
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Специфични критерии за класификация са предложени от К. Тодоров 

[10], част от които не се срещат в други литературни източници. Авторът 

специално посочва, че в случая не е включил бизнес предприемачеството. На 

първо място е дадено социалното предприемачество, комбиниращо социални 

и бизнес цели, с примери здравеопазването и образованието. Следват 

„женско” и „младежко” /до 29 години/ „етническо” или „малцинствено” 

предприемачество [10]. 

Според локализацията и сферата на действие е откроено трансгранично, 

а вече и глобалното предприемачество. 

Важна част от предприемаческия бизнес във всички страни с пазарно 

ориентирана икономика, според Ю. Рубин [6] е държавното 

предприемачество. Неговата основа е държавната собственост върху 

средствата за производство. В англоезичните страни държавното 

предприемачество се определя като обществен сектор  „public sector”. 

Органите на държавното управление поемат предприемаческите функции. 

Има също акционерни дружества, в които държавата притежава само част от 

уставния капитал, т.е компании със смесен капитал.  

Преобладават мнения [6], че държавното предприемачество е 

противоречиво явление. В държавните и местни бюджети, често има 

свободни финансови ресурси, които може да се използват за инвестиране в 

предприемаческата дейност. От друга страна държавните и местни органи 

следва да осигуряват условия за предприемачество, необходимата 

предприемаческа среда. 

       

3. Обобщаване на резултатите от анализа 

От представения анализ на ползваните литературни данни за видовете 

предприемаческа дейност може да се посочи, че независимо от насоките в 

разглеждане проблемите на тези дейности почти винаги са ползвани няколко 

критерия за класифициране. Тези критерии са определяни от целта на 

провежданото изследване и формулираните обобщения. 

Историческият опит при развитието на предприемачеството сочи, че при 

разглеждане на видовете предприемачество като първи критерий се налага 

етапа на развитие на предприемачеството. Има се предвид стартирането на 

нов бизнес, но за развитието на създадените вече структури са необходими 

нови идеи, обновяване, усъвършенстване. 

Отчитайки особеното значение на резултатите от предприемаческата 

дейност за човешката общност, като втори критерий е приет вида на 

дейността. 

Преди един век австрийският учен Йозеф Шумпетер в своята книга 

”Теория на икономическото развитие” /1912/ [12] за пръв път свързва 

предприемачеството с понятията иновативност и иновация, като неразделна 

част от него. В тази връзка при разглеждане на видовете предприемачество се 

налагат критериите степен на иновативност и вид на иновацията. 
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Следващи по важност критерии са вид на собственост, мотивация, степен 

на законност на извършваната предприемаческа дейност. 

При настоящите мащаби на развитие на науката и технологиите, новите 

степени на глобализация в много сфери на човешката дейност се налага и 

критерия мащаби на предприемачеството. 

На основата на горепосочените критерии в таблица 1 е предложена нова, 

обобщена класификация на видовете предприемачество. 

 
 Таблица 1                         

Критерии за класифициране Видове предприемачески дейности 

1. Етап на развитие 1.1. Стартиране на нов бизнес 

1.2. Вътреяно предприемачество 

2. Вид дейности  2.1. Производствена 

2.1.1. Производство на продукти 

2.1.2. Предлагане на услуги 

2.2. Търговска 

2.3. Кредитно финансова 

2.4. Застрахователна 

2.5. Здравоопазване 

2.6. Образователна  

3. Степен на иновативност  3.1. Рутинна дейност 

3.2. Усъвъряенстващи иновации 

3.3. Радикални иновации  

4. Вид на иновациите  4.1. Производствени иновации 

4.1.1. Технологии в инженерната дейност 

4.1.2. Производствени технологии 

4.1.3. Производствени системи 

4.1.4. Продуктови иновации 

4.2. Управленски иновации 

4.2.1. Управленски технологии 

4.2.2. Административни процеси 

4.2.3. Организационни структури 

4.2.4. Организация на продажбите 

4.3. Иновации в здравеопазването 

4.4. Иновации в образованието 

5. Вид на собственост 5.1. Еднолична 

5.2. Колективна 

5.3. Общестшена 

5.3.1. Общинска 

5.3.2. Държавна 

5.4. Акционерни компании със смесен капитал 

6. Мотивация на 

предприемачите 

6.1. Икономическа 

6.2. Социална 

6.3. Смесена 

6.4. Психологическа 

6.5. Физическа 
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6.6. Хуманитарна 

7. Степен на законност 7.1. Законно 

7.2. Спекулативно 

8. Мащаби на 

предприемачеството 

8.1. Местно 

8.2. Регионално 

8.3. Държавно 

8.4. Международно 

8.5. Глобално 

 

4. Заключение 

От представения анализ на литературните данни за видовете 

предприемаческа дейност може да се обобщят следните резултати и изводи: 

o Представена е нова класификационна таблица за видовете 

предприемаческа дейност. 

o Приети са осем критерия за класификация, подредени по степен на 

значимост. 

o За най-съществени критерии са посочени: етапа на развитие, 

изпълняваната предприемаческа дейност и степента на 

иновативност. 

o Отчетена е особената роля на индустриалните производстветни 

предприятия, осигуряващи производството на материални блага за 

човешката общност. 

o Подробно е представено иновационното предприемачество по 

видове дейности, в зависимост от прилаганите иновационни процеси. 
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Abstract. This article established and defined factors of organizational environment for 

develop project cycle management in organization. The results of the conducted research 

prove the hypothesis of this paper: the presents of environment that shapes and develops 

entrepreneurship management predetermines the results of project management. 

Entrepreneurship management gives a significant influence on the formation of the 

principles of project cycle management of the organization.  

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship management, project cycle management. 

 
1. Въведение 

От осемдесетте години на миналия век въпросите за предприемаческото 

управление, за предприемаческият мениджмънт и за релацията им 

придобиват особена популярност, пракитико-приложна, както и научна 

значимост. Принос за нарастващата роля на темата „предприемаческо 

управление” в бизнес публикациите, в продължение на последните 

десетилетия, имат българските учени К. Тодоров, М. Харизанова, М. 

Мирчев, Й. Коев, чуждестранните изследователи П. Дракър, Р. Ланглойс, П. 

Киро, Кр. Стеарт и много други. [1, 2, 3, 4, 5]. Далеч не по-малък интерес 

предизвикват и въпросите, свързани с вътрешното предприемачество. От 

„създаването” на термина през 1985 година, с изключителни заслуги за 

развитието на научното и практико-приложно знание, се открояват автори 

като Г. Пинчот, Д. Куратко, Р. Ходгест и други [6, 7, 8]. 

Причините за интереса към предприемаческото управление и към 

проектния мениджмънт имат основания да се проучат в широк и в тесен 

аспект. В по-общ план, сред открояващите се предпоставки са „новата роля” 

на човека - неговият творчески, образователен потенциал и стремеж. В 

следствие, формирането и развитието на предприемаческото управление и 

на вътрешното предприемачество, като съвременни управленски теории и 

практики, са резултат на дълбоки социални, демографски, културни, 
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глобални обществени промени. В по-тесен аспект, нарастващата потребност 

от приложение на предприемаческото управление и вътрешното 

предприемачество кореспондира с факторите на съвременната бизнес среда 

– развитието на технологиите, ускоряването на научно-техническия процес и 

вътрешноорганизационните промени, многообразието от предлаганите 

продукти и услуги, съкращаването на жизнения цикъл на стоките, появата на 

много и конкурентни организации, скоростта на получаване на информация 

(Internet), новите знания и пр. 

Причините за появата и развитието на предприемаческото управление и 

на проектното управление следва да се търсят и в критичните точки на т.нар. 

традиционна мениджърска практика (насърчаване на стандартни процедури, 

избягване на риска, компенсиране „по равно” и пр.) и нейните ефекти върху 

организационното развитие (например: блокиране на иновативни решения, 

загуба на конкурентни предимства, слаба мотивация, неефективност и 

други). Така посочените взаимосвързани причини, наред със съвременното 

явление „глобална икономическа криза” поставят като императив пред 

организациите да ползват подходите и механизмите на предприемаческото 

управление и вътрешното предприемачество като алтернатива за посрещане 

на новите бизнес предизвикателства. 

В резултат на установените и други фактори, знанието по темите 

предприемаческо управление и проектно управление се обогатява и развива. 

Въпреки това, в научната литература са налице дискусии относно 

критериите за оценка на интересуващите ни категории, границите на 

проявленията им в действителността и най-значимото от изследователската 

ни позиция, а именно: връзките и зависимостите между тях. Дискусиите 

по съществуващите неразрешени проблеми се основават в голяма степен на 

липсата на универсални принципи и правила при приложението на 

предприемаческо управление и вътрешно предприемачество. Формирането и 

развитието на споменатите управленски теории и практики е пряко свързано 

с конкретни параметри: размер на организацията, фаза на жизнен цикъл, 

среда и пр.  

В това отношение, целта на настоящото изследване е да се изследват 

теоретико-методологични аспекти на релацията: „предприемаческо – 

проектно управление”, в резултат на което да се изведе теоретичен модел 

за формиране и реализация на посочена релация в практиката. 

 
2. Теоретико-методологични аспекти на релацията: „предприемаческо – 

проектно управление”. Теоретичен модел 

Темата за предприемаческото управление придобива значимост от 

изследователска гледна точка през последните две десетилетия на миналия 

век. След 1980 г. предприемаческото управление се развива като концепция, 

основана на дълбоките социални и културни промени и различия в 

обществата. Тази концепция разчупва традиционните управленски модели, 
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провокира създаването на нова среда, в рамките на организацията и извън 

нея. В резултат, теорията и практиката на предприемачеството и на 

предприемаческото управление, разширяват своя параметър на проявление и 

включват аспекти, като индивидуалното предприемачество, вътрешното 

предприемачество и проектно управление – като едно от най-съвременните 

аспекти на предприемачеството въобще.  

Предприемаческото управление, а също така и проектното управление, 

са управленски концепции и тенденции, приложими както за нови, така и за 

функциониращи организации; организации с различен размер; в сферата на 

бизнеса и извън нея. Така представените рамки концептуализират границите 

на изследване на предприемаческото и на проектното управление, но са 

твърде общи при проучване на техния практически потенциал. По-

детайлният и задълбочен анализ на темата предполага дефиниране на 

критерии относно факторите, влияещи комплексно върху обекта 

“предприемаческото управление – проектно управление” – самата 

организация (размер, фаза на организационно развитие, формата на 

собственост и др.) и средата. Извършеният анализ в теоретичен план 

относно параметрите на предприемаческото и на проектното управление, 

позволява да се изведат обобщенията [9, 10]: 

 

 Критериите за идентификация на предприемаческия мениджмънт 

условно могат да бъдат диференцирани в две групи – количествени и 

качествени. Те биват едновременно критерии за идентификация и 

същевременно за диференциация между предприемаческото и 

традиционно управление. В тази връзка, универсални критерии за 

предприемаческо управление не съществуват.  

 

 Следователно, предприемаческото управление не е универсална 

управленска теория и практика, а специфична при определени 

обстоятелства. За идентификация и оценка на показателите за 

предприемаческо управление ключово значение има 

изследователската позиция, съобразно целите, обекта, предмета, 

тезите, ограниченията при изследването и пр. променливи. В предвид 

на тези ограничения, важна роля за изследване на интересуващата ни 

релация, имат следните допускания: 

 

 Предприемаческото управление е процес, формиран и реализиран във 

времето под влиянието на множество фактори: социални, личностни, 

пазарни, технологични и пр. Проучването на процеса на формиране и 

развитие на проектния мениджмънт в предприемаческата организация 

изисква съобразяване на изследователския инструментариум със 

самия организационен контекст, предопределящ и различен комплекс 
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от влияещи фактори. Факторите, „отговорни” за формиране и 

реализация на проектния предприемачески мениджмънт са посочени 

на фигура 1. 

 

 За реализация на проектния мениджмънт в предприемаческата 

организация са необходими набор от  механизми, инструменти, 

принципи, наричани най-общо компоненти за формиране и 

реализация на предприемаческите и едновременно с това, проектни 

инициативи.  

 

 

 

 
 

Фиг. 1. Фактори, влияещи на релацията: 

 „проектен – предприемачески мениджмънт” 

 

 В широк смисъл, проектния предприемачески мениджмънт 

представлява изграждането и развитието на организационна среда, 

подкрепяща формирането и реализирането на предприемачеството 

(предприемаческите инициативи) на организацията. 

 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ 

Фактори на 

предприемаческото 

управление 

(съвместяване на 
предприемачески и 

управленски 

функции) 

 
Фактори  

на вътрешното 

предприемачество 

 

 
Влияние  

на проектното 

управление  
върху 

предприемаческо 

управление 

 
Взаимната 

обвързаност  

в  концепцията  
на жизнения цикъл  

на организацията 

Проектното 
управление 

като резултат  

и индикатор  
на 

предприемаческото 

управление 

Съвпадение или 
несъвпадение на 

факторите? 

799



 

 За формирането и реализация на предприемаческите инициативи, 

особено в условия на икономическа и финансова криза, ключова хора 

имат човешките ресурси, вътре в организацията – техните умения, 

компетенции за развитие на проектния мениджмънт и за 

усъвършенстване на предприемаческото управление. 

 

 Двата подхода са взаимосвързани, еднакво значими и необходими. В 

процеса на формиране и реализиране на проектния мениджмънт 

първостепенно значение има инструменталният подход, изграждащ 

организационната среда – основата за формиране на личности, 

които да реализират проектните инициативи. 
 

Посочените по-горе теоретични допускания водят до извеждането на 

концептуален модел на релацията „предприемаческо управление – проектно 

управление”. Въз основа на този модел, може да се приеме допускането, че 

формирането и реализирането на процеса на проектното управление в 

предприемаческата организация е в зависимост от комплексното 

взаимодействие на организационни и личностни фактори. В резултат на 

неговата реализация (“управленски въздействия – среда – човешки ресурси”) 

се осъществяват промени в тези фактори, които на свои ред, водят до 

усъвършенстване на процеса на предприемаческо и проектно управление и 

резултатите от него в рамките на организацията.  

Съществено важни уточнения относно представени модел са: 

 

 Предприемаческото управление не предполага постигането на 

организационните цели и резултати, единствено и само за сметка на 

проектния мениджмънт. В резултат на това, твърдим, че двете понятия 

“предприемаческо управление” и съответно “проектно управление” не 

са тъждествени и изследваната релация не е еднозначно 

детерминирана и определена: 
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Фиг. 2. Процесен модел на релацията: 

„предприемаческо-проектно управление” 

 

 Подценяването на възможностите на проектния мениджмънт, в 

условия на криза, лишава организацията от изключителен растежен 

фактор с принос за нейното оцеляване и растеж. В същото време, 

проектното управление, влияе върху предприемаческото управление 

на организацията. 

 

 В контекста на жизнения цикъл на предприемаческата организация, 

предприемаческото управление и проектното управление са 

взаимообвързани етапи в развитието на организацията. В по-

конкретен план: определящият фактор при вземането на решения в 

началните фази на фирмено развитие е предприемачът – собственик. 

Неговата роля намалява с нарастване размера на организацията. С цел 

развитие и оползотворяване на потенциални възможности, той 

(предприемачът) делегира част от своите функции на професионално 

подготвени лица. Налице са, следователно, предпоставки за 

формиране и развитие на процеса на проектното управление. 
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 Вследствие на посоченото по-горе, проектното управление е 

едновременно резултативен етап и индикатор за предприемаческо 

управление в организацията. Като резултативен етап: изграждането на 

среда за формиране и развитие на проекти предполага наличие на 

определени условия, параметри на организацията, условно 

диференцирани като количествени и качествени. Тези параметри са 

резултат на предприемаческото управление. Като индикатор: проявите 

на проектното управление отразяват съотношение на функции на 

предприемачество и мениджмънт, както и отношение към човешкия 

фактор в организацията – измерители на съвременния подход на 

управление. 

 

3. Заключение 

Предприемаческото управление и проектното управление са 

взаимозависими категории. Тяхното влияние върху развитието на 

организациите е опосредствано от съвместяването на предприемаческите и 

управленските функции, определящи прилаганите управленски механизми 

за въздействие от предприемача – собственик. В резултат на извършеното 

изследване се правят съответни изводи и обобщения, които допълват 

анализите на настоящия доклад, а именно: 

 Предприемаческото управление в малките и средни фирми е процес 

на планиране, организиране, ръководство и контрол на 

организационна среда за формиране и развитие на вътрешни 

предприемачи, осъществяван от предприемача - собственик, с цел 

иновативност, ориентация към растеж и развитие, поемане на риск и 

създаване на нови работни места; 

 

 Предприемаческото управление не е универсална „управленска 

технология”, а специфична при определени обстоятелства. 

Проучването на процеса на формиране и развитие на предприемаческо 

управление изисква съобразяване на изследователя с различен 

комплекс от влияещи фактори: целите, обекта, предмета, тезите, 

ограниченията на изследването и пр.; 

 

 Проектното управление е сложен, многопрофилен процес на 

изграждане на организационна среда. Ключови моменти при 

осъществяване на този процес са целите, мотивацията и обучението на 

сътрудниците, организационните ресурси, т. е. – системата от 

управленски въздействия; 
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 Подценяването на възможностите на проектното управление лишава 

организацията от растежен фактор с принос за нейното оцеляване и 

развитие. В това отношение, проектния мениджмънт влияе върху 

резултатите от предприемаческото управление в организацията; 

 

 В контекста на жизнения цикъл на предприемаческата организация, 

предприемаческото управление и проектното управление са 

последващи и взаимообвързани етапи в организационното развитие. В 

следствие на това, проектното управление е едновременно 

резултативен етап и индикатор за предприемаческо управление. 

 

Литература 
1. TODOROV K., Strategicheskoto upravlenie v malkite i sredni firmi – teoriya i praktika. 

Tom I, Tom II, Ciela, Sofiya, 2001. 

2. KOEV Y., Predpriemachestvoto. Steno, Varna, 2007. 

3. HARIZANOVA I KOL., Menidzhmant: tsennosti, komunikatsii, promyana. Universite 

tsko izdatelstvo “Stopanstvo”, Sofiya, 2006. 

4. DRAKAR P., Inovatsii i predpriemachestvo. Klasika i stil OOD, Sofiya, 2002. 

5. Langlois, R. The Entrepreneurial Theory of the Firm and the Theory of the Entrepre 

neurial Firm. Journal of Management Studies, Paper for the conference “Why Do 

Entrepreneurial Firm Exist?”, Ohio State University, October, 2005. 

6. KURO P., Entrepreneurships Paradigm Building – towards a discipline. htpp:// www 

.uta.fi/entrenet/hankerekisteri/hanke2_paradigm.htm, 2006. p. 9. 

7. PINCOT G., The Leader on the Future. Jossey - Bass, New York, 1996; Kuratko D., R. 

Hodgetts. Entrepreneurship. A Contemporary Approach. The Dryden Press, Hacourt 

Brace College Publishers, Fourth Edition, 1998. 

8. CALLAHAN K., BROOKS, L. Essentials of Strategic Project Management. John Wiley 

and Sons, Inc., 2009. 

9. VASILIAUSKAS A., Strategic Management., Vilnius: Enciklopedija, 2006. 

10. SLAUT M., Seven Keys to Shaping the Entrepreneurial Organization. Kaufman Center  

for Entrepreneurial Leadership, XII 2013, www.entreworld.org. pdf  

 
 

 

 

803

http://www.entreworld.org/


  
 

РОЛЯТА НА ПРОЕКТНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ  

ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ 

 

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS  

FOR ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT 

DEVELOPMENT  

 
Julian Narlev 

 

Department of Management, University of Economics, Varna, Bulgaria 

E-mail: jnarlev@abv.bg 

 
Abstract. The subject of research in this report is the economic categories – 
entrepreneurship activities and innovation potential in companies in Bulgaria. The 
research generally proves strong relationship between organization results and 
innovation activities in some of tested companies. This fact is of great significance 
for the development and scope of project management.  
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship management, project management. 

 

1. Въведение 
Настоящото изложение има за цел да установи проявленията на 

проектния мениджмънт в предприемачески организации в България, без 
значение на техния размер, сфера на дейност, форма на собственост, фаза на 
организационно развитие и пр. В емпиричен план, периметърът на 
изследването се стеснява до проучване и анализ на връзката между 
категориите: „предприемаческо управление – проектен мениджмънт” от 
гледна точка на малките и средни фирми. (МСФ) на територията на 

Североизточен район на планиране. 

Изборът на обект, в посочените по-горе параметри, е продиктуван от 
значимостта на сектора за икономическо, технологичното развитие на Варна 
и региона, от преобладаващото им присъствие в структурата на 
предприятията, от социалните, технологичните и демографските проблеми, 
които те решават и не на последно място - от теоретичната и практическа 
необходимост и актуалност от изучаване на процесите на формиране и 
развитие в тези фирми, с оглед отредената им роля в икономиката и в 
обществото. 

В по-конкретен план, МСП представляват 99 на сто от всички 
предприятия в страната, осъществяват 75 на сто от оборота, и създават над 
60% от добавената стойност. В малките предприятия са съсредоточени 20 на 
сто от ДМА, осъществяват 16% от износа и 22% от вноса. Средните 
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предприятия осъществяват 33 на сто от вноса и 35% от износа. През 2008 г. 
броят на МСФ надхвърля 230 хиляди. За периода 2001-2006 г. те са се 
увеличили с 28 хиляди. През 2008 г. в МСФ са заети 1312.4 хил. души или 40 
на сто от общата заетост в икономиката. [1, 2, 3] 

Малките и средни фирми са актуален обект на изследване, поради 
съображения, установени и в резултат на извършения обзорен теоретичен 
анализ. От една страна, процесите на формиране и развитие на 
предприемаческото управление се проучват в по-голяма степен от позицията 
на корпоративния бизнес сектор. От друга, изследването установи 
диференциацията по повод на особеностите на приложение, алтернативите и 
резултатите от предприемаческото управление в различните по големина 
организации. Поради тези съображения е необходимо и важно изясняването 
на някои присъщи характеристики на малките и средни предприятия с пряко 
отношение към разглежданата тематика. 

На първо място, малките и средните фирми в голям брои случаи, както 
в България, а така и по-глобален аспект, са притежавани от един или няколко 
съдружници, които често имат допълващи се роли, компетенции и функции. 
Въпросната концентрация на собствеността води до установяване на 
единство на функциите на собственост и контрол в изследваните 
организации или до съвместяване от страна на предприемача – собственик на 
предприемаческите и управленските функции (Вж. напр. таблица 1 и 

таблица 2). 
 

Таблица 1. Брой на съдружниците в малките и средни фирми в България [4] 
 

Какъв е общият брой на 

сътрудниците 

(собствениците във вашата 

фирма) 

 

1991 

 

1997 

 

2004 

(1) Работя сам 69 
678 

63 
615 

56 
560 

(2) Двама съдружници 16 
155 

17 
165 

26 
259 

(3) Трима съдружници 7 
69 

8 
78 

6 
62 

(4) Четирима и повече 
съдружници 

8 
82 

12 
121 

12 
122 

Общо 100 100 100 
Неотговорили (абс. брой) 12 21 2 

 

Концентрацията на собственост и управление  от страна основно на 
предприемача – собственик има както предимства, така и недостатъци. Като 
предимства могат да се отчетат едноличното взимане на управленски 
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решения, както и притежаването на цялата власт, отговорност и информация 
относно функционирането и развитието на организацията. 

Изведените предимства са едновременно силна, но и слаба страна за 
малките и средни фирми. Слаби страни от концентрацията на собствеността 
и капитала са, например, риска от вземането на едностранчиви решения; 
пропуснати пазарни ползи в резултат липсата на технологично време и 
невъзможността от съвместяването на множеството дейности от едно лице; 
множество “добри”, но малкото реализирани идеи; липсата на делегиране на 
функции; загубата на организационен и човешки капитал и пр. 

 
Таблица 2. Разпределение на капитала в малките и средни фирми в България  [5] 

 
 1995 1996-97 1998 

 ДП Др. ДП Др. ДП Др. 
Дял на 

интервюирания 

собственик 

46.94 61.44 47.22 66.03 48.73 76.56 

Дял на 

семейството на 

собственика 

13.28 18.92 0 14.07 13.64 7.1 

Дял на 

правителството 

или държавата 

0.61 0.27 0 3.26 0 1.71 

Дял на други 

частни партньори 

22.11 11.14 36.67 13.68 23.09 11.2 

Дял на частни 

чуждестранни 

инвеститори 

8.39 3.12 8.33 1.28 4.55 1.93 

Дял на 

работниците 

0 0.64 0 1.01 4.55 0.28 

Други 

 

8.67 3.85 7.78 2.56 30 8.33 

 

На следващо място, характерна особеност на малките и средни фирми е 
ограниченият ресурс – материален, финансов, кадрови и пр., с който те 
разполагат. Същевременно, функционирането тези организации в 
динамичната пазарна среда, особено в нашето съвремие, поставя на преден 
план въпросите за иновативността, предприемчивостта и творчеството на 
малките и средни организации - условие за тяхното оцеляване и развитие и 
особено за развитие на проектния мениджмънт в тези организации. 

Липсата на организационен, финансов и пр. ресурс, предполага, 
следователно, изследваните организации да разчитат в не малка степен на 
човешкия фактор като източник на предприемаческо поведение и 

проектен мениджмънт. Сравнителният анализ между големите и малките и 
средни фирми показва още, че при вторите съществуват и някои 
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предпоставки за това – гъвкави организационни структури, лесни 
комуникации, свобода на действие на хората в организацията и т.н. 

В контекста на посочените характеристики, смятаме, че концентрацията 

на собствеността, предопределяща съвместяването на управленските и 

предприемаческите функции от предприемача – собственик в малките и 

средни фирми не благоприятства формирането и развитието на процесите 

на предприемаческо управление. Същевременно, изграждането на среда за 

формиране и развитие на проектни мениджъри благоприятства 

предприемаческото управление в тези организации. 

Посочените теоретични допускания предполагат извеждането на модел 
относно връзките и зависимостите между предприемаческото управление и 
проектния мениджмънт на примера на малките и средни фирми. (Вж. фиг. 1). 

 

 
  
Фиг. 1. Модел на изследване – интерпретация 

 

В резултат на изведения модел, можем да формулираме и хипотезата на 
настоящото изследване, а именно: създаването на среда за формиране и 

развитие на проектни мениджъри има положителен ефект върху 

предприемаческото управление в малките и средни фирми. За доказателство 
на настоящата хипотеза е проведено пилотно емпирично проучване, 
обхващащо двадесет фирми на територията на Североизточен район на 
планиране в следните индустрии: хранително-вкусова (4 организации) 
туризъм (6), индустриално производство (5) и в сферата на висшето 
образование (5). Проучването обхваща два етапа. На първия етап се 
установяват предприемачески управляваните организации на база три 

Съвместяване на мениджърски 

и предприемачески функции от 

страна на ръководителя на 

организацията  

Предприемаческо управление в МСФ 

 

Изграждане на среда за 

формиране и развитие на 

проектен мениджмънт 
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критериите – иновативност ( нови продукти, услуги, програми, награди за 

иновации); ориентация към растеж и развитие (експортна ориентация, 

създаване на нови работни места, оценка на нарастване на пазара); и 

развитие на проектен мениджмънт (наличие на работещ проектен 

отдел и назначен за целта на основен трудов договор проектен 

ръководител). Във втората фаза на изследването се изследва ролята на 
проектните ръководители за развитие на предприемаческото управление в 
проучените по емпиричен път организации. 

 
2. Резултати от изследване на ролята на проектите мениджъри върху 

предприемаческото управление 

Както е посочено вече по-горе, изследването си поставя за цел да 
установи влиянието на проектните ръководители върху 

предприемаческото управление. Доказателствата по повод на това влияние 
водят до потвърждаване на валидността на изследователската хипотеза, а 
именно: създаването на среда за формиране и развитие на проектни 

ръководители има положителен ефект върху предприемаческото 

управление в малките и средни фирми. 

Една от важните изследователски задачи е да се установят нагласите на 

ръководителите  - (в 70 % собственици – предприемачи) относно ролята на 
проектите мениджъри за развитието на организациите. Резултатите сочат, че 
респондентите, т. е. предприемачите – собственици, имат положително 
отношение към проявите на иновативност и креативност на своите 
служители – проектни ръководители. Данните, изведени в Таблица 3. не само 
доказват положителната нагласа на ръководителите, но представляват 
сериозна заявка и очаквания за бъдещо развитие на проектния мениджмънт в 
организациите. 

 
Таблица 3. Оценка на нагласите на собствениците по повод на проектнитемениджъри 

Как оценявате проявите на иновативност и креативност 

на Вашите проектни ръководители? 

  
Променлива Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

            

Положително 
14 70,0 93,3 93,3 

По-скоро      

положително 
1 5,0 6,7 100,0 

Валидни 
случаи 

Общо 15 75,0 100,0  

Липсващ

и случаи 
 

5 25,0 
  

Общо 20 100,0   
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Влиянието на проектния мениджмънт върху предприемаческото 
управление може да се установи по два взаимосвързани начина – пряк и 

косвен. Прекият начин се основава на установяване на влиянието на 

проектните оперативни мениджъри директно върху стила на управление 

на ръководителя. Другият, косвеният начин, се изразява в установяване 

влиянието на проектните ръководители върху постигнатите 

организационни резултати. 

По отношение на т. нар. пряк път за доказване на изследователската 
хипотеза се установи, че инициативите на проектните мениджъри имат 
влияние върху стила на управление. Над 50% от ръководителите споделят 
това твърдение. Резултатите от проведеното за целта изследване показват 
още, че около 30% от изследваните респонденти отричат подобно допускане. 
Според тях, проектните мениджъри нямат директно влияние върху стила им 
на управление. 

В допълнение на установените посредством анкетно проучване 
резултати, се установява, че влиянието на проектните мениджъри върху 
управленския стил е по-скоро слабо, отколкото силно. Близо 1/3 от 
изследваните собственици на организации отчитат изключително слабото 
влияние на служителите – проектни ръководители върху управленските 
инициативи. 

Причините за този резултат кореспондират със своеобразна защитна 
реакция на собствениците – предприемачи по повод на тяхната управленска 
компетентност; подценяване на позитивния принос на служителите и пр. 
Отговорите на респондентите са показателни и за степента на доверие в 
работата на служителите, техните възможности за развитие, управленски 
способности и пр. 

 
Таблица 4. Оценка на нагласите на ръководителите  
на организации за ролята на проектните мениджъри 

 

 

Има ли ползи организацията Ви от иновациите  

на Вашите проектни ръководители? 

  
Променлива Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

Да 14 70,0 87,5 87,5 

Не мога да 

преценя 
2 10,0 12,5 100,0 

 

Общо 16 80,0 100,0  

Липсващ

и случаи 
 

4 20,0 
  

Общо 20 100,0   
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Влиянието на вътрешното предприемачество върху предприемаческото 
управление се установява по-категорично посредством т.нар. индиректен 

път, т.е. посредством проучване на ролята на служителите – проектни 
ръководители - за постигането конкретни организационни резултати – 
измерители на предприемаческото управление. В това отношение, близо 90% 
от респондентите са на мнение, че организацията има конкретни ползи от 
проектните ръководители в множество аспекти на действие (Вж. таблица 5).  

Сред най-значимите ползи от иновационната активност на проектните 
мениджъри, ръководителите отчитат параметри, които не са  хипотетични, а 
обратното - реални, практически измерими и съотносими, а именно: 
подобрения в производствено-асортиментната структура, подобрения в 
технологичното равнище и усъвършенстване на системите за контрол. 
Посочените показатели говорят за важните управленски проблеми в процеса 
на организационно развитие. Резултатите потвърждават и факта, че 
подобренията в цялостния мениджмънт и квалификацията на персонала имат 
второстепенно и последващо значение. 

В резултат на посочените доказателства относно влиянието на 
проектните ръководители върху стила на управление и още повече върху 
конкретните организационни резултати, са налице достатъчни основания, за 
да се приема за емпирично доказана изследователската хипотеза на 
настоящото пилотно изследване, а именно: създаването на среда за 

формиране и развитие на проектни ръководители има положителен 

ефект върху предприемаческото управление в малките и средни фирми 

на примера на малките и средни организации от Североизточен район на 

планиране. 

 
Таблица 5. Организационни резултати на проектните ръководители 

 
 

Показатели 

 

Да 

 

Не 

 

Липсващи случаи 

Подобрения в маркетинга – клиенти, 
пазари и пр. 

7 (35%) 2 (10%) 4 (20%) 

Подобрения в цялостния 
мениджмънт 

5 (25%) 2 (10%) 6 (30%) 

Последващи иновации 4 (20%) 1(5%) 6 (30%) 

Подобрения в квалификацията и 
компетентностите на служителите 

3 (15%) . 8 (40%) 

Подобрения в производствено-
асортиментната структура 

8 (40%) . 4 (40%) 

Повишаване на технологичното 
равнище 

6 (30%) . 6 (30%) 

Промени в системите за контрол на 
качеството и безопасни условия на 
труд 

5 (25%) 2 (10%) 8 (40%) 
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3.  Заключение 
Обобщаващият сравнителен анализ на факторите, които са „отговорни” 

за формирането и развитието на предприемаческото управление и на 
проектния мениджмънт установи, че тези фактори имат обща основа: 
поставят тежестта върху иновациите, пазарите, клиентите и 

технологиите. Посочените резултати са израз на най-значимите конкурентни 
предимства на изследваните организации и силно изразената пазарна 
ориентация на малките и средни фирми при настоящите икономически 
условия на развитие. 

Изводите и обобщенията от факторния анализ по косвен път 
свидетелстват и за изключителния фокус на ръководителите върху 
резултатите от предприемаческото управление: иновативност, растеж и 
проектно развитие. Човешкият фактор в организацията – проектните 
ръководители, пряко свързани с резултатите на предприемаческото 
управление - има допълващо и обслужващо тези резултати, значение. 
Причините за това следва да се търсят в липсите на дългосрочни ориентири 
за развитието на проектните инициативи, рисковете при осъществяването на 
проектния мениджмънт, и на последно място – съвместяването от страна на 
ръководителите - собственици едновременно на предприемаческите и 
управленски функции.  
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Abstract. Article analyzes the peculiarities of development of Lithuanian creative industries 
international trade under current conditions. Thus the development of the definition of 
creative industries as an economic sector and of Lithuanian creative industries international 
trade is determined. The researches show that structure of exports and imports of Lithuanian 
creative industries in recent years is changed. The analysis of international trade of creative 
industries reveals that Lithuanian integration into the EU had an influence on the changes of 
trade in creative goods and services. Therefore, the nature of international trade is changing.  
Keywords: creative industries, development, international trade, export, import. 
 
1. Introduction 

The creative industries are among the fastest growing sectors in the global 
economy. In many advanced economies the creative industries is now recognized 
as a leading sector in generating growth and trade. The global market for traded 
goods and services of the creative industries has enjoyed an unprecedented 
dynamism in recent years. During the period 2002-2008 the creative industries 
gained shares in global markets, growing an annual rate of 14 per cent. Exports of 
creative goods accounted for the vast majority of world trade of creative industries, 
accounting for 3.2 per cent of world trade in merchandise goods. Exports of 
creative goods and services increased accordingly by 11.5 and 17 per cent 
annually. International trade in the creative industries has continued to grow 
despite the broader economic crisis. International trade of creative products grew at 
an annual rate of 14.4 per cent between 2002 and 2008. Creative services grew 
even faster between 2002 and 2008, with an annual rate of 17.1 per cent, compared 
to 13.5 per cent of world services exports [1].  

The concept of “creative industries” has rapidly grown in the last ten years as a 
focus of potential economic development in some parts of the world. Although the 
creative industries is regarded as one of the fastest growing sectors of the economy, 
but scientists and economists minded of creative industries cannot agree on a 
uniform definition of the creative industries. The concept has gained traction 
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globally, but it has also developed in different ways in Europe, Asia, Australia, 
New Zealand, and North America, as well as through international bodies such as 
UNCTAD and UNESCO [2]. The concept of creative industries has been 
considered in Lithuania since 2003, when the first studies in this field were 
conducted by M. Starkeviciute [3]. 

Analysis shows that creative industries companies accounted for 8 per cent of 
the total number of companies operating in Lithuania [4]. Globalization and 
economic integration to the EU had an influence on the changes of international 
trade of creative industries. However, researches investigating such changes are 
missing. For this reason actual problem arises – to estimate the peculiarities of 
development of Lithuanian creative industries international trade under existing 
conditions. 

The aim of the research: to examine the peculiarities of development of 
Lithuanian creative industries international trade.  Seeking for this aim, the 
following research tasks to be accomplished: 

• to present the analysis of the definition of creative industries;  
• to perform the comparative analysis of development of Lithuanian creative 

industries international trade;  
• to estimate the significance of creative industries in development of 

Lithuanian international trade. 
The object of this research: Lithuanian international trade of creative 

industries.  

The methods of research are: analysis and synthesis of the scientific literature 
discussing the problems of international trade of creative industries; the systematic 
statistical data analysis of Lithuanian creative industries international trade. 
 

2. The definition of creative industries 
The most widely cited definition for the creative industries comes from the UK 

Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS). This definition is 
indicated that creative industries are “those industries which have their origin in 
individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job 
creation through the generation and exploitation of intellectual property”. Creative 
industries Mapping Document, issued in 1998, identified a set of specific business 
sectors belonging to the creative industries: advertising, architecture, the arts and 
antiques market, crafts, design, designer fashion, film and video, interactive leisure 
software, music, the performing arts, publishing, software and computer services, 
television and radio [5].  

Researches show that in scientific literature there are no uniform definitions of 
terms related to the issues of creative industries. The creative industry term of the 
1990s has widened to the creative economy (Howkins, 2001, Florida, 2002, 
Flew&Cunningham, 2010, Heskett, 2010, etc.) [6; 7; 2; 8]. John Howkins noted 
that Britain and Australia restrict the term “creative industries” to the arts and 
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cultural industries and exclude science and the patent industries. He delineated his 
own conception of creative industries from the premise that any activity involved 
in the production of intellectual property logically belongs within the creative 
industries framework. Howkins study focused on those industries in relation to the 
governmental mechanisms established to regulate any form of the creative product: 
an economic good and service that results from creativity and has economic value. 
He delineates these as copyright industries (advertising, video games, film, design 
and etc.), patent industries (electronics, information technology, industrial design, 
materials and etc.); trademark industries and design industries [6]. Howkins noted 
that the trademark and design industries are even more widespread but copyright 
industries and patent industries are the “core creative industries”. Howkins 
describes Research and Development (R&D) as “a patent business” that includes 
“the scientific and technical R&D activities carried out by companies, universities 
and research organizations (DeNate&Wassall, 2006) [9]. Howkin’s concept of 
creative industries was directly acknowledged by the Australian government in the 
development of its Creative industries Cluster Study in 2002.That study made a 
further distinction between “technology &brands”, which it associated with patents 
and trademarks, and “design &content”, which it associated with copyright and 
design. The Australian definition of creative industries survived within the terms of 
Howkins’ general framework, while making a policy oriented distinction that 
adopted the UK cultural mapping definition as a distinct sector for the purposes of 
policy formation [9]. 

A significant landmark in development of the concept of “creative industries” 
was the United Nations Committee on Trade, Aid, and Development (UNCTAD) 
XI Ministerial Conference in 2004. In the work of UNCTAD on creative industries 
and the creative economy it was given the definition of the creative industries. In 
this work it was indicated that the creative industries: “are the cycles of creation, 
production and distribution of goods and services that use creativity and 
intellectual capital as primary inputs and constitute a new dynamic sector in world 
trade [1]. In the work of UNCTAD on creative industries and the creative economy 
it was given the classification of creative industries. This classification of creative 
industries is divided into four broad groups: heritage, arts, media and functional 
creations. There is an ongoing debate about whether science and R&D components 
of creative economy and whether creative experimentation activities can be 
considered R&D. In UNCTAD’s approach, creativity and knowledge are 
embedded in scientific creations in the same way as in artistic creations [1].  

The concept of creative industries is fairly new and has been considered in 
Lithuania since 2003 [3]. The Strategy for the Promotion and Development of 
Creative Industries was prepared and approved in 2007. It provided a definition of 
creative industries. According this document, creative industries are “activities 
based on an individual’s creative abilities and talent, the objective and result of 
which is intellectual property and which can create material wellbeing and work 
places“[10]. The concept of creative industries in Lithuania includes the following: 
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crafts, architecture, design, cinema and video art, publishing, visual arts, applied 
arts, music, software and computer services, the creation and broadcasting of radio 
and television programmes, advertising, dramatic art, and other areas which unite 
various aspects of cultural and economic activities [4]. 

 In order to understand the significance of creative industries in international 
trade it is necessary to analyze the development of international trade of creative 
industries. 

 
3. The analysis of development of Lithuanian creative industries international 

trade 

Analysis shows that creative industries in Lithuania accounted for 5.0 per cent 
of gross domestic product (GDP) in 2011 [11]. Researches show that number 
factors have contributed to the rise of the creative industries sector in Lithuania. 
Key drivers of development of creative industries in Lithuania include innovation, 
information and communication technologies, talent and skills. Other factors 
include wealth, leisure time and disposable household income, macroeconomic 
performance, and the initial level of the creative industries in Lithuanian economy.  

The globalization and integration processes are having a major impact on the 
international trade of creative industries.   

 
 

 
 

Fig. 1. The structure of Lithuanian exports of creative industries 
      Source: Author’s calculation [1] 
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Analysis shows that exports of creative goods accounted for the vast majority of 
Lithuanian of creative industries (figure 1). Data of figure 1 and figure 2 show that 
the share of creative goods in Lithuanian exports and imports of creative industries 
not only increased in 2002-2008 period but also were largest. As we can see from 
the data in figure 1 and figure 2, the share of creative services in all creative 
industries exports and imports decreased. The international trade figures for 
creative industries provide clear evidence that creative industries constitute a new 
dynamic sector in Lithuanian trade.  

 
 

 
 

Fig. 2. The structure of Lithuanian imports of creative industries 
     Source: Author’s calculation [1] 

 

Exports of creative services increased too, rising from $55 million in 2002 to 
$110 million in 2008, but as we can see from the data in Figure 1 and Figure 2, the 
share of creative services in all creative industries exports and imports decreased 
[1]. Trade in creative industries services is playing a growing role in all creative 
industries sectors. Analyzing the structure of Lithuanian exports and imports of 
creative industries we are using UNCTAD the subgroup of “functional creative 
services” into its definition of creative industries (table 1). Data of table 1 show 
that the sectors with greatest dynamism were architecture and advertising services. 
Apart from advertising and related services, which dominates in Lithuanian export 
in 2005-2011, growth tendency of export is characteristic to personal, cultural and 
recreational and research and development sectors and tendency of reduction to 
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other sectors. Analysis show that among all creative services, architectural as well 
as personal, cultural and recreational services were the most traded creative 
services in world markets in 2008 [1]. 

 
 

Table 1. The structure of Lithuanian exports and imports  
of creative services in 2005-2011, % 

 
Year Export and import of 

creative services 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Export        
All creative services 100 100 100 100 100 100 100 
Advertising and related 58.22 52.38 50.89 58.59 57.79 58.09 58.79 
Architectural and related 13.92 9.52 8.04 5.47 5.26 5.38 6.01 
Research &Development 2.53 8.57 11.61 7.81 7.51 7.62 9.91 
Personal, cultural and 
recreational 

12.66 15.24 14.28 14.07 13.86 13.21 13.41 

Audiovisual and related 3.80 6.67 4.46 2.34 4.04 4.08 4.12 
Other cultural 8.87 7.62 10.72 11.72 11.54 11.62 7.76 
Import        
All creative services 100 100 100 100 100 100 100 
Advertising and related 42.54 34.93 34.28 35.42 34.22 35.75 36.21 
Architectural and related 44.68 55.56 57.14 37.50 36.87 37.32 37.89 
Research& Development 2.13 3.17 2.86 11.46 10.44 10.54 10.61 
Personal, cultural and 
recreational 

4.26 3.17 2.86 8.33 7.34 8.22 8.24 

Audiovisual and related 2.13 0 0 2.08 2.01 2.34 2.36 
Other cultural 4.26 3.17 2.86 5.21 9.12 5.83 4.69 
Source: Author’s calculation, [1, 11, 12] 

 
The export and import of research and development services growth during the 

examined period of time because this sector fit into the broader scope of the 
creative economy and are closely associated with scientific creations and 
technological innovations (table 1). 

The global economic crisis had serious implications for the service sectors. The 
crisis has pushed countries to embrace trade defense instruments like tariffs, 
safeguards, anti-dumping and countervailing measures, as well as balance of 
payments import restrictions to protect domestic industries, producers and services 
sectors, including the creative goods and services. As we can see from the table 1 
the export of Lithuanian advertising, architectural, personal, cultural and 
recreational; audiovisual and other creative services in 2009 decreased as 
compared to 2008. There were various reasons why creative industries have been 
affected more severely than other sectors of Lithuanian economy. Firstly, falling 
consumer spending is expected to have a large impact on those industries that sold 
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a large portion of their output to final demand (arts and entertainment; audiovisual 
sector). Secondly, creative industries were affected indirectly as a result of 
intensive supply-chain linkages to other sectors. This concerned creative industries 
that have a large number of business-to-business transactions with industries that 
are badly affected by recession.  

Analysis shows that one of the main problems of development Lithuanian 
international trade is increase of export scope which would assure positive balance 
of foreign trade. Due to the fact that Lithuania is the member of the EU, decrease 
of import scope, using tradable limitations, is impossible due to implementation of 
tradable agreement obligations. So, the focus of attention should be paid to 
development exports of creative industries. But creators of products of creative 
industries produce too little attention to marketing, product and service image. 
Their trade and service marks do not cover the whole country's cultural traditions 
of the potential for what these products would increase the competitiveness of the 
country and abroad. Therefore, it is appropriate to implement the EU measures to 
promote the creative industries in Lithuania. 

Analysis shows that one of the main ways of development Lithuanian creative 
industries international trade to use the Lithuanian National Programme for 
Cultural and Creative industries. There is a plan to use the EU structural funds to 
implement this programme and its aims to specifically support synergy via system 
of arts, education, cultural infrastructure and creative business. The second way of 
development Lithuanian creative economy is establishment of arts incubator 
network using the EU structural funds [13]. These support measures will help to 
develop international trade of creative industries. 

 

4. Conclusions 

1. It was found that the global market for traded goods and services of the 
creative industries has enjoyed an unprecedented dynamism in recent years. 
During the period 2002-2008 the creative industries gained shares in global 
markets, growing an annual rate of 14 per cent.  

 
2. Analysis of scientific literature has employed a number of definitions of 

creative industries. The most widely cited definition for the creative industries 
comes from the UK Government Department for Culture, Media and Sport 
(DCMS). In DCMS it was indicated that creative industries have their origin in 
individual creativity, skill, talent and potential for wealth and job creation 
through the generation and exploitation of intellectual property.   

 
3. Researches revealed that the most usable definition of creative industries was 

given in the work UNCTAD. In the work of UNCTAD on creative industries 
and the creative economy it was indicated that the creative industries are the 
cycles of creation, production and distribution of goods and services; 
constitute a set of knowledge-based activities, comprise tangible products and 
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intellectual or artistic services with creative content, economic value and 
market objectives; stand at the crossroads of the artisan, services and industrial 
sectors; constitute a new dynamic sector in world trade. 

 
4. Researches show that concept of creative industries in Lithuania is fairly new. 

The concept of creative industries in Lithuania includes the following: crafts, 
architecture, design, cinema and video art, publishing, visual arts, applied arts, 
music, software and computer services, the creation and broadcasting of radio 
and television programmes, advertising, dramatic art, and other areas which 
unite various aspects of cultural and economic activities. 

 
5. It was found that the main factors of development of creative industries in 

Lithuania include innovation, information and communication technologies, 
talent and skills. 

 
6. It was revealed that the share of creative goods in Lithuanian exports and 

imports of creative industries not only increased in 2002-2008 period but also 
were largest. Exports of creative services increased too, but the share of 
creative services in all creative industries exports and imports decreased.  

 
7. Researches revealed that trade in creative industries services is playing a 

growing role in all creative industries sectors. Analysis shows that apart from 
advertising and related services, which dominates in Lithuanian export and 
import in 2005-2011, growth tendency of export is characteristic to personal, 
cultural and recreational and research and development sectors and tendency 
of reduction to other sectors. 

 
8. It was determined that the global economic crisis had serious implications for 

the service sectors. The crisis has pushed countries to embrace trade defense 
instruments like tariffs, safeguards, anti-dumping and countervailing 
measures, as well as balance of payments import restrictions to protect 
domestic industries, producers and services sectors, including the creative 
goods and services. Therefore the export of Lithuanian personal, cultural and 
recreational; audiovisual and related services in 2009 decreased as compared 
to examined period of time. 

 
9. Analysis shows that one of the main the main ways of development Lithuanian 

creative industries international trade to use the EU structural funds to 
implement the Lithuanian National Programme for Cultural and Creative 
industries. The second way of development Lithuanian creative economy is 
establishment of arts incubator network using the EU structural funds. These 
support measures will help to develop international trade of creative industries. 
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Abstract. This paper reviews changes in Lithuanian banking sector. Due to their activity 
banks are constantly exposed to various risks. Usually, the most important risk is credit risk. 
Credit risk refers to the borrower default on the bank, causing the total loan portfolio yield 
risk. Often it comes from undue concentration of loan portfolios. Concentration risk in bank 
loan portfolios appears as a value of credits provided for a single borrower or a group of 
borrowers is rather high and thus, the risk of loss arises to the bank. The main reasons of 
credit concentration are specialisation of banks seeking for higher profit and other reasons 
outside the control of the bank. A number of sources of concentration risk may be high but 
the main source remains large credit for separate borrowers, related borrowers of the same 
sector, loans of the same foreign currency etc.  The purpose of the research is to investigate 
interdependence between the level of diversification of the loan portfolio and amount of 
problem loans. 
Keywords: commercial banks, loans portfolio, diversification, economic growth, financial 
crisis. 

  
1. Введение 

От стабильности банковской системы в значительной степени зависит  
экономическая стабильность и перспективы экономического развития. 
Финансовые потрясения в Ирландии, Кипре, других странах наглядно 
продемонстрировал взаимосвязь стабильности банковской системы и 
возможностей экономического роста стран. С другой стороны, стабильность 
банков, в значительной степени, определяется состоянием и качеством 
портфеля кредитов банка т.к. предоставленные кредиты составляют 70 – 80 
% активов коммерческих банков. 

Цель работы – проанализировать влияние уровня диверсификации 
портфеля кредитов банка на объем безнадежных и сомнительных долгов в 
банковской системе и в отдельных банках Литвы  в 2003–2011 годах. 
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Задачи исследования: 
� Проанализировать динамику уровня диверсификации  портфеля 

кредитов в банковской системе Литвы и в отдельных банках.   
� Проанализировать динамику уровня резервов на покрытие 

безнадежных и сомнительных кредитов  в банковской системе и 
отдельных банках Литвы.   

� Проанализировать взаимосвязь между уровнем диверсификации  
портфеля кредитов банка и уровнем резервов на покрытие 
безнадежных и сомнительных кредитов. 

Гипотеза исследования: чем выше уровнем диверсификации  портфеля 
кредитов банка тем ниже уровень резервов на покрытие безнадежных и 
сомнительных долгов. 

Период 2003 – 2011 г.г. выбран т.к. он охватывает весь  цикл  развития 
экономики Литвы от бурного экономического роста в 2004 – 2008 годах, до 
резкого сокращения в 2009 году и последовавшего после этого 
восстановления.  

 
2. Уровень исследования проблемы 

Комитет по надзору над банками Базеля главной целью управления 
рисками портфеля кредитов считает достижение приемлемого банку 
соотношения риска и доходности на уровне всего портфеля кредитов [1]. 
Методы управления рисками кредитов прошли довольно долгий путь 
развития от  оценок рисков отдельно взятых кредитов до их объединения в 
группы по признакам уровня рисков и оценки рисков всего кредитного 
портфеля [2].  

Современное понимание эффективного управления рисками кредитного 
портфеля большое внимание уделяет диверсификации кредитов т.к. 
диверсификация считается основным инструментом позволяющим избежать 
рисков связанных с чрезмерным кредитованием отдельных сфер 
экономической деятельности  или концентрацией кредитов  [3].  

Идея диверсификации портфеля инвестиций была сформулирована H. 
Markowitz в современной теории формирования портфеля ценных бумаг. 
Подход H. Markowitz к проблеме выбора портфеля предполагает, что 
инвестор старается решить две проблемы: максимизировать доходность при 
заданном уровне риска и минимизировать риск при заданном уровне 
ожидаемой доходности.  

Эта цель достижима путем формирования специфического, 
диверсифицированного портфеля инвестиций, ценные бумаги в котором 
подобранны соответственно их ожидаемой доходности, ковариации и 
корреляции. 

 Основной целью диверсификации портфеля  кредитов так же является 
стремление снизить несистемные риски т.е. риски связанные с отдельными 
отраслями хозяйствования, регионами или отдельными крупными 
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заемщиками. Тенденции развития хорошо диверсифицированного портфеля 
кредитов должны совпадать с тенденциями рынка т.е. иметь почти 
совершенную корреляцию с рынком [4]. Диверсификация приводит к 
усреднению рыночного риска. Более того, предполагается, что чем более 
диверсифицируется портфель, тем меньше становится собственный риск 
портфеля и, следовательно, общий риск портфеля. 

 С другой стороны чрезмерная диверсификация портфеля кредитов 
может вызвать проблемы связанные с трудностями оценки 
кредитоспособности предприятий занятых в совершенно разных сферах 
деятельности или мониторингом ссуд предоставленных большому 
количеству мелких клиентов [5]. 

 
3. Процедура и результаты исследования 

Исследование проводилось в три этапа. Использованы исторические 
данные всего банковского сектора Литвы и данные 4 коммерческих банков 
Литвы вместе владеющих 52 % портфеля кредитов банковского сектора но 
различных по свой величине.  

На первом этапе исследования были рассчитаны коэффициенты 
диверсификации всего банковского сектора и каждого из исследуемых 
банков за период исследования.  

Уровень диверсификации определялся по объему кредитов 
предоставленных различным секторам экономики. Для оценки 
диверсификации использовался индекс Berry, который „выводится“ из 
индекса Herfindahl – Hirschman (HHI). Индекс Berry DB рассчитывается по 
формуле: 

 

∑
=

−=−=

n

i

b

iB HHIxD
1

2 .1)(1  

 
где: b – банк;  
n – количество отраслей экономической деятельности;  
i – род экономической деятельности;  
xi

b – доля кредитов предоставленных для рода экономической 
деятельности i в структуре портфеля кредитов банка b;  

HHI - индекс Herfindahl – Hirschman [6].  
На втором этапе исследования анализировалась динамика резервов на 

покрытие безнадежных и сомнительных долгов всего банковского сектора и 
каждого из  исследуемых банков за период исследования.  

На третьем этапе исследования, исходя из ранее полученных данных, 
анализировалась взаимосвязь между уровнем диверсификации  портфеля 
кредитов всего банковского сектора и каждого из  исследуемых банков за 
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период исследования и уровнем резервов на покрытие безнадежных и 
сомнительных кредитов.  

В ходе исследования было установлено, что в начале периода 
исследования (в 2003 году) уровень диверсификации портфеля кредитов во 
всех банках был почти одинаков. Далее уровень диверсификации в 
отдельных банках изменился хотя в конце периода исследования уровень 
диверсификации портфеля кредитов всего банковского сектора уменьшился. 
При исследовании динамики резервов на покрытие безнадежных и 
сомнительных долгов всего банковского сектора и каждого из  исследуемых 
банков за период исследования было обнаружено, что их количество 
значительно выросло как в абсолютном выражении так и в относительном 
выражении т.е. как соотношение резервов на покрытие безнадежных и 
сомнительных долгов и всего портфеля кредитов. 
 
4. Выводы  

• Исследование воздействия диверсификации портфеля кредитов 
коммерческих банков должно проводиться в двух аспектах. С одной 
стороны, диверсификация способствует снижению кредитных 
рисков и, следовательно, уменьшается необходимость  
формирования резервов на покрытие безнадежных и сомнительных. 
С другой стороны, концентрируясь на нескольких основных 
направлениях деятельности приобретается больше навыков и опыта 
для оценки экспозиции рисков как отдельных кредитов так и их 
гомогенных групп.  

• Статистический анализ истории развития банковского рынка 
показал, что в 2003 – 2008 годах объемы кредитования постоянно 
росли. Так же росли и резервы на покрытие безнадежных и 
сомнительных кредитов, что непосредственно указывает на 
ухудшение состояния всего портфеля кредитов. С 2009 года 
формирование резервов на покрытие безнадежных и сомнительных 
кредитов возрастает до такой степени, что приводит к убыточности 
всего банковского сектора. Тот факт, что формирование резервов на 
покрытие безнадежных и сомнительных кредитов приходится 
прежде всего на отрасли развития недвижимости и строительную 
индустрию указывает на недостаточную диверсификацию портфеля 
кредитов. Концентрируясь на кредитовании нескольких основных 
секторах экономики банки стали зависимыми от состояния дел в 
этих секторах и не смогли избежать убытков в ходе финансового 
кризиса. 

• Оценка уровня диверсификации кредитных портфелей отдельных 
банков индексом Berry показал, что уровень диверсификации в 
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исследуемых банках различна, а уровень диверсификации не зависит 
от размеров банка. 

• В ходе исследования была подтверждена гипотеза исследования, что 
чем выше уровнем диверсификации  портфеля кредитов банка тем 
ниже уровень резервов на покрытие безнадежных и сомнительных 
долгов. 
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Abstract. This paper discusses the theoretical aspects of concept and organization of social 
services. The search of a link between the sector of social services and the country's 
economic situation is presented. The main subject of this paper is social services. The aim is 
to establish whether social services have an impact on gross domestic product (hereinafter – 
GDP), unemployment and birth rate. The theoretical assumption posed is that the country's 
economic situation is directly related to the provision of social services. This assumption 
was tested using linear regression model. Results show that there is no direct connection 
between GDP and social benefit levels. The number of children in the family affects the 
amount of state allowance. The direct link is established between the number of unemployed 
and the number of individuals receiving social security benefits. This proves that the 
situation in the labor market affects the number of recipients of social services, therefore in 
order to reduce the amount of social security benefits more attention should be paid on the 
integration of individuals into the labor market.  
Keywords: social services, GDP, unemployment, birth rate, social benefit.   
 

1. Introduction  

At the end of the twentieth century, with the radical changes, after the 
restoration of independence of Lithuania in 1990, one of the main challenges was 
the creation of social security system. The tern "Social services" is very popular 
when it comes to the modern state aid to an individual or so called welfare state 
provided social guarantees. The most vulnerable groups of individuals are the 
elderly, the unemployed, the disabled, children without parental care, the troubled 
families and individuals form social risk group. It is these people who need the 
biggest social support provided in different ways governed by state laws. One of 
these ways is social services. 

Recently an increasing gap between the rural and urban population is noticed. 
Individuals living in smaller towns and villages with fewer jobs, fewer 
opportunities to adjust and adapt need more help. Retired people, children, the 
disabled, troubled family are the most vulnerable groups of individuals. Social 
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services should encourage the development of individual‘s independence, to 
promote self support, customers should not be treated as passive recipients. On 
receipt of the services the clients must acquire skills, learn how to take care of 
themselves. In order to provide the best social service, the employee should see 
and know the environment his/her customer lives in, its overall situation, problems 
and their causes. The aid must be adjusted depending on the location, and changes 
in the circumstances. If the client‘s situation changes, the employee must adapt and 
respond flexibly to these changes and adjust the methods and forms of assistance. 
The most important thing that an individual receiving assistance would realize that 
the aid cannot last a lifetime, it is necessary to try and adapt. 

Often those in need of social assistance do not receive it due to the lack of 
information about where to apply, what kind of support is available. 

The impact of social services on the national economy, or on an individual's 
quality of life was analyzed by a number of Lithuanian and foreign authors 
(Veenhoven 2005, 2009; Susnienė, Jurkauskas, 2009; Kilijonienė, Simanavičienė, 
Simanavičius, 2010; Melnik, 2008; Atkočiūnienė, Vabolytė, 2011; Stoner, Gilbert 
and so on., 1999; Atkočiūnienė, 2006; Astromskienė, Ramanauskienė, 2011; 
Žalimienė, 2003; Pilipavičienė, 2006; Pukelienė, Starkauskienė, 2011; Leliūgienė, 
2011; Beresford, Croft, Evans and Harding, 1997, etc.). 

The problem formulated in this paper is whether social services are related to 
the economic situation in Lithuania. 

The object of research – social services. 
The aim – to determine whether the provision of social services have an 

impact on GDP, unemployment and birth rates. 
Methodology: In order to analyze the impact of provided social services to an 

individual and country's economy a comparative, systematic and logical analysis of 
scientific literature and summary of the analysis of the situation in the country was 
used. Statistical analysis was used to determine the ralation between Lithuania's 
economic situation and social services, the interdependence was analyzed using 
linear regression analysis and SPSS software package.  
 

2. Concept and Organization of Social Services 

The term "social services" is often used to refer to the modern state aid to 
individuals and the so-called welfare state provided social guarantees. The ministry 
of social security and labour (MSSL, 2011) defines social services as a social 
support to a person because of his/her age, disability, illness, social problems, 
partially or completely lost his/her autonomy and unable to support themselves and 
their families. In business social services are understood as non-monetary forms of 
social assistance or social aid funds in order to overcome problems of a the client 
(individual, family, group, community) and to ensure the full integration, or non-
monetary forms of social assistance or social care funds toan individual because of 
his/her age, disability, illness,  partially or completely lost the autonomy and 
unable to take care for themselves. 

828



According to the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of 
Lithuania in April 5th, 2006 No. A1-93 (Republic of Lithuania on Social ..., 2006), 
all social services are divided into two groups (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Types of social services 
 

According to L. Žalimienė, (Žalimienė, 2003) support to an individual in 
Lithuania as an organized charity work has been provided since the sixteenth 
century.  The community, the parish was responsible for such work. In that time  
such terms as social work or quality of social services were not used. The common 
human, Catholic values were seen as the foundation of social work and social care.  
But gradually the description of social work was formed. Social work in Lithuania 
is understood as an activity, helping an individual or a family to solve their social 
problems according to their capabilities and with their participation, not offending 
human dignity and increasing their responsibilities based on the cooperation of  
individual, family and society. Social work is accomplished by social wokers and 
their assistants  in  social service agencies. 

The more developed social services are, the better life quality is ensured to 
individuals. The main life quality indicators proposed in scientific literature are 
freedom, safety (work, personal, political), health, family, standard of living, 
education and social life ( Pukelienė, 2011). Most vulnerable groups in need of 

829



support and help are retired disabled people, children, disabled, and disabled 
unemployed individuals.  

The main providers as well as organizers and coordinators of social services 
are the social workers. Recently, a number of European countries started 
decentralization of social service provision and administration.   

R. Saliburi (1999) notes that the social worker, as a social service provider, 
performs various functions of professional roles while working on a particular job. 
Practice shows that the classification of social workers functions ranges from 
extraction of general complex functions’ groups to specification of different 
activities. According to research results (Leliūgienė, 2011), a social worker 
conducts additional roles (teacher, psychologist, educator, etc.). When an 
individual comes into the eldership, with a variety of issues, the social worker 
performs many social roles. Majority of social workers have gained social worker 
qualification. 

The Ministry of Social Security and Labor is the main organizer of social 
services, implementing the state policy of social services, ensuring the functioning 
and development of the social services system. It defines the types of social 
services and possible recipients. A very important role is falls under regional and 
municipal administrations. In order to solve the social problems one needs to 
examine different regions with predominantly different situations. 

 Municipalities must cope with the social situation in the region by accurately 
assessing people's social needs. Municipality represents the interests of its 
community members through the development of social service infrastructure. 
 

Table 1. Allocations foreseen by The Ministry of Social Security and Labor for  
social services in 2010-2011, in thousand LTL (Lithuanian Department of Statistics, 2012) 

Social service 2010 2011 
Development of social services in social care and other 
institutions 

122747 145479 

State pensions, social assistance and other social 
assistance benefits 

1273712 1272469 

Benefits for children 269141 318291 
Children's maintenance fund 39412 50247 
Implementation of youth policy 1708 2606 
Social integration of persons with pisabilities 50639 98948 
Strengthening of social inclusion 38649 34275 

 
As it can be seen from the data presented in table 1, in 2011 The Ministry of 

Social Security and Labor allocated more money to the development of social 
services in social care and other institutions, children benefits, children 
maintenance fund, youth policy, the social integration of people with disabilities. 
Children are the future of our society; therefore the focus should put on ensuring 
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the child's future and well-being. The integration of the disabled into society, their 
unemployment reduction is also very important.  

People in both rural and urban areas mostly focus on children benefits, social 
benefits, unemployment insurance benefits, pensions, social security issues, legal, 
disability and working capacity level issues. 
 
3.  The results of Lithuanian social service sector analysis 

In order to ascertain the situation of social services in Lithuania it is necessary 
to perform the statistical analysis of social services data, to determine the factors 
influencing the provision of social services, to test whether there is a correlation 
among social services, unemployment, birth rate and GDP.  

Firstly, social security expenditures and revenues should be analyzed. This is 
shown in figure 2. 

 

 
 

Fig. 2. Social security revenues and expenditures 2004–2011 
 (Lithuanian Department of Statistics, 2012) 

 
The numbers in Figure 2 show that, since 2008 social security expenditures 

have exceeded revenue for social assistance, it shows that a number of people in 
need for social support is growing. According to the Ministry of Social Security 
and Labor, in the period 2004 – 2001 the minimum number recipients was in 2007 
and it has increased six times comparing this number to 2011. 

The more social security benefits the government must pay, the more money 
from the budget is needed. The growing population in need of social support has 
negative impact on state budget. Seven variables, which can have a link with social 
benefits and numbers of social services recipients, are presented in table 2. 
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Table 2. Economic and social statistics of Lithuania  
(Lithuanian Department of Statistics, 2012) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Number of recipients of  
social benefits 37849 36621 37292 73512 181285 221062 
Number of recipients of 
benefits to families with 
children 11731 12465 12421 12430 12502 12428 
Unemployed 73200 67300 73400 203100 312100 247200 
Number of families at 
social risk 13496 11958 11350 11121 10904 10608 
Number of births 31265 32346 35065 36682 35626 34385 
Child care (welfare) benefit, 
expenditure, thousand LTL 63105 69996,1 68032,3 68196,9 69012,8 68984,7 
GDP, million. LTL 83227,1 99229,3 111920,1 92032,4 95323,2 106369,9 
Social benefit, thousand 
LTL 43800,1 52134,6 78927,3 190660,2 510585,9 612272,7 

 
There are three main indicators with possible interconnections: 

1. GDP dependency on social benefit levels; 
2. Number of recipients of benefits to families with children dependent 

on the number of births; 
3. The interdependence between the number of unemployed and number 

of social service recipients. 
The interdependence between recipients of benefits to families with children 

and the number of births is assessed by the calculation of correlation coefficient, 
linear regression model. 

Analysis revealed that the correlation coefficient between the number of 
recipients of benefits to families with children and the number of births is R = 
0.694. This means that linear relationship between the number of recipients of 
benefits to families with children and the number of births is relatively strong. A 
linear regression equation  to describe the data is:  

SBF = 8913,402 + 0,100 B,  

where: SBF – number of recipients of social benefits to families; 
 B – number of births. 

The regression equation shows that an increase in number of births by 100 
units increases the number of recipients of social benefits to families by 10 units.  

GDP is one of the key indicators of the level of country's economic 
development. If GDP is increasing, it indicates that the production of goods and 
services is increasing and people life quality is better. GDP is defined as the final 
market value of goods and services created in a country over a period of time. It is 
important to find out what impact social benefits have on GDP and is there a link 
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between these two variables. For this purpose a linear regression analysis was used. 
The correlation coefficient between GDP and social benefits is R = 0.242. This 
leads to a conclusion that linear relationship between GDP and social benefits is 
weak.  

Based on the analysis the correlation coefficient between the number of 
unemployed and the number of recipients of social benefits is R=0,884. There is a 
strong linear relation between these variables. The linear regression equation is:  

SBR = -13611,314 + 0,686·U, 

where: SBR – number of recipients of social benefits; 
 U – number of unemployed. 

The number of recipients of social benefits increases with increased number of 
unemployed. 
 
4. Conclusions 

In summary it can be said that a certain percentage of individuals misuse the 
provided social services. Social support should help people to integrate into 
society, adapt to rapidly changing conditions. 

The cost of social assistance, as well as number of social assistance recipients 
is rapidly increasing in Lithuania. The number of social assistance recipients is 
linked to the rate of unemployment in the country. With the growing number of 
unemployed and the number of social assistance recipients is increasing. The 
number of recipients of benefits to families with children depends on the birth rate. 
This leads to the conclusion that the number of children in socially disadvantaged 
families in need of public assistance is growing. 

The dependence between the country's GDP and social benefit levels is very 
weak. This suggests that social support has little impact on the GDP growth. 

The situation in the labor market has impact on the number of social service 
recipients. In order to reduce the level of unemployment in Lithuania it is 
necessary to integrate individuals into the labor market. Social support should not 
encourage the unwillingness to work. 

 

This research was funded by a grant (No. IEP-01/2012) from the 

Research Council of Lithuania. 
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Abstract. Nowadays whole society lives in a modern world which can be defined as 
knowledge era, a time frame which can be entitled as a period of information and 
intelligence. Enterprises must adapt rapidly with the changing environment using new 
innovative methods of management, applying modern and sophisticated systems and 
processes, which could implicate faster and more effective procedures. The main task and 
the main goal for every modern enterprise is generating as much value added as possible 
with all available resources. The understanding of value added measure methodology also is 
not stable and nowadays it is hard to define and to measure a modern company’s value 
added due to a hidden value that every company contains. 
Keywords: value added, generated value added, distributed value added, intellectual 
capital, knowledge management, modern enterprise. 
 

1. Introduction  

Considerably high number of economists and scientists (Berg 2006, Bontis, 
Richards and Serenko 2011, Bourdieu 2005, Codinhoto et al. 2009, Galindo and 
Mendez-Picazo 2013, Heskett et al. 1994, Hilare-Perez 2007, Jensen et al. 2012, 
Kaplan and Norton 2000, Kotler, 2000, Kumar and Grisaffe, 2004, Luthans et al. 
2004, Mačerinskienė and Survilaitė 2011, 2012, Mačerinskienė and Vasiliauskaitė 
2004, Malmelin 2007, McGrath 2007, Menon et al., 2005, Mokyr 2002, Møllebjerg 
2009, Proctor 2013, Pulic 2000, Say 1803, Stahle P., Stahle S. and Aho 2011, 
Ulaga and Eggert, 2005, Zeithaml, 1988) analyse and investigate modern 
enterprises and how they generate value added. There are many different 
companies; various types and size of an enterprise also impose diverse 
understanding of value added elements that helps to generate value added. That is 
why the problem arises – what are the most important value added drivers for a 
modern enterprise? The object of this paper is value added factors / drivers. The 

aim is to define value added drivers. The objectives of the article are as follows: to 
define value added disclosure, to discuss value added factors / drivers. Methods of 
research: comparative analysis of scientific literature. 
 
 

835



2. Value added disclosure 
According to Jensen et al. (2012), value added can be disclosed using a FM 

value map (FM – Facilities Management). Although this methodology is more 
specified in the field of facilities management, it also helps to understand and 
analyse the origin of value added generated by every company. Figure 1 (Fig. 1) 
shows the conceptual framework how value can be created from different sources 
and activities. FM value map was developed from Balanced Score Card created by 
Kaplan and Norton (2000). The main feature of FM value map is that it “maps the 
resources used by facilities management as inputs into the internal processes to 
produce outputs like space, services, development and relations, and the impacts of 
the provisions from facilities management can have on core business in terms of 
satisfaction, cost, productivity, reliability, adaption, and culture, and on the 
surroundings in terms of economical, social, spatial and environmental aspects“. 

 
 

 
 

Fig. 1. FM value map 
Source: Jensen et al. (2012) 

 
Nowadays in many companies customer is at the heart which means the 

attitude from company’s perspective has changed to customer’s perspective. That 
is why it is important to distinguish different types of value. Heskett et al. (1994) 
presented one way of understanding how value added is created in the company. 
Heskett et al. (1994) accentuated the importance of customer value. Different 
consumers have different standpoints and requirements for the same company, so 
the value added depends on customer value. The equation was suggested in order 
to measure customer value (1). 
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 (1) 

 
Customer value is measured as a ratio between results produced for the 

customer, service process quality and price to the customer, cost and effort in 
acquiring service. According to Heskett et al. (1994), the most important factors 
are trust and transparency, so in order to generate value added the attitude must be 
delivered to customer. 

Codinhoto et al. (2009) also use the same approach for value added disclosure. 
Authors even do not use the term “value added” as they present the concept of 
value map. Jensen et al. (2008) re-formed “customer value” concept into “user 
value” concept and introduced customer value equation (2).  

 (2) 

 
According to Jensen et al. (2008), “user value ratio was introduced to 

supplement the cost related factors in the internal decision making process to force 
the decision making process to force the decision makers to take a broader value 
oriented perspective.” The formula is designed in order to evaluate qualitatively, 
not quantitatively what value added is generated for customer (user, client or 
consumer). The main reason is that every company is different and in order to get 
specific results, the formula should consist from qualitative measures. 

Møllebjerg (2009) presented the methodology of value added disclosure used 
by LEGO Corporation. The value is generated from five active strategic areas: 
clients, processes, innovations, employees and the main activity. LEGO service 
centre uses methodology adapted from Balanced Score Card created by Kaplan and 
Norton (2000). The main goal is set for every year – 5% generation of value added 
out of each five active strategic areas. The value added itself is calculated 
according to above mentioned formula (3). 

 
 

 (3) 

 
According to the formula (3), all variables are countable and can be measured 

properly. Volume is the quantity of standard services delivered. Quality is 
calculated using randomly selected questionnaires which are given to consumers in 
order to receive the feedback on services provided by the company. Flexibility is 
the quantity of nonstandard services delivered. Cost is the total amount of all 
company’s costs used for delivering services. All variables are also discussed 
among internal clients and customers in order to achieve precise result. 

Many scientists (Zeithaml, 1988; Kotler, 2000; Menon et al., 2005; Ulaga and 
Eggert, 2005; Kumar and Grisaffe, 2004) have similar opinion that company’s 
value added is understood as value for the client, value for customer, user value 
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and etc. According to Zeithaml (1988), customer value is perceived as the 
difference between benefits and sacrifices – the difference between what you get 
and what you give. Kotler (2000) also accentuates the importance of value and 
emphasises that value is the main driver that creates market operations and 
relationships. Menon et al. (2005) agree with the point of view of Zeithaml (1988), 
but broaden the concept of “the difference between benefits and sacrifices.” Menon 
et al. (2005) distribute benefits into core benefits and add-on benefits. They also 
distribute sacrifices into acquisition costs, operations costs and purchase price. An 
important finding is that clients focus more on the overall benefits and the most 
influential factor is trust. Trust is the engine that generates a strong impact on 
company, product or service rather that costs, product or service characteristics. 
Ulaga and Eggert (2005) also support this attitude and also their data revealed that 
relationship benefits better correlate with value measure than relationship 
sacrifices.  

Kumar and Grisaffe (2004) support the methodology of user value. They focus 
on the benefit component and distinguish main features how consumers perceive 
company and its products or services. First factor is overall position of a company 
regarding competitors, second important driver is innovations being created or 
adapted by a company. Third aspect is the attitude how company take into 
consideration the needs of customers. 

According to Stahle P., Stahle S. and Aho (2011), value added itself is counted 
as the difference between the income and expenditure it generates: 

 
VA = P + C + D + A, 
 
where: P = company operating profit, 
C = personnel costs, 
D = write-downs in company’s long-term and current assets, 
A = depreciations in company assets. 
 

According to this value added formula, personnel costs consist of salaries that 
are paid for employees, human resources expenditures and social costs. 

According to OECD Factbook 2011-2012, gross value added is output minus 
intermediate consumption. Gross value added is convenient in order to compare 
different countries in the area of value added generated by companies. 

According to the Lithuanian Statistics Yearbook value added is calculated as 
the difference between incomes and expenditures (the Lithuanian Statistics 
Yearbook 2012). To be more precise, income from sales of goods and services is 
added to other operating income, capitalized production, change in inventories and 
subsidies on products, production and services. The forthcoming amount should be 
reduced by the purchase of goods and services, taxes on production. 

 

838



 
 

For individual companies the value added is calculated in a more simple way. 
According to the Lithuanian Statistics Yearbook, individual companies frequently 
has more simple procedures, routines and processes than other huge national or 
international companies. That is why the formula is much easier to calculate: value 
added is counted as the difference of total revenue and the costs of expenditure. 

Ante Pulic in 2000 introduced broadly known value added intellectual capital 
coefficient (VAIC™) which used to help to calculate the efficiency of the company 
and efficiency of its intellectual capital. The main base of the methodology is 
company’s ability to generate and accumulate value added. First of all, according 
to Pulic (2000), value added is the difference between outputs and inputs:  

VA = OUT – IN 
Outputs according to Pulic are all incomes from sales of goods, services and 

assets. Inputs cover all costs and expenditures, excluding labour costs. Then value 
added intellectual capital coefficient (VAIC™) is calculated as the sum of three 
efficiency figures: capital employed efficiency, human capital efficiency and 
structural capital efficiency. 

Capital employed efficiency is counted as the ratio of value added and capital 
employed: 

CEE = VA / CE 
Capital employed is mainly understood as financial capital, as the difference 

between total assets and intangible assets. 
Human capital efficiency is counted as the ratio of value added and human 

capital: 
HCE = VA / HC 

Human capital covers total investment on employees, labour costs such as 
salary, wages, other employee expenses. 

Structural capital efficiency is counted as the ratio of structural capital and 
value added: 

SCE = SC / VA 
Structural capital is understood as amount of knowledge which is necessary to 

perform work duties and to fulfil company’s daily needs. Structural capital is 
mainly interpreted as the difference between produced added value and human 
capital. 

Enterprise value added is understood differently and point of view depends 
mainly on the type and size of an enterprise, geographical location, resources that 
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managers have and many other criteria. Obvious is that value added nowadays is 
disclosed by focusing on intangible assets as well. 

 
3. The aspects of value added drivers 

Galindo and Mendez-Picazo (2013) accentuate the importance of innovations 
and state that they accumulate capital and stimulate the economical success in 
every company. Even Say (1803) in the early nineteenth century stated that 
innovations have positive effect on economic growth and direct influence on 
growth such as division of labour. According to Galindo and Mendez-Picazo 
(2013), “Firms can achieve greater levels of success due to the globalization 
process and innovation can make it possible to take advantage of the positive 
effects of such a process. Technological diffusion and catch-up process are some of 
the main aspects that have been considered in modern economic growth literature.” 
Authors performed an empirical research in ten countries (Denmark, Finland, 
France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain, Sweden, United States) for the 
period from 2001 to 2009. Out of seven hypotheses, two were related with 
economic growth of the company and education and innovations. First hypothesis 
was: “Innovations have positive effects on economic growth“ and the second 
hypothesis was: “Education has positive effects on innovations“. The empirical 
research revealed that both hypotheses were confirmed. This means that innovation 
has positive impact on economic growth and education has significant effect on 
innovations. 

Proctor (2013) emphasise the importance of innovations in company’s value 
added generation. He states that “innovation makes use of ideas and the knowledge 
of how to put these ideas into practise”. Proctor (2013) also specifies knowledge 
management and useful knowledge concepts that has a strong impact in value 
added creation. Knowledge itself can be tacit and explicit. According to 
Mačerinskienė and Survilaitė (2011) “tacit knowledge is such knowledge that 
cannot be transferred to other people and cannot be written or described. For 
instance: studying, learning, training, and improving. Tacit knowledge cannot be 
transferred due to the fact that it is impossible to explain how a person learns or 
improves himself; it is hard to explain the process of learning. Explicit knowledge, 
vice versa, is the knowledge that can be expressed easily. This means that explicit 
knowledge can be coded, saved and incorporated in a special media, like computer 
files, USB keys, compact discs and other media equipment. For instance: 
procedures, documents, tutorials, and routines.” 

Knowledge management basically focuses on the employees who create and 
use knowledge in the process of using technologies, working with procedures, 
manuals, guides and guidelines. Proctor (2013) emphasises the importance of 
knowledge management in the creation of enterprise value added. McGrath (2007) 
tried to define knowledge management, but it is hard to find a precise one as 
knowledge management comprises a huge variety of tasks and activities. 
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Useful knowledge is a part of effective and successful knowledge 
management. The term is discussed by Berg (2006), Mokyr (2002), Hilare-Perez 
(2007). According to Proctor (2013) “It covers knowledge relating to what works 
in practice and the personal knowledge of those who obtained the data as well as 
scientific hypotheses”. The most important key is to obtain and keep useful 
knowledge in an enterprise. 

All discussed concepts can be described as the parts of intellectual capital. 
Mačerinskienė and Survilaitė (2012) investigated this concept and accentuated that 
intellectual capital is the most important driver that helps to increase enterprise 
value added. According to Mačerinskienė and Survilaitė (2012), intellectual capital 
is understood as the composition of social capital, communicational capital, and 
psychological capital. Social capital, according to Bourdieu (2005), is the bunch of 
all necessary relations and communication within a company. Mačerinskienė and 
Vasiliauskaitė (2004) presented that social capital consisted of social networks, 
values, norms, sanctions, rules, regulations, and trust. According to Malmelin 
(2007), communication capital consists of four main parts: juridical capital, 
organizational capital, relational capital, and human capital. According to 
Mačerinskienė and Survilaitė (2011), communicational capital contributes in a 
creation of an excellent image of a company, customers are more reliable and 
loyal, competitive advantage is acquired as well. Psychological capital is analysed 
by Luthans et al. (2004) and is considered as the sum of four main parts: resilience, 
optimism, effectiveness, and hope. Bontis, Richards and Serenko (2011) also 
accentuate the importance of psychological capital and mention job autonomy and 
job satisfaction in a process of value generation. It is considered that positive 
psychological capital increases employees’ motivation. 

 

 
 

Fig. 2. Value added drivers 
Source: created by authors  
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According to recent literature (Fig. 2), most important drivers of value added 
are intangible, such as knowledge management which can be defined as the 
amount of useful tacit and explicit knowledge, innovations and education. 
Intellectual capital covers all those factors and can be effectively used in order to 
gain optimal value added. Social capital, communicational capital and 
psychological capital are significant parts that can be implemented in order to 
increase the abilities to create value added of the enterprise. 
 
4. Conclusions 

This article analyzes added value creation and different methodologies in a 
modern enterprise. However, not every method can be applied to a specific 
organization. This is due to cultural, social and economic differences between 
different geographical regions and the type of organization. The main goal of this 
paper was to identify main drivers that generate value added creation in a modern 
enterprise. Innovation is one of the company’s drive elements which creates value 
added. Innovative company grows faster and creates more economic value. 
However, innovations are impossible without education. Educated employees have 
special skills which are needed to create innovative product. Education is one of 
the intellectual capital parts and helps to increase value added effectively. 
Nevertheless, an empirical research should be carried out in order to investigate the 
importance of different drivers and factors. 
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Abstract. The subject of the article is empirical analysis of the impact of economic activity 
on the economic development and opportunities of regions of Latvia. For the period from 
2005 until 2010, the development of 6 Latvian statistical regions (NUTS III) was analyzed 
on the basis of data issued by the Central Statistical Bureau of Latvia. The results of analysis 
can be used as a basis not only for the assessment of the theoretical framework, i.e., whether 
or not they comply with the Latvian case. Understanding the impact of economic activity on 
the region is significant for any local government, as well as at the regional and national 
level (e.g., support measures for entrepreneurship planning) to make it possible to identify 
the most urgent areas and objectively prioritize them and hence - to ensure sustainable 
economic development in the regions. 
Keywords: economic activity, entrepreneurship, innovations, region, Latvia. 
    
1. Introduction  

In Latvia, already for several years marked differences exist at the level of 
economic development and dynamics among regions. We recognize that 
sustainable national economic development is possible only on the basis of smooth 
regional development, and this reality is seen as an urgent and significant issue. 
This is also highlighted in the state-level planning documents of Latvia, e.g., 
Latvian National Development Plan for 2007 – 2013 [1]. This plan defines the 
country's growth model "People First" and notes that the successful development 
of the country is possible by ensuring an orderly business and living space. It 
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should also be discussed in regional terms as the current situation among the 
regions is different. In turn, the vision of Latvia in the National Development Plan 
for 2014 – 2020 is "Economic breakthrough for improvement of individual and 
national welfare" [2]. One of the priorities for the development of Latvia is defined 
as growth-enhancing territories, which provides that the territorial development 
should focus on reducing unfavourable disparities both among regions and within 
the same region. 

The aim of this research is to determine the impact of the economic activity on 
the region's economic development and prospects. 

The object of the research is the region's economic development. The subject 
of the research is the indicators of the region's economic development and the 
impact caused by the economic activity.               
        The research used the ranking method and the correlation method of the 
strong relationship analysis.  

The economic activity is understood to include the production of goods and 
services (gross domestic product or GDP is one of the main indicators for assessing 
the economic activity). In this study, analysis is made of how the achieved level of 
economic activity, which is mainly characterized by the parameters that describe 
the business and innovation environment, leaves an impact on the regional 
economic development and opportunities. It affects both the region's 
competitiveness at national level, as well as the country's overall competitiveness 
in comparison with other countries. 

Analyzing and evaluating the business start-up opportunities and the potential 
of their development, it is considered that one of the factor groups influencing it, 
are the parameters characterizing the environment in which it is planned to launch 
the business, or where it is already in progress. “In assessing the competitiveness 
of the company's facilities, the identification and selection of enterprise 
competitiveness factors influencing it, play the most significant role. Dividing 
them into internal and external factors will be more appropriate "[3]. The authors 
also offer the list of the most essential external environmental factors, which 
include, for example, social environment, demographic situation, infrastructure 
development, tax policy, education quality, etc. These, in essence, are the 
indicators by which we may directly or indirectly characterize and compare the 
level of development and potential of the region. Of course, any aspect of the 
environment to facilitate the launching and development of entrepreneurship (or, at 
least, not creating obstacles), is an essential basis for launching active economic 
activity. 

However, this relationship can also be viewed the other way round - a high 
level of economic development in a given region may serve as an incentive for new 
business and innovation activities. In addition, economic activity is a significant 
factor influencing the level of development, opportunities and competitiveness of 
the region. The research highlights that business activity and growth is largely 
dependent on the specific favourable environment for the region - the available 
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quantity and quality of the infrastructure, the demographic situation and other 
factors, such as Porter's Diamond model for the Competitive Advantage of 
Nations, see Figure 1. 

 
 

 
 

 
Fig. 1. Porter’s Diamond model for the Competitive Advantage of Nations [4] 

 

In this case, although the model analyzes the factors affecting the country's 
competitiveness and its improvement, this approach is also applicable to the 
analysis of individual sub-national level, the economic development outcomes of 
which significantly affect the situation in the country as a whole. 

Odenhal, Sedlaik, Michalek [5] consider that the three most significant 
indicators, proving the regional competitiveness, are as follows: 

1. infrastructure and its availability; 
2. human resources; 
3. economic environment factors. 

Innovation activities play an essential role in facilitating the economic 
development and promotion, which significantly increase the opportunities for any 
company to improve their competitiveness and thus also refers to the level of the 
competitiveness of the region. „Innovation, together with technological progress, is 
one of the main sources of economic growth. Differences in economic growth and 
satisfaction of society can be partly explained by differences in the success of 
countries in the field of innovation. Categories having a large impact on the 
development of innovation include capital and technological currents (cooperation 
between the industry and the research sphere).” [6]. 

The authors of several studies analyze the regional competitiveness, and it 
appears that the range of factors affecting the competitiveness are listed as 
significant, when determining the indicators characterizing the economic activity - 
business and/or innovative activities. 

 

Government 

Firm strategy, structure 
and rivalry 

Related and supporting 
industries 

Factor conditions Demand conditions 
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2. Impact of entrepreneurial activities on Latvian regions 
The study was conducted by using data on 6 Latvian statistical regions (NUTS 

III): 
1. Riga statistical region (including capital city Riga). 
2. Pieriga statistical region (republic city of Jurmala and 28 municipalities). 
3. Vidzeme statistical region (republic city Valmiera and 25 municipalities). 
4. Kurzeme statistical region (republic cities Liepaja, Ventspils and 18 

municipalities). 
5. Zemgale statistical region (republic cities Jelgava, Jekabpils and 20 

municipalities). 
6. Latgale statistical region (republic cities Daugavpils, Rezekne and 19 

municipalities). 
The analysis is carried out for the period from 2005 to 2010. The study uses 

the data of Central Statistical Bureau [7], as well as the information presented in 
the reports of the National Regional Development agency "Regional Development 
in Latvia" [8]. The framework of the analysis addresses two closely related aspects 
of economic activity – entrepreneurial and innovation activities. To describe the 
regional business environment and economic development such variables were 
used as the number of companies, the business size distribution, the GDP per 
capita and other data. Central Statistical Bureau produced data on the economically 
active statistical units at the statistical unit "enterprise" level and the data on market 
sector statistical units, i.e., the self-employed, sole proprietors, corporations, 
agricultural and fishing farms. 

The evaluation of the relationship between the number of companies in the 
region and the total value added shows that in the 6 year period considered, this 
relationship is direct and very strong (the correlation coefficient fluctuates around 
0.99). This means that a greater number of companies in the region are the key 
factor in creating value added. In addition, since the information is based on the 
total number of companies, it proves that a significant investment is not 
contributed only by large companies, but the presence and operation of small 
businesses is also of relative importance. We commonly see the situations where 
the existence of companies, especially the large ones, promotes the creation of new 
businesses because of the provision of the infrastructure, networks, as well as 
markets, e.g., if a small company offers services to a large one. The GDP per capita 
is an objective measure, because of the differences of the number of the population 
in the regions. The number of companies leaves an essential impact on GDP per 
capita – the relationship is very strong (the correlation coefficient on average is 
0.97). In addition, the analysis of the data about the company size distribution1 
shows that the group of the small and medium-sized companies has left a greater 
impact, although the correlation coefficient for all the groups of companies exceeds 
0.97. 

Higher GDP per capita in these regions means higher productivity and thus, 
the possibility to receive higher remuneration would be logical. In assessing the 
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relationship between the number of companies and the region's average gross 
wages, it can be concluded that the above mentioned is a reasonable assumption. 
During the period under consideration, there is a strong correlation between the 
number of companies in the region and the average wages. In 2007, the correlation 
coefficient was 0.87 and in 2009, it increased to 0.90. Higher level of economic 
activity may be an essential factor that influences the labour migration between 
regions and higher wages can motivate people to change residence. Kalnina-
Lukasevica in her study of Latgale region [9] points out that although the negative 
demographic trends are observed in Latvia as a whole, in some regions they are 
particularly pronounced. The depopulation of the region depletes the human 
capital, which further aggravates the employment opportunities (business activity 
factors), reduces the opportunities of starting innovative businesses in the region, 
as well as reduces the productivity. 

Evaluating the impact of the number of companies on the regional 
unemployment rate, it is impossible to draw valid conclusions. In 2006, the 
relationship was characterized as weak and reversed, and the correlation coefficient 
was 0.30, but, in 2010, for example, the relationship was direct and moderate, with 
the correlation coefficient 0.67. However, these results can not be considered as 
conflicting in relation to other results. It can be noted that the population can live in 
one area, but work in another. Consequently, in the regions of high business 
activity the unemployment rate can be higher. The economic business cycle phase 
may leave an appreciable effect too. During the economic downturn, the 
companies often have to re-evaluate the need for labour and pay attention to the 
rational use of the facilities. In addition, the higher unemployment rates assessed 
are not necessarily unambiguously negative. For example, if the company has 
introduced a new technology that reduces the need for labour. 

Business development and growth are not possible without investments. 
Evaluating the relationship among the number of firms in the region and the 
amount of non-financial investments, we observe strong relationship. This means 
that in the regions with higher business activity, the companies consolidate their 
positions by investing in the development. Consequently, they increase the region's 
competitiveness through more efficient technologies and increased added value, 
etc. 

 

3.  Banking of Latvian regions  
       In Latvia, between the regions there are significant differences, taking into 
account the characteristics of the economic activity and regional economic 
development. For example, in 2010, but the trend is characteristic for the entire 
sample period, the maximum value of the indicators, also the job seekers rate, was 
characteristic for the Riga region, while the minimum values were specific for 
different regions of Latvia. The smallest number of companies was in Zemgale 
region, but the lowest GDP per capita and the lowest amount of non-financial 
investment, as well as, the lowest average monthly gross wages was in Latgale 
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region. In turn, the lowest unemployment rate and the smallest volume of the total 
value added were observed in Vidzeme region. The comparison of the largest and 
smallest sizes of each variable is shown in Figure 2. 
 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
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GDP per capita

Job seekers rate

Non-financial investments

Average gross wage

Gross added value (at current prices)

3.73

3.16

1.64

5.58

1.65

7.90

Differences between largest-smallest

 
Fig. 2. Ratio of the maximum and minimum values characterizing the regions in 2010 

(compiled by the authors, on the basis of [7]) 
 
The region performance is different, and differences of some indicators are 

more pronounced than the others. These results also explain the situation in Latvia, 
because, in case there is a positive correlation between the business activity and the 
economic development in the region, the regional development disparities are 
substantial and are considered to be a serious problem.  

From 2005 to 2010, taking into account the indicators under consideration, 
ranking of regions was carried out.  All indicators were arranged in order of 
priority from the largest to the smallest, except the unemployment rate which was 
arranged from the smallest to the largest. As shown in Figure 3, the best indicators 
were reached in Riga region, except for the unemployment rate, which was the 
second highest among the regions. However, the unemployment rate, as mentioned 
above, does not mean that the region has low economic activity, but rather reflects 
high labour migration among the regions. This is confirmed by the results of 
ranking. The lowest unemployment rate has been observed in the Pieriga region, 
located closest to the Riga region.  

The results obtained correspond to the level of the territorial development 
index1, estimated by the State Regional Development Agency [8]. In the 6-year 
period under consideration, the highest level of development has been observed in 
Riga region, followed by Kurzeme, Zemgale and Vidzeme region. In Latgale 
region the territorial development index was the lowest of all the regions.1  

                                                 
1 The index of territorial development has been calculated for 5 regions, the Riga region including also Pieriga region.   
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Fig. 3.  Ranking results of characteristic indicators for the period from 2005 to 2010 
(compiled by the authors, on the basis of [7]) 

 
4. Innovation performance and its impact 
       In Latvia, a survey on innovative activities of companies is carried out, and 
data on expenditures on innovations by size of the companies are compiled (the 
companies are grouped into large, medium and small, similar to the 
aforementioned methodology). On the basis of the data available from the surveys 
in 2006, 2008 and 2010, it can be concluded that the biggest innovation 
expenditures both in the industry and the services have been in the large and 
medium-sized companies.  In Latvia, data on innovative companies and innovation 
expenditures are not collected and aggregated by region, so that, the exact details 
of the innovation activities in the regions are not available. 

When ranking the regions by share of large and medium-sized companies from 
the total number of companies, we obtain the region line, which fully coincides 
with the above-mentioned territorial development index line, and with the results 
of the characteristic indicators of the analysis of the regional development level. In 
addition, estimating the  number of large and medium-sized companies in the 
regions in 2005 – 2010, similar results were obtained - the largest number of 
companies was located in Riga region, followed by Pieriga, Kurzeme, Latgale, 
Vidzeme and Zemgale regions. If we assume that, on average, each of the large 
and medium-sized companies has channelled for innovations about the same level 
of expenditures, taking into account the company size distribution by region (see 
Fig. 4), conclusions can be drawn about the innovation activities in the region. 
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Fig. 4. Company structure of the regions according to size from 2005 – 2010 

 (compiled by the authors, on the basis of [7]) 
 
So, based on the aforementioned assumption about the likely distribution of 

innovation expenditures, the amount spent was highest in Riga region and smallest 
in Vidzeme region. Looking at these results in the context of the analysis given 
above, we see that higher innovation activity in the region provides better business 
performance. Thus, innovation activities have a positive impact on the regional 
economic development, trends and prospects. 
 

5. Conclusions 

In turn, the nature of the existing relationship between the number of 
companies in the region and the unemployment rate has not been unambiguous, 
mainly because of their likely impact on the labour migration between regions. 

1. the number of companies and the total amount of the value added in the 
region;  

2. number of companies (including breakdown by company size) and GDP 
per capita;  

3. number of companies and the amount of the average monthly gross 
wages;  

4. the size of the number of companies and the amount of non-investment 
liabilities.  

In turn, the nature of the existing relationship between the number of 
companies in the region and the unemployment rate has not been unambiguous, 
mainly because of their likely impact on the labour migration between regions. 

When ranking the regions by the indicators and characterizing their economic 
activity and the level of development, we can see that among the Latvian regions 
there are distinct leaders, as well as lagging behind regions. Considerable 
differences in the indicators, characterizing the entrepreneurial activity in the 
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regions may be largely explained by the uneven regional development of Latvia. In 
addition, the results suggest that the regional economic development depends on 
complex factors and that the above mentioned activities and the results are closely 
related. Hence, the purposeful activity in one area can contribute to improvements 
in the other areas. 

Assuming that expenditures spent on innovations among enterprises are 
approximately proportional, in the period under consideration, higher innovative 
activity was observed in Riga region, while the lowest in Vidzeme region. This 
means that innovation activity is a significant factor affecting the level of regional 
development. 

The results obtained allow assessing the role of economic activity for the 
regional development. The observed correlations may provide a basis for decision-
making both in planning the national sustainable development, as well as setting 
priorities for any activity of local governments. 
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1. Вступление  

Концептуальные основы устойчивого развития предполагает 
рациональное использование ограниченных ресурсов Земли. Ограничение 
уровня потребления, прежде всего для развитых стран, предоставляет 
возможность человечеству сохранять ресурсы для будущих поколений. Об 
этом на мировом уровне идет речь уже более 50 лет, в этом же периоде 
проводятся системные исследования с проблематики устойчивого развития 
стран и регионов. Методология и результаты этих исследований поддержаны 
на саммитах ООН за участием более 180 стран и международных 
организаций в Рио-де-Жанейро (1992 год) и в Йоханнесбурге (2002 год). В 
2012 году на Рио+20 (двадцать лет по прошествии саммита в Рио-де-
Жанейро) принята Резолюция 66/288 – «Будущее, которое мы хотим» 
(Генеральная Ассамблея ООН) [1]. Существуют и другие методики 
системного анализа и оценки устойчивого развития [2]. 

Использование положений концепции устойчивого развития 
способствует на методологическом уровне созданию предпосылок для 
решения задачи поиска оптимальности в социальной, экологической и 
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экономической сферах. Системное объединение этих сфер, в свою очередь, 
предоставляет возможность более глубоко исследовать развитие отдельных 
стран. Дальнейшее развитие методологии вошло в метрику для измерения 
индексов и индикаторов устойчивого развития в роботе [3, с. 9 – 12].  

Объектом исследования является процессы социально-экономического 
развития стран Европейского Союза и Украины в докризисный и 
послекризисный периоды с применением индексов и индикаторв 
устойчивого развития. 

Целями исследования являются: 1) проведение анализа по состоянию на 
2012 год для стран Европейского Союза и Украины за некоторыми 
макроэкономическими показателями, индексами и индикаторами, которые 
используются в методологии устойчивого развития; 2) проведение 
динамического анализа индексов и индикаторов устойчивого развития на 
периоде с 2005 по 2012 год, то есть докризисное и послекризисное состояние 
экономик отдельных стран; 3) формирование выводов на основе результатов 
моделирования и визуализации статических и динамических характеристик.  

Научной проблемой является необходимость косвенного комплексного 
исследования процессов социально-экономического развития на основе 
интегральных индексом, индикаторов, которые именно в комплексе 
отображают многогранность характеристик экономических систем в статике 
и в динамике.  

В процессе проведении исследования использовались методы 
системного анализа, динамического моделирования, компаративного анализа. 
Исходными данными исследования является база данных Мирового центра 
данных с геоинформатики и устойчивого развития [4]. В открытом доступе 
на сайте по более чем 100 странам находятся следующие наборы данных: BB 
– Biological balance; CM – Child mortality; CP – Corruption perception; Cql – 
Quality of Life Component; Csl – Security of Life Component; EPI – 
Environmental performance index; ES – Energy security; G – Harmonization 
degree; GD – Global diseases; GDP – GDP per capita; GINI – Inequality of 
population income (Gini coefficient); GovI – Government instability; GW – Global 
warming (CO2 emissions); Ie – Index of environmental dimension; Iec – Index of 
economic dimension; Ief –Index of economic freedom; IG – Growth 
competitiveness index; Ihd – Human development index; Iql – Quality of life 
index; Is – Index of social and institutional dimension; Isd – Index of sustainable 
development; Ivul – Vulnerability Index; ND – Natural disasters; PolI – Policy 
instability; pop – Population; RenUse – Hydro, solar, wind, wave, combustible 
renewables and waste energy use; SF – State fragility; WA – Access to potable 
water.  

 
2. Исследование положения стран Европейского Союза и Украины  

в координатах, использованных в методологии устойчивого развития 
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На фиг. 1 приведена визуализация расположения стран Европейского 
Союза и Украины в координатах качества жизни (Cql – Quality of Life 
Component) и безопасности жизни (Сsl – Security of Life Component). Также 
для повышения информативности для каждой страны площадью круга 
условно обозначены ВВП на одного человека.  

 

 
 

Фиг. 1. Визуализация расположения стран Европейского Союза и Украины  
в координатах качества жизни (Cql) и безопасности жизни (Сsl) 

 
На основе анализа расположения стран можно сделать следующие 

выводы: 1) Украина за уровнем качества жизни находится ниже всех стран 
Европейского Союза; 2) за уровнем безопасности жизни Украина опережает 
несколько стран ЕС; 3) преимущественно страны с высоким ВВП на одного 
человека имеют более высокий уровень качества жизни (Cql); 4) отдельно от 
основной группы Евросоюза находятся Украина, Румыния, Болгария, Греция, 
Кипр; 5) европейские страны G7 имеют приблизительно одинаковые 
показатели Cql и Сsl, находятся они в одной группе; 6) за показателями, 
которые рассматриваются, нельзя однозначно судить о влиянии глобального 
экономического кризиса на экономику рассматриваемых стран.  

На фиг. 2 приведена визуализация расположения стран Европейского 
Союза и Украины в координатах гармонизации (один из показателей 
устойчивого развития) и роста конкурентоспособности [5]. Для более 
глубокого анализа графически показано площадью круга также количество 
населения в рассматриваемых странах.  
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Фиг. 2. Визуализация расположения стран Европейского Союза и Украины  
в координатах гармонизации (G) и роста конкурентоспособности (IG) 

 
На основе анализа расположения стран можно сделать такие выводы: 

1) существенного значения на гармонизацию и конкурентоспособность 
количество населения не имеет, страны со значительной и незначительной 
численностью расположены более равномерно; 2) явно выделяется Греция и 
Украина, которые в значительной степени пострадали от глобального 
экономического кризиса; 3) страны, которые также ощутили значительное 
влияние кризиса, уже в 2012 году (год, за которым представлены данные) 
имеют существенное повышение за анализируемыми показателями; 
4) выделяется главная диагональ, на которой, как правило, размещаются 
страны с большим количеством населения; 5) Кипр расположился дальше 
всех стран от главной диагонали, а это может свидетельствовать о кризисе, в 
нашем случае предвидеть кризис 2013 года. Немножко ближе к главной 
диагонали Кипра находятся Словакия, Венгрия, Болгария, Литва, Чехия.  

На фиг. 3 приведена визуализация расположения стран Европейского 
Союза и Украины в координатах индекса экономического измерения (Iec – 
Index of economic dimension) и индекса устойчивого развития (Isd – Index of 
sustainable development), основных показателей для данного исследования.  
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Фиг. 3. Визуализация расположения стран Европейского Союза и Украины  
в координатах индекса экономического измерения (Iec) и индекса 

устойчивого развития (Isd) 
 

На основе анализа расположения стран в обозначенных координатах 
индекса экономического измерения (Iec) и индекса устойчивого развития 
(Isd) следует выделить следующие страны: Украина имеет самые низкие 
значения по сравнению со странами Евросоюза; Греция и Румыния 
находиться на некотором расстоянии от центра группы стран Евросоюза; 
сравнивая страны за количеством населения, следует обозначить слабую 
зависимость уровня индексов от численности жителей; следует обозначить, 
что за значением индекса устойчивого развития (Isd) все страны ЕС 
сосредоточены в довольно узком диапазоне Isd (от 2 до 2,8, что соответствует 
28 % разницы между странами крайних позиций); за экономическим 
развитием (Iec) разброс по уровня значителен (от 0,3 до 0,8 – 63 % разницы). 

  
3. Динамический анализ положения стран Европейского Союза  

и Украины в координатах индексов экономического измерения  

и устойчивого развития 

Для динамического анализа взяты индекс экономического измерения 
(Iec) и индекс устойчивого развития (Isd) как те, которые наиболее 
соответствуют поставленным заданиям исследования. Так, как на 
протяжении всего отрезка времени (2005 – 2013 года) методика 
корректируется, то за базу «Isd norma» определены относительные значения 
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показателей каждой страны по каждому году. В данном случае принято за 
Isd = 1 значения Швеции, которая имеет значение Isd больше всех 
представленных в исследовании стран. Результат динамического 
моделирования представлен на фиг. 4.  

 
 

 
 

Фиг. 4. Динамика изменения индекса экономического измерения (Iec) и 
индекса устойчивого развития (Isd) за 2005 – 2012 года  

(нормирование: Isd Швеция = 1) 
 

За результатами моделирования для стран Евросоюза, которые 
значительной мерой ощутили глобальный экономический кризис, сделаны 
следующие выводы: 1) каждая из стран имеет подобные петлеобразные 
траектории изменения значений индексов; 2) наиболее динамической за 
последние года является траектория Греции; Италия в меньшей степени 
имеет изменения за последние 3 года; 3) для Украины, Болгарии и Испании 
наблюдается высокий уровень устойчивости за период с 2010 по 2012 год, 
что, возможно, свидетельствует о стабильности экономической ситуации на 
данное время.  

Для наглядности на рис. 5 представлено дискретную динамику для стран 
(использованы только данные за 2005, 2008, 2012 года) изменения индекса 
экономического измерения (Iec) и индекса устойчивого развития (Isd). В этом 
случае также применено нормирование Isd.  
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Фиг. 5. Динамика изменения индекса экономического измерения (Iec) и 
индекса устойчивого развития (Isd) за 2005, 2008 и 2012 года  

(нормирование Isd Швеция = 1) 
 

Уменьшение количества информации (визуализовано только 2005, 2008 и 
2012 года, а также приведенные траектории для выбранных стран) позволило 
на рис. 5 определить особенности поведения индексов для стран до 
глобального экономического кризиса и после его. Так, Украина, Греция 
практически пришли к ситуации 2005 года. Испания, Болгария и Италия 
значительно изменили свое состояние. Все страны, кроме Испании, имели 
значительный «выброс» на 2008 кризисный год.  

 
4. Выводы 

На основе использования набора комплексных показателей, индексов и 
индикаторов, которые применяются в метрике устойчивого развития, 
произведен статический и динамический анализ стран Европейского Союза и 
Украины. На основе статического анализа определено, что Украина за 
уровнем качества жизни находится ниже всех стран Европейского Союза, а 
за уровнем безопасности жизни страна опережает несколько стран ЕС, а 
также страны с высоким ВВП на одного человека имеют более высокий 
уровень качества жизни. Европейские страны G7 имеют приблизительно 
одинаковые показатели Cql и Сsl.  
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За индексами гармонизации и конкурентоспособности явно выделяется 
Греция и Украина, которые значительной мерой пострадали от глобального 
экономического кризиса, за этими индексами выделяется главная диагональ, 
на которой, как правило, размещаются страны с большим количеством 
населения. Кипр, Словакия, Венгрия, Болгария, Литва, Чехия расположились 
дальше всех стран от главной диагонали, а это может свидетельствовать о 
возможности кризиса. На основе анализа в координатах индекса 
экономического измерения и индекса устойчивого развития отметим, что 
Украина имеет самые низкие значения по сравнению со странами Евросоюза, 
Греция и Румыния находиться на некотором расстоянии от центра группы 
стран Евросоюза. 

Динамический анализ положения стран Европейского Союза и Украины 
в координатах индексов экономического измерения и устойчивого развития 
дает возможность определить, что каждая из стран, потерпевших от 
глобального экономического кризиса, имеет подобные петлеобразные 
траектории изменения значений индексов и наиболее динамической за 
последние года является траектория Греции, на втором месте Италия. 
Украина и Греция в 2012 году практически за указанными показателями 
пришли к ситуации 2005 года, Испания, Болгария и Италия значительно 
изменили свое состояние. Все страны, кроме Испании, имели значительный 
«выброс» на 2008 кризисный год.  

Научной новизной является методический подход к анализу статических 
и динамических характеристик для стран на основе использования двух- и 
трехмерного представления индексов и индикаторов устойчивого развития.  

Дальнейших научных исследований требует определения 
количественных характеристик для динамического анализа групп стран, 
используя комплексные показатели.   
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Abstract. The problems of crediting in the real sector not only in terms of supply (sources of banks' 
financial resources) but also in terms of demand on credits are investigated. The trends of the 
national banking system development are analyzed. The influence of the money-and-credit policy of 
banks on the real sector of economy crediting is estimated. The questions of efficiency of banking 
sector accumulation of its savings and of transformation those into investments are considered. The 
key role of banks in the process of national economy modernization is emphasized. 
Keywords: machines, banks, money, credit, policy, interest rate, issue. 

 

1. Введение 
Устойчивый банковский сектор является ключевым институтом для развития 

страны. Банковский сектор работает в условиях постоянно меняющейся 
экономической среды. Под ее влиянием изменяется состояние банковского 
сектора, который становится мобильной сферой деятельности в системе 
денежно-кредитных отношений. Происходят изменения во внутреннем 
функционировании и во внешнем взаимодействии коммерческих банков. 
Проблема взаимоотношения банков и реального сектора экономики часто 
связана с функцией кредитования, которую призваны выполнять банки. С одной 
стороны, развитие банков положительно сказывается на деловой и 
инвестиционной активности и, в целом на экономике, с другой – эффективность 
их деятельности зависит от состояния экономики, особенно от ее 
производственного сектора. В условиях спада деловой активности предприятий 
деятельность банков смещается в сторону осуществления высоко рискованных, 
спекулятивных операций, повышается вероятность их банкротства. 

 
2. Эффективная денежно-кредитная политика – устойчивая экономика 

Одной из основных целей денежно-кредитной политики (ДКП) является 
обеспечение стабильного экономического роста, в т.ч. за счет увеличения 
инвестиционных расходов. Отсутствие эффективного механизма «перелива» 
капитала из банков в реальный сектор, четких целей и приоритетов монетарной 
политики, направленных на рост реальных инвестиций является одной из 
проблем украинской экономики. Чрезмерный уровень государственного долга 
подрывает доверие к политике регулятора и к банкам даже при достижении 
минимального уровня инфляции. Жесткая антиинфляционная политика 
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провоцирует экономический спад. Предпосылкой экономического роста 
является расширение спроса со стороны реального сектора экономики, 
сохранение незагруженных производственных мощностей, свободной рабочей 
силы. В краткосрочном периоде возникает конфликт интересов. Высокий 
уровень занятости и стабильная ставка процента могут противоречить 
поддержанию стабильности цен. Борьба с инфляцией требует проведения 
рестрикционной монетарной политики, направленной на повышение 
процентных ставок и ограничения объема кредитных операций банков. 

При спаде экономической активности Национальный банк Украины (НБУ) 
проводит стимулирующую ДКП в направлении расширения масштабов 
кредитования, ослабления контроля за увеличением денежного предложения и 
снижения процентных ставок. Теоретически передаточный механизм ДКП 
должен действовать таким образом: при увеличении (уменьшении) денежного 
предложения в условиях постоянного спроса на деньги уменьшается 
(увеличивается) рыночная ставка процента. В результате растут (сокращаются) 
инвестиционные расходы, т.е. существенный компонент совокупного спроса. 
Меняется уровень производства и занятости в экономике. На самом деле, этот 
механизм не всегда работает адекватно. Помимо необходимости сравнение 
чувствительности спроса на деньги и чувствительности инвестиционных 
расходов к ставке процента для оценки эффективности ДКП, следует учитывать 
такие ограничения как уровень государственного долга, степень доверия 
экономических агентов к банкам, наличие долгосрочных инвестиционных 
ресурсов в экономике, возможности альтернативных инвестиций в банковском 
секторе, кредитоспособность предприятий реального сектора экономики. 

Отметим, что регулятор не может прямо влиять на параметры конечных 
целей. Он определяет промежуточные операционные цели. Промежуточными 
целями ДКП являются: денежные агрегаты (М1, М2, М3), ставка процента 
(краткосрочная или долгосрочная). В качестве промежуточной цели ДКП НБУ в 
2012г. прогнозировал рост объема монетарной базы – до 112%. Реально объем 
монетарной базы с начала 2012 г. увеличился на 2,4% – до 245,6 млрд. гривен 
(гр.). Денежная масса с начала 2012г. увеличилась на 6,0%  – до 727,0 млрд. гр. 
По итогам января-октября 2012г. вместо инфляции в Украине зафиксирована 
дефляция на уровне 0,3%. ВВП в III квартале 2012г. упал на 1,3% по сравнению с 
III кварталом 2011 г. Показатели, которые характеризовали тенденции развития 
денежно-кредитного рынка Украины в 2012 г. показаны на рис. 1. 

Высокий уровень дефицита бюджета и отказ от монетизации долга путем 
прямого кредитования правительства приводят к невозможности проведения 
регулятором адекватной политики снижения рыночных процентных ставок и 
эффекта вытеснения частных инвестиций более доходными облигациями 
внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Цели поддержания стабильности и 
денежных агрегатов и процентной ставки одновременно не совместимы. 
Предпочтение отдается одной из промежуточных целей согласно критериям 
размерности, управляемости и предсказуемости влияния на конечные цели. 
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Рис. 1.  Показатели, которые характеризовали тенденции развития  
денежно-кредитного рынка Украины в 2012 г. 

                Составлено автором на основе [1] 
 
В разных странах в разные периоды времени выбирался определенный 

целевой параметр. Например, в 80-х гг. Федеральная резервная система (ФРС) 
США пришла к выводу, что произошел разрыв устойчивой связи между 
колебаниями агрегата М1 и уровнем экономической активности. В результате 
ФРС стала ориентироваться не на денежные агрегаты, а на сглаживание 
колебаний процентной ставки. В Великобритании промежуточным целевым 
параметром является значение денежной базы М0, в Германии – денежный 
агрегат М3, в Японии (М2 + объем депозитных сертификатов). Несмотря на 
отсутствие явных преимуществ того или иного целевого параметра, в периоды 
высокой инфляции почти все страны стремились стабилизировать значение 
одного из денежных агрегатов, поэтому поддержание стабильной ставки 
процента приводит к проциклическим изменениям денежного предложения, а 
ДКП должна играть стабилизирующую роль. 

Операционными (достижимыми) целями ДКП является уровень резервов или 
ставки процента (межбанковские или по краткосрочным государственным 
ценным бумагам). НБУ при изложении целей ДКП отмечает, что решение в 
контексте ДКП в ежедневном режиме не могут приниматься на основе динамики 
денежной массы. В качестве операционной цели принимается изменение 
параметров денежной базы. Операционная процедура ДКП НБУ должна 
основываться на контроле объема чистых международных резервов и чистых 
внутренних активов органов денежно-кредитного регулирования. 

 
3. Методы воздействия на деятельность банков, регулирующих денежное 

предложение 
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Возможны прямые (административные) и косвенные (экономические) 
методы воздействия на деятельность банков, регулирующих денежное 
предложение. Реакция финансовых рынков на административные методы 
проявляется быстро и заметно, в то время как использование косвенных методов 
предполагает высокую степень развития процессов саморегулирования в 
банковской системе, а эффект применения замедленный и неоднозначный. 
Меры, идущие вразрез с рыночными условиями, могут дать краткосрочный 
положительный эффект до тех пор, пока экономические субъекты не найдут 
способа их избежать, а в дальнейшем лишь увеличат транзакционные издержки. 

При использовании административных методов применяются следующие 
инструменты: квотирование отдельных видов пассивных и активных операций; 
введение лимитов на выдачу определенных категорий ссуд и привлечение 
кредитных ресурсов; установление списка банков, допущенных к отдельным 
видам операций; лимитирование процентных ставок и тарифов комиссионного 
вознаграждения. Косвенные методы управления денежным предложением 
включают: установление норм обязательного резервирования для определения 
ставки рефинансирования банков, операции на открытом рынке. Каждый из этих 
инструментов влияет или на денежную базу или на денежный мультипликатор. 

При двухуровневой банковской системе для банков устанавливаются 
нормативы минимальных обязательных покрытий в виде беспроцентных 
вкладов в НБУ. Размер их определяется в процентах от вкладов в банки и 
дифференцируется по видам вкладов: вклады до востребования имеют более 
высокий норматив, чем срочные вклады. Изменение нормативов обязательного 
резервирования действует через величину денежного мультипликатора. Этот 
инструмент увеличивает даже небольшие изменения резервных требований. Он 
не позволяет НБУ управлять избыточными резервами банков, а также 
соотношением «наличность-депозиты». Оба эти параметра зависят от 
инфляционных ожиданий банков, предприятий, населения, соотношения 
прогнозируемой доходности и инвестиционных рисков, поэтому в развитых 
стран он не применяется. 

 
4. Деньги как мера стоимости, посредник в товарообмене и средство 

накопления 
Эмиссия осуществляется эмиссионным банком в разной форме. Так, агрегаты 

М0 и М1 включают наличные деньги (монеты и банкноты), а агрегаты М2 и М3, 
кроме наличных, еще и неденежные средства, например – кредиты первой 
инстанции (рефинансирование) банковской системы, кредиты государству. 
Большое количество денег стимулирует потребительский спрос и 
инвестиционную активность. Новые деньги быстро оказываются там, где 
возможны прибыльные спекуляции – на валютном и фондовом рынках, рынке 
недвижимости. Другая проблема связана со сложностью оценки необходимого 
объема денег – уровнем монетизации экономики (УМЭ). Избыточный объем 
денег вызывает рост уровня цен (инфляции) и снижение стоимости денег. 
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Величина УМЭ зависит от степени развитости экономики, темпов 
экономического роста, уровня инфляции в стране, капитализации рынков. 

Качество денег в экономике отражает структура денежной массы (доля 
различных агрегатов и их составляющих), а эффективность ДКП величина 
денежного мультипликатора. На качество денег в экономике влияют способы 
эмиссии и стерилизации денежной массы, что отражается в статьях активов и 
пассивов балансов центральных банков. Показатель УМЭ рассчитывается как 
отношение среднегодового денежного агрегата М2 к номинальному ВВП. 
Показатель монетизации связан со спросом на деньги. При использовании этого 
показателя для оценки достаточности денежной массы возникают определенные 
проблемы. Первая проблема связана с тем, что ВВП, на основе которого 
рассчитывается показатель монетизации, не в полной мере отражает все 
потребности экономики в деньгах, поскольку реально продается не только 
конечный, но и промежуточный продукт. Чем полноценней является структура 
экономики, чем больше стадий передела продукции сосредоточено внутри 
страны и обеспечивается через взаимодействие ее хозяйственных единиц, тем 
больше потребность реального сектора в деньгах. Степень развитости 
финансового рынка влияет на уровень обеспеченности экономики деньгами. В 
развитых странах сфера деятельности финансового рынка шире, существует в 
институциональном плане успешно действующий рынок прав собственности и 
рынок купли-продажи бизнеса. В табл. 1. приведены данные по ВВП, 
среднемесячные значения агрегата М2 и УМЭ.  

Таблица 1 . ВВП, агрегат М2 и уровень монетизации экономики Украины 
  

Год ВВП, 
млн. гр. 

Среднемесячное значение 
денежного агрегата М2, млн. гр. 

УМЭ, 
% 

1997 93 365 12 448 13,33 
1998 102 593 15 432 15,04 
1999 130 442 21 714 16,65 
2000 170 170 31 544 18,54 
2001 204 190 45 186 22,13 
2002 225 810 64 321 28,48 
2003 267 344 94 855 35,48 
2004 345 113 125 483 36,36 
2005 441 452 193 145 43,75 
2006 544 153 259 413 47,67 
2007 720 731 391 273 54,29 
2008 950 503 512 527 53,92 
2009 914 720 484 772 52,99 
2010 1 085 935 596 841 54,96 
2011 1 314 000 681 801 51,89 

 
Составлено автором на основе [2] 
Таким образом, уточненная формула УМЭ должна выглядеть следующим 

образом: номинальный ВВП, чистый экспорт, коэффициент, отражающий 
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отношение совокупного общественного продукта в ВВП, коэффициент, 
учитывающий степень развитости финансовых рынков. Вторая проблема 
заключается в правильном расчете среднегодового значения М2 – на основе 
простой среднеарифметической показателя на начало и конец года или на основе 
хронологической средней, учитывающей данные на начало и конец каждого 
месяца в периоде. Второй подход является более точным, но он не меняет общей 
ситуации: относительная обеспеченность экономик разных стран денежной 
массой в обоих случаях будет очевидной. Третья проблема состоит в том, что 
структура денежной массы в разных странах неодинакова, в одних – существует 
более высокая доля ликвидных составляющих, в других – выше доля срочных 
счетов. Сложность расчетов связана с тем, что содержание агрегатов М1 и М2 в 
разных странах отличается. Динамика УМЭ может свидетельствовать, как об 
адекватной реакции денежного предложения на изменение спроса на деньги, так 
и о накоплении инфляционного потенциала в форме дисбаланса в денежной 
сфере, что грозит увеличением темпов инфляции в будущем. Коэффициенты 
УМЭ в зарубежных странах приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Уровень монетизации экономики отдельных стран, 2002-2011 гг., %  

           Составлено автором на основе [3] 
 
Анализ рис. 2 показал, что в развитых странах обеспеченность экономики 

деньгами в 3-5 раза выше, чем в развивающихся странах. В развитых странах 
потребность в деньгах выше, поскольку денежная масса используется не только 
для реализации товаров, но и для покупки бизнеса, обслуживает операции с 
большим количеством финансовых активов. Последнее отражает показатель 
капитализации рынков. Показатель капитализации рынков возрастает по мере 
увеличения среднедушевого дохода в отдельных группах стран. Высокий УМЭ 
отмечается в странах с большими номиналами национальной валюты (Япония, 
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Китай). Взаимосвязь уровня монетизации экономики и показателя ВВП на душу 
населения приведены на рис. 2-3.  
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Рис. 3. ВВП на душу населения в отдельных странах, 2002-2011 гг., долл. США  
       Составлено автором на основе [4] 
 
Отметим, что в СССР меры денежно-кредитного регулирования 

Государственного банка сводились к административному ограничению операций 
с наличными средствами и централизованному перераспределению безналичных 
инвестиционных ресурсов предприятий через банковскую систему. Развитие 
Украины как страны с рыночной экономикой началось с 1990-х гг. на фоне 
развала СССР. В переходной экономике страны монетаристская концепция 
жесткого ограничения денежной массы как основного антиинфляционного 
инструмента привела к непосильным для предприятий процентным ставкам, 
дефициту инвестиционных ресурсов и оборотных средств. Монетарные власти 
страны не имели надлежащего опыта управления финансами в условиях 
перехода от командно-административной к рыночной экономике, не выработали 
четкой концепции формирования оптимального УМЭ, решая преимущественно 
тактические задачи (например, борьба с инфляцией по рекомендациям МВФ). 

Идеологи экономических преобразований в регулировании экономики 
опирались на принципы монетаризма, при этом фактически игнорировали их. 
Кстати, монетаризм не рекомендует резкого сжатия денежной массы. В Украине 
осуществлялась политика постоянного сжатия денежной массы как основного 
рычага воздействия на инфляцию. Обратной стороной низкого УМЭ была 
перенасыщенность экономики иностранной валютой, денежными суррогатами, 
широкое использование экономическими агентами бартера. Денежная масса не 
компенсировала рост цен, что привело к истощению оборотных средств многих 
предприятий, кризису производства и, как следствие, к экономическому спаду. 

Структура денежной массы в экономике связана со структурой банковских 
пассивов, а структура банковских пассивов определяет структуру банковских 
активов, это и есть качество денег в экономике. Если в банковской системе 
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отсутствуют долгосрочные ресурсы, ее деятельность ориентирована, или на 
обслуживание потребности экономики в оборотных средствах, или на 
спекуляции на финансовых (фондовых, валютных) рынках. Структура денежной 
массы позволяет оценить долю транзакционных денег и долю инвестиционных 
денег в экономике. Первые вызывают инфляцию, вторые – создают добавленную 
стоимость. Между указанными составляющими денежной массы существует 
прямая связь. Созданная «инвестиционными деньгами» добавленная стоимость 
реализуется в секторе торговли, обслуживаемого транзакционными деньгами. 
Одним из структурных показателей, отражающий качество денег в экономике, 
есть доля наличности в денежном агрегате М2. Чем более развитая экономика, 
тем меньше доля наличных денег в обращении. В Украине в 2010 г. денежная 
масса увеличилась на 22,8% – до 598,4 млрд. гр., монетарная база на 15,8% – до 
225,7 млрд. гр. В 2011г. денежная масса увеличилась до 682 млрд. гр., на 14,2%, 
монетарная база на 6,3% – до 239,9 млрд. гр. [5]. 

Среди факторов, уменьшающих долю наличных денег в обращении, можно 
выделить: степень развитости системы безналичных платежей; финансовое 
состояние предприятий, наличие у них денег на счетах определяется стадией 
цикла деловой активности. Факторами, которые увеличивают долю наличных 
денег в обращении, являются: степень развитости теневой экономики; темпы 
инфляции и неопределенность ее динамики. Динамика относительного 
изменения агрегата М2 и темпов инфляции приведена на рис. 4.   
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Рис. 4. Соотношение темпов роста денежного предложения и инфляции, 2002-2012 гг.,%   
  Составлено автором на основе [6-7] 

 
Как видно на рис. 4, темпы роста денежной массы в 2002-2008 гг. и в 2010-

2012 гг. заметно превышали темпы инфляции, в 2009 г. денежное предложение 
заметно коррелировалось с уровнем инфляции. 
5. Управление механизмом банковского мультипликатора 
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Банковский мультипликатор – это процесс увеличения денег на депозитных 
счетах коммерческого банка при их движении от одного банка к другому. 
Механизм банковского мультипликатора может быть задействован не только в 
случае предоставления кредитов, но и тогда, когда центральный банк (ЦБ) 
покупает у коммерческих банков валюту. Вследствие этого уменьшаются 
ресурсы банков, вложенные в активные операции, и увеличиваются свободные 
резервы этих банков, используемые для кредитных операций, т.е. включается 
механизм банковской мультипликации. Включить этот механизм ЦБ может и 
тогда, когда он уменьшает норму отчислений обязательных резервов. 

Увеличивается свободный резерв банков, что ведет к увеличению 
кредитования и включению банковского мультипликатора. НБУ выполняет 
функцию денежно-кредитного регулирования за счет расширения (сжатия) 
эмиссионных возможностей банков. Банковская мультипликация представляет 
процесс многократного увеличения (уменьшения) денег как бессрочных 
депозитов в банках в результате увеличения (уменьшения) банковских резервов 
при осуществлении банками кредитно-депозитных и расчетных операций в 
рамках банковской системы. Банковская мультипликация – это комбинация 
процессов депозитного и кредитного расширения. Связывает их деньги 
центрального банка (деньги на резервном счете) и деньги коммерческого банка 
(деньги на депозитных счетах клиента). Деньги на резервном счете – 
обязательства НБУ и одновременно активы банка. 

За счет появления новых депозитов формируется обязательный резерв в НБУ, 
появляются избыточный резерв и новые кредиты. Банковский мультипликатор 
представляет собой количественную оценку процесса мультипликации денег на 
депозитных счетах банков. Депозитный мультипликатор отражает объект 
мультипликации, т.е. деньги на депозитных счетах банков (именно они 
увеличиваются в процессе мультипликации). Отметим, что в 2010 г. было 
монетизировано 83% прироста безналичной эмиссии, объем которой составил 
35,5 млрд. гр. Объем эмиссии на 99,4% сформированный за счет выкупа 
иностранной валюты. Остальные каналы эмиссии были сбалансированными: 
портфель кредитов рефинансирования банков сократился на 13,18 млрд. гр. (до 
60,78 млрд. гр.), тогда как государственных ценных бумаг вырос на 8,98 млрд. гр.  
(до 54,88 млрд. гр.). Если на фоне 15% падения ВВП в 2009 г. объем наличности 
вырос на 1,5%, то в 2010 г. 5% рост ВВП сопровождался ростом объема 
наличных средств у населения на 16,5% (до 183 млрд. гр.). Высокий уровень 
монетизации вызван оборотом наличности вне банковской системы. В. Геец 
акцентирует, если деньги обслуживают только реальный сектор, а теневого 
сектора и фондового рынка нет, то уровень монетизации может быть 30-35% [8].  

 
6. Заключение 

Обосновано, что роль ДКП заключается в создании благоприятных условий 
для расширения кредитно-инвестиционной активности банков и налаживания 
платежно-расчетного механизма. В макроэкономическом аспекте эффективная 
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ДКП ведет к снижению темпов инфляции, устойчивости финансовых рынков, 
выравнивании уровня разных финансовых инструментов, рост долгосрочной 
депозитной базы банков, снижению системных рисков. Осуществляя денежно-
кредитное регулирование, НБУ не оказывает прямого влияния на состояние 
реального сектора. Его главная задача заключается в создании предпосылок для 
формирования сбережений предприятий и населения с их последующей 
трансформацией в производственные инвестиции. Под такими предпосылками 
следует понимать стабильность темпов инфляции, курса гривны, низкий уровень 
кредитных процентных ставок. Для поддержания должного уровня деловой 
активности субъектов хозяйствования можно не только допускать сокращения 
реальной денежной массы, но и осторожно относиться к снижению темпов ее 
роста. В Украине этот принцип игнорируется. 

Сейчас наблюдаем инфляцию издержек, которая не имеет отношения к 
количеству средств в обращении. Во-первых, с 2008г. США печатают все 
больше денег, направляемых на виртуальные рынки, в частности фондовые и 
финансовые. Это провоцирует рост цен на нефть, газ, продовольствие на 
мировых рынках, а от этого страдают производители, в т.ч. и отечественные. Во-
вторых, увеличение стоимости кредитных ресурсов в Украине – это следствие 
непродуманного выхода из кризиса банков, которые с 2008г. почти прекратили 
кредитовать реальный сектор, а начали забирать долги, чтобы показать 
акционерам хороший результат. Оба этих фактора не связаны с избытком денег. 
А скорее наоборот – свидетельствуют об их нехватке в Украине, поэтому и 
дальше «лечиться денежным голодом» – это абсурд. Отечественные предприятия 
ослабевают, а спрос на импортные товары растет, торговое сальдо ухудшается. 
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Abstract. The prospects of foreign-policy course of Ukraine and dilemma of choice are 
considered by Ukraine of strategic partnership between European Union and Customs 
Union. Transformation processes are analyzed in the economy of new members of ЕU. The 
regional pattern of realization is investigated by Ukraine of export-import operations with 
the countries of the world. Attention applies on the necessity of perfection of structure of the 
Ukrainian export toward the considerable increase of stake of the manufactured goods and 
reduction in the export of stake of raw material. The state is studied and to the prospects of 
development of trade and economic relations of Ukraine with the Balkan countries and, first 
of all, with Republic of Bulgaria. 
Keywords: Balkan vector, Customs Union, European Union, leadership, strategy.   

 
1. Введение 
      При подготовке автором данной публикации Украина по-прежнему 
находится в процессе «раздвоения трансформации», в процессе выбора 
приоритета между странами “G7” или “E7”, между Европейским Союзом 
(ЕС) и Таможенным Союзом (ТС), между Германией и Россией, между 
Брюсселем и Москвой или, как говорят некоторые политики, между 
“синицей в руке или журавлем в небе”. Вполне понятно, что при вступлении 
в тот или иной союз определенная часть полномочий переходит с 
государственного уровня  на надгосударственный уровень. Какими 
критериями следует руководствоваться высшему руководству страны при 
принятии решающих для судьбы страны решений? Мнений на сей счет, 
безусловно, много. Очень нелегко найти то звено цепи, ухватившись за 
которое можно “вытянуть” проблему. Все-таки осмелимся назвать ключевой 
ориентир – это повышение продолжительности и качества жизни гражданина 
страны, что ныне измеряется в системе ООН с помощью Индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). Речь должна идти  о сравнениях и по 
горизонтали, и по вертикали, т.е. с тем, что было в Украине ранее, и что мы 
имеем в сравнении с другими странами, если пользоваться различными 
мировыми рейтингами. Возникает еще один важный вопрос: что Украину 
ожидает как при вступлении в ЕС, так и при вступлении в ТС? Войдем ли мы 
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в число лидеров, или попадем в разряд аутсайдеров, оставаясь рынком сбыта 
не отечественных, а импортных товаров и услуг? Вполне логично было бы 
оставаться независимым государством и продолжать поддерживать 
надежные, взаимовыгодные торгово-экономические отношения с 217 и 
больше (из 258) странами. Но не тут-то было. Многие европейские политики, 
заявляя о своих демократических принципах, ставят вопрос ребром по 
отношению к Украине: или ЕС, или ТС (!?).   
 
2. Состояние и приоритеты внешнеэкономических связей Украины: в 

“G7” или “E7”, в лидеры или аутсайдеры? 

      Географическая структура экспортно-импортных операций товаров явно 
свидетельствует о первенстве торгово-экономических отношений Украины 
со странами СНГ, со странами, с которыми сложились традиционно крепкие 
и надежные в историческом плане отношения, как во времена Советского 
Союза, так и во времена еще существования Российской империи (табл. 1-2). 
Мы сознательно делаем акцент на внешнюю торговлю товарами, поскольку 
по объему она почти в 10 раз превышает объем торговли услугами и, 
соответственно, пропорционально важнее. В структуре украинского экспорта 
услуг 66,7% доходов от общего их объема страна получает за предоставление 
транспортных услуг.  Украинский импорт услуг более диверсифицирован – 
транспортные услуги занимают в нем 21,5% общего объема, 19,9% 
принадлежит финансовым услугам и 8,0% - это роялти и лицензионные 
услуги [1]. 
 

Таблица 1. Географическая структура экспорта товаров из Украины, 2011г.  
Географическая структура экспорта товаров Объем, млн. 

дол. США 
Доля в общем 
объеме, % 

Страны СНГ (Россия, Казахстан, Беларусь, 
Молдова, Азербайджан) 

26 177,0 38,3 

Европа (Польша, Италия, Германия, 
Венгрия, Испания) 

18 442,4 27,0 

Азия (Турция, Китай, Индия, Ливан, Иран) 17 737,8 25,9 
Африка (Египет, Марокко, Алжир, Нигерия, 
Ливия) 

3 344,2 4,9 

Америка (США, Бразилия, Мексика, Белиз, 
Канада) 

2 552,3 3,7 

Австралия и Океания  29,8 0,2 
Всего 68 394,2 100 

Примечание: В скобках указаны крупнейшие страны-партнеры Украины в данном 

регионе  

Составлено автором на основании данных Госкомстата Украины [2] 
      Состояние внешней торговли Украины по товарной группе (табл. 3) 
можно охарактеризовать только как резко отрицательное. Крупные дефициты 
во внешней торговле товарами, хотя и несколько смягченные профицитом в 
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торговле услугами, достигают значений в 15% от ВВП (2008г.). Импорт 
товаров из года в год (с 2005г.) продолжает расти более высокими темпами, 
чем экспорт. Вызывает озабоченность, что золотовалютные резервы страны 
только в 2012г. уменьшились с 32 млрд. дол. США до 24. 
  

Таблица 2. Географическая структура импорта товаров в Украину, 2011г. 
Географическая структура импорта товаров Объем, млн. 

дол. США 
Доля в общем 
объеме, % 

Страны СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан, 
Туркменистан, Молдова) 

37 212,4 45,0 

Европа (Германия, Польша, Италия, 
Великобритания, Венгрия) 

27 065,9 32,8 

Азия (Турция, Китай, Индия, Ливан, Иран) 13 279,9 16,1 
Африка (ЮАР, Кот-д'Ивуар, Египет, Гвинея, 
Гана) 

940,6 1,1 

Америка (США, Бразилия, Эквадор, Канада, 
Мексика) 

3 913,9 4,7 

Австралия и Океания  194,0 0,2 
Всего 82 608,2 100 
Примечание: В скобках указаны крупнейшие страны-партнеры Украины в данном 

регионе  

Составлено автором на основании данных Госкомстата Украины [2] 
 
      В табл. 3 сельскохозяйственные товары преднамеренно отделены от 
продуктов питания. Сделано это для того, чтобы можно было подсчитать, 
какую часть экспорта Украина осуществляет сырьем и полуфабрикатами. 
Получается, что 61,7% экспорта приходится в основном на  сырьевые товары 
(черные металлы и сталь, минералы и сельскохозяйственные товары). Это 
чревато тем, что при негативных изменениях (падение спроса или цен) в 
мировой экономической конъюнктуре по какой-либо из этих групп товаров, 
заменить доходы от экспорта этих товаров будет нечем.  
      Сырьевая экономика, свойственная Украине, как и большинству стран 
СНГ, делает их зависимыми от конъюнктуры мировых цен на сырье. Их 
часть на мировом рынке гражданской наукоемкой продукции по разным 
оценкам чрезвычайно низкая (Украина – менее 0,1%, Россия – 0,3%, Япония 
– 30%, США – 36%). Отметим, что экономика знаний ныне стала ключевой 
составляющей в стратегии инновационного развития России. По базовым 
направлениям (нанотехнологии, биотехнологии, ИКТ) в России создаются и 
реализовываются национальные программы. Для формирования  новой 
экономики предусматривается обеспечить синергию разработки и реализации 
ключевых национальных программ со стратегией развития потребительского, 
высокотехнологичного, минерально-сырьевого, топливно-энергетического и 
инфраструктурного секторов российской экономики. Финансовое 
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обеспечение научно-технической деятельности основывается на целевом 
принципе и множественности источников финансирования [3]. 

 
Таблица 3. Товарная структура внешней торговли Украины, 2011г. 

Товарная структура 
экспорта 

Товарная структура 
импорта 

 
Статьи экспорта и 
 импорта Объем, 

млн.дол. 
США 

Доля в 
общем 

объеме, % 

Объем, 
млн.дол. 
США 

Доля в 
общем 

объеме, % 
Недрагоценные металлы и 
изделия из них 

22 101,0 32,3 5 697,1 6,9 

Машиностроение и 
транспорт 

11 613,8 17,0 18 999,3 23,0 

Минералы  (уголь, руды, 
 нефть, газ и т.д.) 

10 259,7 15,0 30 029,6 36,4 

Сельскохозяйственные 
товары 

9 865,0 14,4 1 035,4 1,3 

Продукция химической 
промышленности 

5 390,3   7,9 8 020,8 9,7 

Продукты питания 2 939,1 4,3 3 026,7 3,7 
Другие 2 939,1 13,4 15 799,3 19,1 
Всего 68 394,2 100,0 82 608,2 100,0 
Составлено автором на основании данных Госкомстата Украины  [2], а также [1] 
 
      По утверждению компании Price Water House Coopers LLP (PWC), к 
2030г. Россия станет самым мощным экономическим государством Европы 
[4]. В мировом рейтинге по этому показателю она выйдет на 5-е место. По 
данным исследования PWC, экономика России опередит не только Францию 
и Великобританию, но и Германию. На смену традиционным лидерам – 
индустриальным государствам Запада, объединенных в “G7” (США, Япония, 
Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) придет группа 
быстро развивающихся стран категории  “Emerging markets” – “Е7” (Китай, 
Россия, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия и Турция).  
     По мнению PWC, группа “Е7” сравнится с “G7” по совокупному ВВП уже 
к 2019г. К 2030г. страны “Е7” превзойдут “G7” на 30%. По подсчетам 
экспертов, Китай сможет обогнать США, став наибольшей экономикой мира, 
уже к 2020г. В итоге к 2030г. мировой рейтинг по экономической мощности 
будет выглядеть следующим образом: Китай, США, Индия, Бразилия, 
Россия, Германия, Мексика, Франция, Великобритания. Исходя из прогнозов 
экспертов, не сложно прийти к выводу относительно того, какие страны, и 
какие группы стран будут развиваться более интенсивно.  
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4. Насколько прочно и уверенно можно себя чувствовать в ЕС? 
      Как известно, начало ЕС было положено в г. Маастрихте (Нидерланды), 
где 07.02.1992 г. был подписан Договор о Европейском союзе. Договор 
призван содействовать превращению Европейского сообщества как в 
политический, так и в экономический и валютный союз. Помимо разделов об 
экономическом сотрудничестве в договор включены разделы о внешней 
политике и правосудии. Это означало формирование трех опор ЕС: 
экономический и валютный союз (ЕВС); общая внешняя политика и 
политика безопасности ЕС (ОВПБ); сотрудничество государств-членов в 
области внутренних дел и правосудия.  
      Страны, подписавшие соглашение, одобрили критерии при вступлении в 
ЕВС: темпы инфляции не должны превышать 1,5% средний показатель в 
странах-членах с наименьшим ростом цен; процентные ставки по 
долгосрочным кредитам не должны превышать 2% соответствующий 
средний показатель для трех стран с наименьшим ростом цен; дефицит 
госбюджета не должен быть выше 3% ВВП; государственный долг не должен 
быть более 60% ВВП; в течение двух лет валюта не должна девальвироваться 
и ее обменный курс не должен выходить за пределы колебаний, 
установленные ЕВС. К сказанному добавим, что по состоянию на 07.03.2013 
г. Болгарии и Румынии даже не определены даты их вступления в 
шенгенскую зону, а тем более в зону евро. Договором предусмотрен порядок 
введения единой валюты – евро. Маастрихтский договор существенно 
расширил права Европарламента, который теперь может участвовать в 
принятии законодательства ЕС, утверждать состав Европейской Комиссии, 
формулировать позицию по важнейшим международным договорам. 
Официально договор вступил в силу 01.11.1993 г. По состоянию на 
01.01.2013 г. в составе ЕС насчитывается 27 стран. В списке претендентов – 
целый ряд государств, в т.ч. и Украина. 
      Членство в любом товариществе несет в себе как положительные 
стороны, так и определенные отрицательные последствия. Объективно в ЕС, 
где все равны перед законом, граждане всех 27 стран устремлены на 
достижение максимальных значений по показателю ИРЧП, по уровню 
среднемесячной заработной платы  и др. (табл. 4). Ныне среди новых 10 
государств-членов ЕС средняя зарплата болгарина отличается от словенца 
почти в 4 раза. И вряд ли произойдут здесь изменения в иную сторону или, 
по крайней мере, уровень зарплат в странах ЕС сравняются в течение 
ближайшего отрезка времени. Все равно будут лидеры, будут и аутсайдеры. 
      Перед вступлением в ЕС все страны-кандидаты подписывают 
обязательства придерживаться единой общеевропейской политики в той или 
иной сфере, иметь функционирующую рыночную экономику, а ее 
производители — быть достаточно конкурентоспособными для работы в 
условиях Евросоюза. В рыночной сфере условиями вступления в ЕС 
являются отказ от “мягких” банковских ограничений, сокращение дефицита 
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госбюджета, отмена государственной монополии на экспорт, свободное 
вступление на рынок, отмена субсидий на реализуемые товары, приватизация 
предприятий, автономное положение Центрального банка, введение 
эффективной налоговой системы. Страны обязаны выполнять все нормы, 
существующие на дату их вступления в ЕС. Отмена принятых норм в 
отдельно взятой стране не допускается, но при определенных 
обстоятельствах разрешается временное послабление в их соблюдении [5]. 
 

Таблица 4. Основные социально-экономические показатели Украины  
и стран новых членов ЕС 

 
Страны 

ВВП (ПКС), 
млрд. дол. 
США 

ВВП (ПКС) 
на душу 
населения, 
тыс.дол/ чел 

Индекс 
развития 

человеческого 
потенциала 

Средняя 
месячная 
зарплата, 
евро 

Польша 802,00 (21) 21,0 (61) 0,813 (39) 852  
Чехия 286,70 (45) 27,2 (50) 0,865 (27) 963 
Словакия 132,40 (64) 24,3 (57) 0,834 (35) 793 
Словения 57,93 (90) 28,6 (47) 0,884 (21) 1489 
Венгрия 196,80 (56) 19,8 (65) 0,816 (38) 740 
Эстония 28,44 (113) 21,2 (60) 0,835 (34) 855 
Латвия 37,04 (107) 18,1 (69) 0,805 (43) 695 
Литва 64,320 (87) 20,1 (64) 0,810 (40) 628 
Болгария 103,700 (72) 14,2 (91) 0,771 (55) 392 
Румыния 274,10 (49) 12,8 (98) 0,781 (50) 468 
Украина 344,70 (39) 7,6 (133) 0,729 (76) 295 

Примечание: в скобках указаны места стран в мировых рейтингах 

Составлено автором на основании данных ООН, МВФ за 2011-2013гг., а также [6] 
 
      При вступлении в ЕС новые ее члены превращаются в рынки сбыта, 
сокращая или уничтожая свою промышленность и сельское хозяйство. Кроме 
небольшого перечня обязательных условий вступления в ЕС, выдвигается 
целый ряд других, далеко не второстепенных требований.  Приводят они к 
закрытию шахт (Польша, Чехия), вырубке виноградников (Греция), 
вырезанию животных (Эстония, Литва), массовому закрытию предприятий 
(Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Венгрия и т.д.). Укрепляют при этом свои 
позиции, безусловно, флагманы экономики ЕС: Германия, Франция, Англия.  
      Остановимся на ситуации с ФРГ. Немецкий рынок труда достиг в 2012г. 
лучших показателей с момента объединения страны. Уровень безработицы 
составил всего 6,7%, число занятых достигло 41,5 млн. чел.  Столько рабочих 
мест не было в Германии за всю ее историю. Вместе с тем, с 2000г. по 2008г. 
ФРГ была единственной страной ЕС, где падали реальные зарплаты: за 8 лет 
в среднем на 0,8%. В Австрии за тот же период зарплаты выросли на 2,9%, во 
Франции – на 9,6%, в Великобритании – на 26,1%. В течение 2008-2011гг. 
реальные зарплаты немцев несколько выросли (на 2,2%). Все равно они 
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оставались ниже, чем в соседних развитых странах. Отметим, что 
экспортоориентированная промышленность ФРГ находится на достаточно 
высоком уровне. Например, машиностроение, одна из наиболее интенсивных 
с точки зрения труда и важная для экспорта отрасль, достигло в 2012г. 
рекордного оборота – 209 млрд. евро, на 57% больше, чем десять лет назад. 
Если в 2002г. на экспорт шло 68% продукции машиностроения, то в 2012-м – 
75%. В отрасли занято почти 1 млн. чел. Только за последний год их число 
увеличилась на 43 тыс. чел.  
      Между Германией и другими странами ЕС возникла огромная 
конкурентная пропасть. Германия на 20% более конкурентоспособна, чем 
другие страны. В свою очередь, искусственная поддержка доминирования 
немецких компаний на европейском рынке влечет за собой ослабление 
экономик соседних стран, куда Германия агрессивно экспортирует свою 
высокотехнологичную продукцию. Это вызывает необходимость поддержки 
кризисных стран Германией в рамках европейских механизмов 
взаимопомощи. Зачищая экономическое пространство ЕС от конкурентов, 
экспортеры ФРГ в перспективе подрывают свою же экономику. 
      Заслуживающим на внимание следующий вопрос: как европейцы – члены 
ЕС ставятся к проблеме дальнейшего расширения Евросоюза? Результаты 
одного из проведенных исследований свидетельствует, что вступление новых 
членов больше всего приветствуют жители “задворок” ЕС – поляки (62%), 
латыши и румыны (58%), болгары и словенцы (56%). Меньше всего 
расширение ЕС поддерживают благополучные немцы (20%), австрийцы 
(21%) и французы (25%). В приведенных цифрах нет ничего удивительного, 
поскольку развитые страны являются главными донорами ЕС. Именно им 
приходиться решать основные его проблемы [7].   
 
5. Украина – Республика Болгария: состояние и перспективы торгово-

экономических отношений 
      Особое место во внешнеэкономической деятельности Украины занимают 
балканские страны (табл. 5). По объему товарооборота наиболее тесные 
взаимосвязи Украины сложились с Болгарией, Грецией, Сербией, Словенией 
и Хорватией. В течение многих лет торгово-экономические отношения с 
балканскими странами выглядели явно на пользу украинской стороны за 
исключением лишь Словении. Правда, по итогам 2012г. эти преимущества 
явно пошатнулись в торговле товарами с Хорватией, Македонией и Сербией.  
Балканские страны сегодня вызывают у нас особый интерес, поскольку они 
“стоят в очереди” на вступление в ЕС. Хорватия станет полноправным, уже 
28-м, членом ЕС с 01.07.2013 г. 
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                                 Таблица 5. Структура внешней торговли товарами Украины  
                                                        с балканскими странами, млн. дол. США (2012 г.) 
Страны Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

Албания 55,633 54,233 1,400 52,833 

Болгария 838,409 568,755 269,654 288,220 

Босния и 
Герцеговина 

45,454 31,441 14,013 17,428 

Греция 401,146 209,172 191,974 17,198 

Македония 39,234 13,033 26,201 -13,168 

Сербия 251,057 125,323 126,734 -1,411 

Словения 261,401 10,379 251,022 -240,543 

Хорватия 109,552 40,216 69,336 -29,120 

Черногория 8,698 5,716 2,982 2,734 

   Составлено автором на основании данных Госкомстата Украины [2] 

  
      Торгово-экономическое направление является приоритетом 
взаимодействия между Украиной и Болгарией. Если в 2001 г. общий 
товарооборот составил 363,7 млн. дол. США, то в 2008 г. он достиг 
рекордного показателя – 1345 млн. дол. США. К сожалению, влияние 
мирового финансово-экономического кризиса, который вызвал рецессию 
промышленного производства, негативно отразился и на объемах 
товарооборота. Тем не менее, Болгария остается ключевым торговым 
партнером Украины на Балканах и одним из наибольших в Европе (табл. 6). 
Важными аспектами роста взаимного товарооборота стало вступление 
Украины в ВТО и перспектива создания зоны свободной торговли с ЕС [8]. 

 
Таблица 6. Показатели двухсторонней торговли товарами между Украиной и 

Болгарией  в течение 2001-2012 гг., млн. дол. США 
Годы Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 
2001 363,694 298,522 65,172 233,350 
2005 652,207 543,519 108,688 434,831 
2006 726,134 595,725 130,409 465,316 
2007 723,604 554,017 169,587 384,430 
2008 1345,340 1105,942 239,398 866,544 
2009 547,303 395,540 151,763 243,777 
2010 668,925 450,928 218,997 232,931 
2011 1025,067 755,413 269,654 485,759 
2012 849,290 568,755     280,535 288,220 

Составлено автором на основании данных Госкомстатом Украины [2]  
      
       По итогам 2012 г. украинский экспорт (товары) в Болгарию составил 
568,755 млн. дол. США. Импорт из Болгарии составил 280,535 млн. дол. 
США. Основные товарные группы украинского экспорта в Болгарию: черные 
металлы и изделия из них, энергетические материалы (уголь и кокс), машины 
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и механизмы. Подавляющую часть болгарского экспорта в Украину 
составляет продукция фармацевтической промышленности. В экономику 
Украины из Болгарии инвестировано 19,9 млн. дол. США (на 01.01.2010 г.). 
В  Украине действуют порядка 200 предприятий при участии болгарского 
капитала и 67 представительств болгарских компаний. 
      В Болгарии зарегистрировано около 60 представительств украинских 
фирм, в частности, “Аэросвит”, “Украинское дунайское пароходство”.  
Негативным явлением стало то, что в 2009г. в г. Варна были закрыты 
представительства компаний “Укрферри” и “Укрзализниця” в связи с 
падением объемов грузоперевозок и нехваткой финансирования, которое 
снижает уровень украинского присутствия на болгарском рынке.  В Болгарии 
действуют 274 совместных предприятий при участии украинского капитала. 
К примеру, в г. Бургас успешно работает металлургический комбинат 
“ПРОМЕТ-СТОЛ” с украинским капиталом “МЕТИНВЕСТ”. Украинско-
болгарское СП "ЕВИФРУСИЧ" (в его состав входят украинские компании 
НПО им. Фрунзе и “МОТОР-СЕЧЬ”) в рамках контракта на сумму 30 млн. 
евро поставляет свою продукцию для модернизации газокомпрессорных 
станций “Кардам” и “Лозенец”. Кировоградское НПО “Радий” в рамках 
контракта на сумму 67,7 млн. евро в 2010 г. успешно завершило основной 
этап модернизации систем безопасности 5 и 6 блоков АЭС “Козлодуй”, что 
свидетельствует о реальной возможности наращивания экспорта 
высокотехнологичной продукции из Украины в Республику Болгария [13]. 
                                                                                                       
7. Заключение 
      Украина находится в процессе выбора внешнеполитического и 
внешнеэкономического курса – или Европейский Союз, или Таможенный Союз. 
Состояние внешнеэкономических связей указывает на то, что более активные 
отношения сложились со странами СНГ, со странами, входящими в Таможенный 
Союз. Главная причина кроется в отлаженных экономических 
взаимоотношениях в рамках народного хозяйства еще во времена СССР. 
       Вызывает озабоченность изменение за последние два десятилетия структуры 
ВВП Украины в сторону усиления сектора услуг, в сторону производства в 
реальном секторе экономики товаров с низкой добавленной стоимостью. В 
случае присоединения к ЕС Украина может только усилить свою роль как 
сырьевого придатка Европы, что имеет место с новыми членами ЕС.  
      По мнению автора, Украине следует развивать взаимовыгодные торгово-
экономические отношения, прежде всего, со странами-соседями, а также со 
странами, с которыми сложились в течение продолжительного периода времени 
традиционные связи. Речь идет, прежде всего, о странах, ранее входящих  состав 
СССР, бывших странах социалистического лагеря. Особое внимание 
целесообразно уделять укреплению внешнеэкономических отношений с 
балканскими странами, в том числе и в области научно-технического 
сотрудничества [9, 10, 11, 12].  
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      Особое место должны занимать взаимоотношения   между Украиной и 
Болгарией, поскольку две славянские страны объединяет много общего: 
география, история, культура, религия, язык, традиции. При выборе партнеров 
следует  учитывать, что лидерство в мировой экономике постепенно переходит 
от стран "G7" к  странам, которые становятся "локомотивами" мирового 
развития – "E7" (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Турция,  Мексика, Индонезия). 
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Abstract. Innovation is one of the prerequisites for successful long-term existence of firms. 
From a macroeconomic point of view they need support because corporate profits based on 
innovation contribute to GDP growth and employment. Higher order innovation create 
opportunities for further development through collaboration with primary research and 
development and academia, lower consumption of hard demands on resources (material, 
energy) and easier export. Aim of this article is to show the weaknesses of external support 
innovation and the analysis of the situation in the allocation of resources in support of the 
EU Programme Enterprise and Innovation.  
Keywords: innovation, barriers to innovation, finance, distribution and support innovation.   
 

1. Introduction  

Innovative business activity is a prerequisite for competitive advantage and 
long-term existence of the company. The competitive advantage of the whole 
economy, of course, depends on the competitiveness of firms. Because innovation 
is becoming an increasingly important tool for companies to maintain long-term 
competitive advantage, a discussion of the suitability of the possible tools to 
measure innovation performance is more intense. There isn´t consensus on what 
data are needed to assess the best innovation performance. There are scale 
transnational, national, sectoral and enterprise. 

In assessments are typically used input indicators (eg expenditure on research 
and development, the number of scientists and researchers, the use of venture 
capital, etc.) and output indicators (eg number of patents and licenses, bibliometric 
analysis, expression of goodwill by using corporate intangible assets etc.). This 
article aims to evaluate the current state and direction of the Czech Republic, 
according to some possible measurements and focus on permanently known 
weaknesses especially in the area of financing innovation. 

 
2. Czech Republic and Innovation Union Scoreboard – external 

measurement of innovation efficiency 
Summary Innovation Index (SII) is designed for international comparison of 

innovation performance and regularly evaluated across countries, especially the 
EU-27, is available on Innovation Union Scoreboard 2013 [1]. It offers a unique 
opportunity to measure the first effects of the economic crisis on the research and 
innovation landscape in Europe. It uses the most recent available data from 
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Eurostat and other internationally recognised sources with data referring to 2011 
for 12 indicators and 2010 for 9 indicators and to less recent years for only 3 
indicators. Six indicators are derived from the recently published Community 
Innovation Survey 2010, which investigated the innovation activity of the 
European enterprises during the crisis years 2008-2010. The Innovation Union 
Scoreboard 2013 gives a comparative assessment of the innovation performance of 
the EU27 Member States and the relative strengths and weaknesses of their 
research and innovation systems. The measurement framework used in the 
Innovation Union Scoreboard distinguishes between 3 main types of indicators and 
8 innovation dimensions, capturing in total 25 different indicators see fig. 1. 
 

 

 
Fig. 1. Indicators SII 

Source: [1] 
 
SII divides the EU27 countries into 4 groups: leaders, followers, moderate and 

modest innovators. The performance of leaders is 20% or more above that of the 
EU27; of followers it is less than 20% above but more than 10% below that of the 
EU27; of moderate innovators it is less than 10% below but more than 50% below 
that of the EU27; and for modest innovators it is below 50% that of the EU27. The 
Czech Republic has been for several years evaluated as moderate Innovators. SII 
value is interesting, but more interesting is the evaluation of the position of the 
sub-indicators compared to EU27, which shows fig. 2. 
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Fig. 2. CR's position in sub- indicators SII (measured to the EU27 average) 
      Source: [1] 

 
At first glance it seems that the Czech Republic has only weaknesses - strong 

bad values are in intellectual assets. If we take as a measure of the share of the EU-
27 would achieve the same performance meant a 4.6 times increase its activity. Is it 
realistic to achieve this state short period of time, considering that the patent should 
be supported by long-term work, if it is to be a technical solution at the appropriate 
level? 

Causes of low levels of obtaining patents [2] is much more than a lack of 
potential technological development. Other causes include financial, personnel and 
time-consuming, and the absence of motives for patenting. Companies in the 
Czech business environment (a very bad situation in law enforcement) do not allow 
for patenting basic reason - to prevent competitors from entering the market. 
Another reason is the possibility to license patented solutions provide and secure a 
source of income. International Audit of R & D in the Czech Republic [2]  as part 
of its report published survey results, as perceived barriers to the use of intellectual 
property in industrial research respondents (see fig. 3). 
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Fig. 3. Barriers to the use of intellectual property rights perceived in the Czech    

Republic (scale of 1-10, from minor to noticeable) 
       Source: [2] 
 
What are the reasons? Entrepreneurs think that it is a sunk cost - the company 

does not see a clear reason why they patented. The process of obtaining a patent is 
financially and administratively time-consuming and costly. With the absence of 
Intellectual assets is then also connected weakest SII - License and patent revenues 
from Abroad. If not patents, neither can the revenues from them. 

The second weakness is the finance and support, which we devote a separate 
section. 

 
3. Finance and support for innovation in Czech Republic 

At the national level, the innovation potential business is regularly evaluated 
on the basis of surveys. Czech Statistical Organization once every two years 
collecting data from companies that have (by law) the obligation to respond. That 
is the reason why research is complex. Tab. 1 summarizes the survey results for the 
last 10 years, own two completed studies, marked italic [3]. Table 1 shows how the 
barriers of innovative behavior of businesses are feeling the most. The lack of 
finance and high cost innovation regularly have great significance. 

 The question is whether the increased supply of money increased the intensity 
of innovation. If we look at the results of research [4], where companies were 
asked about the impetus for its innovation activities (answers free), finance here 
ever occurred.  
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Table 1. Barriers to innovation 

 
all in % 2012 2008 

-

2010 

2007 2006

-

2008 

2005 2004 

-

2006 

2002 

-

2003 

Innovations were not required  5,2  12,3 8,7 5,4 7,8 

No need to innovate due to earlier innovations  3,1  5,8 5,5 3,4  

Uncertain demand for upgraded products or 
services 

37,2 11,0 14,0 11,4 11,7 8,5 20,4 

Market dominated by established firms  18,1  18,1 17,6 14,9  

Difficulties finding cooperating partner  3,5  4,7 5,4 3,0  

Lack of information on markets 37,0 2,5 13,0 3,6 3,3 2,5 4,2 

Lack of information on technology 7,0 2,1  2,2 1,9 2,0 2,9 

Lack of qualified workers 22,0 10,8 26,0 11,5 8,4 14,7 10,2 

Innovation costs too high 28,0 23,2 30,5 21,2 18,5 19,4 31,4 

Lack of finance from sources outside the 
company 

18,6 17,1  12,8 12,3 12,3  

Lack of financial resources in the enterprise 48,0 30,9 18,0 25,9 23,4 22,0 33,0 

  Source: self processed using data sources [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  and own research  
 
Research [10] focused on small and medium-sized enterprises while 

innovating, realized with the help of organizations focused on information services 
to these enterprises, shows the power of financial barriers further divided: 

 - Lack of equity 48.8% 
 - Too small gains from innovations 27.9% 
 - Lack of loan capital 18.6% 
 - Lack of venture capital 10.5% 
The biggest barriers to increase the intensity of innovation activities include 

missing capital. Innovation expenditures in the Czech Republic at roughly 60% of 
the EU-25 [1]. In the Czech Republic there is insufficient spending on innovation 
in Czech companies mainly due to lack of working capital and unavailability of 
external financing sources, which, however, relates to small and medium-sized 
enterprises in general, regardless of the innovation. 

 Venture capital financing in the Czech Republic at a low level: Indicators of 
risk capital for early business in the Czech Republic at the level of about 11% 
compared to the average EU-27. Study of Barriers to the growth of 
competitiveness of the Czech Republic [11] showed that venture capital 
investments in our country are not negatively affected by the lack of preparedness 
of the entry of such companies for capital and management's unwillingness to lose 
control of the companies, but also a relatively high investment threshold and 
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demands on the firm's growth, which usually require those who should invest 
venture capital. 

What financial resources thus Czech companies actually missing? The 
diagram in fig. 4 shows the financing options in all.  
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risk and return for investor decrease  

 
Fig. 4. Financing options by origin sources 

                                     Source: own 
 
Innovations in most phases characterized by a higher degree of uncertainty and 

risk, so its financing need more resources for this purpose, ie the equity. Low 
willingness of banks to lend money to risky projects is normal. This means that 
foreign sources of innovation funding can not be used? Reserves can be used, but 
they are not significant as a source and its use is limited to accounting regulations. 
The debt financing is applicable to rather short-term debt to finance current 
operations, but which is not crucial for innovative companies [10]. Liabilities for 
financing innovative activities in an environment of uncertainty generally too risky 
because of the need to comply with the contractual maturities and interest 
payments. It is therefore clear that the ideal source for financing innovative 
activities are primarily their own internal resources, or a external sources which are 
priváte equity (venture capital). Ideally should be encouraged to use them. 

From foreign external sources can be used support from public sources. It is 
irreversible, but the provider is secured against the risk of misuse of a formal 
process for allocating and determining the exact use of resources. The question is 
whether, support to innovation is of real benefit to the company. 
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4. Financing from external sources  
Support for various public programs is very wide (more detail what programs 

are currently in 2012 states eg [12]. Directly to support innovative behavior of 
firms focusing Operational Programme Enterprise and Innovation for the years 
2007 - 2013. The global objective of the Operational Programme Enterprise and 
Innovation is to increase the end to increase the competitiveness of the Czech 
economy and bring the innovation performance of the industry and services sector 
at the leading industrial countries of Europe. 

 Beneficiaries are entrepreneurs, business associations, research institutions, 
universities and other educational institutions, nonprofit organizations, individuals, 
local governments and organizations established and founded CzechInvest, 
CzechTrade and more. OPEI is funded by the European Regional Development 
Fund (ERDF). Operational Programme Enterprise and Innovations (OPEI) is a 
thematic operational program and in terms of financial resources is the third largest 
Czech operational program. The EU funds allocated for him is € 3.04 billion, 
which represents approximately 11.4% of all funds allocated from EU funds in the 
Czech Republic. The czech public resources should be further funding increased by 
another 0.54 billion €.  To achieve global objectives, funding in the OPEI priority 
axes defined (see table 2). 

 
Table 2. OPEI –  finance resources plan 

 

Priority axis Sources Topic 

Start capital for companies 93 mil. € START 
780 mil. € PROGRES 

 GUARRANTY 
 DEVELOPMENT 
 ICT IN COMPANIES 

Development of companies  

 ICT SERVIS 
Effective energy 286,2 mil. € EKOENERGY 

800,1 mil. € INNOVATION Innovation 
 POTENCIÁL 

1266,6mil. € COOPERATION 
 PROSPERITY 
 TRAINING CENTRES 

Environment for entrepreneurship 
and innovation 

 REAL ESTATES 
246,5mil. € CONSULTING Business development servises 

 MARKETING 
Source: [12] 

 
Funds allocated to all programs together were € 3.472 billion, which is 97% of 

the prepared 3.58 billion € (support of the state accounts for 15%). 
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  Can not be assessed further success of the program as a whole, but it is 
possible to look at the evaluation of intermediate results, processed MPO [13]. 
Evaluation assesses the speed of the placement of funds in each of the priority 
axes. The full report [14] then evaluates only interested in programs, which 
recommends that a similar program in the future and define the basic 
organizational assumptions and definition of priorities, and work well. Both reports 
are only evaluated success on the program without additional input factors of 
effectiveness or any feedback on the businesses. 

There's no point arguing with setting the priority axes, but also points to the 
possible use of inefficiency use of resources because their control is only on input 
and is marked as successfully closed a project that perfectly legally spend funds. 
The actual effects of assistance are no longer evaluated some priorities or generally 
- for example, priority Training Centres raises some doubts, because MPO Final 
Report [14] does not expect be further utilized. 

Including feedback are superficially assessed only selected priority axes. About 
getting feedback from businesses tried Association of Small and Medium 
Enterprises [15]. The majority (94%) of respondents think that similar programs 
are meaningful and beyond were attended by 60%. Other respondents mentioned as 
the reason for lack of interest or the inappropriateness of the nature of their 
company / business (44%) and high administrative demands. 

In the next period, the company reported interest in the activities that support 
- the implementation of new technologies, 
- increased competitiveness,  
- expansion of production. 
Participants expressed dissatisfaction with  
- the form and speed of payment of subsidies reflected dissatisfaction (21%),  
- with a duration period of the application in terms of signing a grant (17%)  
The biggest benefit of the respondents would like to see in 
- the accelerate the process (68%), 
- simplify administration throughout the project (63%),  
- simplify the preparatory phase (project application - 62%). 
Respondents most often reported that participation in the program brought them 

increase competitiveness (67%), the least reported that brought them increase 
market share (35%).  

To improve the grant program would help (free response)  
- less paperwork (28%),  
- extend the range of projects (21%),  
- speed and transparency of the whole process (15%). 
To paint the reality, so 68% of companies used to process the project hired 

consultant. If you then look at the individual entities that drew the OPEI [16], we 
can easily calculate that, at least in the years 2008-2009, which are fully enclosed, 
drew full 20% of the state institutions and ensuring the organization OPEI. 
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Companies are getting money as like, but additional costs of this process of 
redistribution can then be defined as follows: 

-  costs for firms consultant 
-  the allocation of costs to the state (20% of funds) 
-  the cost of delays, 
-  the cost of limited use. 
Subside are and will be used whenever available, but only on a limited basis, as 

additional financing, which is also their purpose - to support, not exclusive 
financing. 

 The reason is their character in terms of time money flow - before their use 
should be tied to a specific activity, which is fine. But, if it is a single or short-term 
devices, their use for the purpose of requiring long-term funding (R&D) is at risk 
of failing to ensure continuity. Hence it can be used only for development results 
with less risk (innovation lower orders), or for co-financing the purchase of 
equipment, if the program is designed for such funding.  It can be concluded that 
the assistance programs may be only a source of incremental improvement, not a 
step development. In terms of the role of the state and the creation of additional 
funds to encourage innovation and small and medium-sized businesses would be 
appropriate to use more indirect forms of support (tax relief, removing the 
administrative burden, transparency and cultivating business environment, 
implementing indirect instruments advantage entering venture capital investor, 
etc.) that would allow innovative firms to raise capital internally.  It is better if the 
company can finance its further development of adequate own funds and do not 
wait for grant programs. 

 
5. Conclusion 

The Czech Republic is a small country that does not have sufficient land or 
resource base. Their competitive advantage must be based on the innovation. The 
aim of this article is to show the real obstacles to innovation activities. Lack of 
funding and high costs are often cited as a barrier to the growth of innovation in 
companies, in fact, research shows that most companies would be better in terms of 
capital investment opportunities not just because of unpreparedness in other areas 
(lack of staff, impromptu projects, etc.) Financing innovation activities for small 
and medium businesses is exclusively from its own resources.  

The solution seems to support the various programs of innovation. They are 
used, but only to a limited extent as additional financing, which is also their 
purpose - is support, not exclusive financing. The state should rather concentrate 
on indirect support to SMEs to enhance the possibilities of raising funds for the 
operation of its own activities rather than chaining requests for support from grant 
programs.This article is the output of the research project Management of 
innovation, which is realized at the University of Economics under number 
IP300040.  
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Abstract. The process of manufacturing and the business relations create the world market 
as a complicated system of economics relations between the vendors and the customers. 
Their development brings to diverse mechanisms and functioning, which oppose to the 
market chaos and disorder. One of those mechanisms is the stock exchange. In the report are 
analyzed the processes which are related of the Bulgarian stock exchange as a barometer of 
the economics and their regulating role for the limitations of the grey sector in it.   On this 
base are marked the problems ways for development of the stock exchange as an actual 
regulating market framework, which helps the business, enforce confidence and safetiness in 
the concrete markets and thus acting as a main factor for stable development. 
Keywords: stock exchange, stock exchange operations, stock exchange contract, grey 
economics. 

 
1. Въведение 

Сегашната начална фаза на изхода от глобалната финансово-
икономическа криза  не само в България и Европейския съюз, но и в световен 
мащаб е изправена пред редица предизвикателства и проблеми. Много 
държави преминават през депресия, а за някои от тях не е изключена и 
вторична рецесия. Спадът в икономическата активност се преодолява трудно, 
а прогнозите за бъдещето на света не са оптимистични.  

България като неразделна част от ЕС продължава  да понася негативните 
последици от кризата и общото забавяне на европейските икономики като: 
• спад на икономическия растеж;  
• обезличаване на малкия и среден бизнес; 
• спад във вътрешното потребление; 
• застой в преките чуждестранни инвестиции в страната; 
• забавяне на износа; 
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•  нарастване на безработицата и равнището на цените на основните 
потребителски стоки; 
• значителен размер  сива икономика.  

При така сложилата се ситуация пазарните субекти са неспособни 
самостоятелно да се справят с възникналите проблеми. Необходима е 
държавната намеса в качеството й на разпоредителен механизъм със 
съответни инструменти и средства.  Чрез ефективно функциониране на 
институциите от публичен характер (правителство, парламент), частен                                               
(стокови и фондови борси, тържища и др) или доброволен характер 
(фондации, сдружения, синдикати, браншови камари и др.) се разработват 
правила, основани на прагматизма в действията на стопанските субекти и 
държавата, определящи как най-ефективно може и трябва да се произвежда, 
продава, кредитира, субсидира и инвестира в инфраструктурни проекти и т.н.  

В тази връзка институционализираните борсови  пазари в лицето на  
стоковите и фондовите борси се явявят като продължение на регулиращата 
роля на държавата в икономиката, основани на определени правила и 
процедури, гарантиращи и защитаващи правата на всеки стопански субект, 
участващ на тях. Те са основен инструмент за свиване на сивия сектор в 
търговията с масови борсови стоки и ценни книжа. Чрез тях могат да се 
пресекат и данъчни измами (неплащане на данъци, източване на ДДС), да се 
защитят стопанските субекти от ценови и други рискове.  

Предвид голямото значение и роля на борсите като алтернатива на 
неорганизираните  пазари, изслеването в  доклада има за цел:  

 проучване на възможностите на борсовите пазари като организирани 
пазари за ограничаване  на скритата икономика в условията на глобалната 
финансова криза 

 специфициране на проблемите на борсите и скритата икономика 
 формулиране на стратегически перспективи и действия за развитие 

на борсите  в качеството им на фактор за ограничаване на  «сивите» дейности 
в икономиката  

За постигане на целта се разглеждат следните проблеми: 
� анализ и оценка на стоковите и фондовите борси 
� сравнителни характеристики на значението и ролята на борсите за 

ограничаване на скритата икономика 
� изводи и препоръки, базирани на проучванията в областта на 

борсовата  търговия и теоретичните разработки в тази област  
 
2. Регулиращата рола на борсите за ограничаване на скритата 

икономика 

България е на първо място в Европа по дял на сивия сектор 
(недекларирани доходи) в икономиката, показват данните на Европейската 
комисия. Тази незаконна икономическа дейност в страната  възлиза на 31,9%  
от БВП. След нея в класацията се нареждат Румъния и Харватия.  
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Най-честите сиви практики са укриване на печалби, нефактурирани 
сделки, неплащане на дължимия данък печалба, доплащане на ръка, 
контрабанден внос и износ и др. 

Световната финансова криза е един от факторите, повлиял за увеличение 
на обема на скритата икономика. Подобно влияние се отразява негативно 
върху процесите, свързани с устойчивото развитие на икономиката. Това 
обуславя обективна необходимост от незабавни мерки в посока на 
ограничаване на сивия сектор. Тук известен принос могат да окажат борсите 
(стокови и фондови борси) като институционализирани пазари на едро, които 
търгуват по определени правила и процедури, изключващи монополното 
ценообразуване. 

Борсовите пазари на стоки и ценни книжа притежават възможности да 
привличат участие на бизнеса и населението в организираната, гарантирана и 
финансово защитена борсова търговия вместо ориентирането им в 
определени случаи към „сиви” дейности от икономиката. Те са заложени в 
тяхната правна и институционална уредба. 

Правната уредба на борсите включва борсови закони чрез които 
държавата регулира борсовата дейност на страната: 

� Законът за стоковите борси и тържища (ЗСБТ) кокретизира 
основните правила за борсова търговия и органите за управление на борсата. 
Чрез контрола на държавата се търси оптималното решение между 
противоречивите интереси на купувачи и продавачи на дадена стока в 
условия на нормална конкуренция. 

� Законът за фондовите борси и ценните книжа (ЗФБЦК) урежда 
емитирането на ценни книжа и извършването на сделки с тях, правата и 
задълженията на участниците в сделките. 

� Законът за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) осигурява 
защита на инвеститорите в ценни книжа като урежда създаването на условия 
за развитие и функциониране на открит и ефективно работещ пазар, 
гарантиращ обществено доверие в него. 

За успешно развитие на борсите като организирани пазари, които 
гарантират интересите на двете страни в сделките съдействат не само 
борсовите закони, но и съответните борсови институции за регулиране и 
контрол по спазване на тези закони: 

� Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) 
осъществява контрол на стоковите борси чрез предварителен контрол 
посредством издаване на лиценз на борсата за упражняване на дейност и 
последващ контрол чрез проверка за спазване на закона и условията, 
посочени в лиценза. 

� Комисията по финансов надзор (КФН) е държавна институция която  
лицензира фондовите борси, инвестиционните посредници и 
инвестиционните дружества,  утвъждава проспектите при емитиране на 
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акциите, води регистър за фондовите борси и инвестиционните дружества, 
чиито ценни книжа се предлагат публично. 

� Централният депозитар (ЦД) е национална автоматизирана 
информационна система за съхранение и управление на ценните книжа. 
Неговите функции включват: регистриране на всички сделки с ценни книжа, 
сключени на фондовата борса; прехвърля собственоста на книжата след 
регистрацията им; извършва клиринг (уравняванe) на плащанията и 
сетълмент (разчети) по сделките като уведомява членовете за задълженията 
им за предаване или плащане на ценните книжа 

� Борсовите асоциации (БА) обединяват усилията на отделните борси 
за стриктно приложение на борсовите принципи. Съдружниците в тях се 
координират за решаване на задачи, свързани с подготовка и предлагане на 
нормативни актове за борсова търговия; разработване на борсови правила и 
др. 

� Борсовата институция (борсата) като организация с нестопанска цел 
регламентира законосъобразността на борсовата дейност чрез Общото 
събрание, борсовия устав и борсовия правилник. 

В конкретен план регулиращата функция на борсата преследва  
осигуряване на реална и прозрачна търговия по цени, образувани от 
търсенето и предлагането на стоките и книжата като се базира на строго 
принципни положения: 

• всяка борса има утвърден график за провеждане на борсовите сесии. 
Всяка сделка, сключена извън времетраенето на конкретната борсова сесия, 
се счита за недействителна. 

• борсата  регулира нивото на долната (limit down) и горна граница 
(limit up) на цените по отношение цената на откриване (open price) за всяка 
борсова сесия. В случай на неизбежни свръхколебания на тези цени извън 
определените гранични стойности, управлението на борсата спира 
търгуването до възстановяване на равновесието. 

• борсата определя минималното количество стока, което може да се 
продаде или купи върху основата на един борсов контракт. Това количество, 
известно като един лот (lot) представлява най-малката доставна единица  като 
обект на търгуване 

• електронно подаване на поръчките за борсови сделки от клиентите 
на посредниците чрез интернет 

• борсовия правилник ограничава допустимото количество на 
закупуваните фючерсни контракти с една и съща позиция (месец на доставка) 
от един и същи брокер и с това пресича възможността за монополизиране на 
борсовите поръчки от един брокер 

• борсата предоставя качествени информационни услуги, обзори и 
анализи, което издига нейната роля на източник на обективна, редовна и 
аналитична информация за цените в света, региона и страната. 
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Изложените характеристики на борсовите пазари  разкриват техните 
предимства  и възможности да привличат стопанските субекти активно да 
търгуват  с борсови стоки  и по този начин да противодействат  на прояви от 
сивата икономика.   

                
3. Анализ на състоянието и проблемите на стоковите и фондовите борси 

На фона на неблагаприятната международна икономическа конюктура, 
предизвикана от финансовата криза,  развитието и функционирането на 
стоковите борси се характеризира със следните тенденции:  

� нарастнала активност и високи обороти с борсови стоки (от 44 млн. 
лв през 1998 г. реализирания оборот  достига 795 816 566 лв. през 2012 г. 

� 13% ръст в обема на сключените сделки спрямо предходните години. 
� продължаваща тенденция на преобладаващи сделки с нехранителни 

стоки, следвани от сделки със зърнени храни. 
� традиционно търгуване  на горива и енергоносители от групата на 

нехранителните стоки, следвани от химикалите 
� сезонно поскъпване на земеделските продукти 
� стоковите борси работят като пазари за спот сделки, а не като пазари 

за фючерсни сделки. За сега на стоковите борси работи само една клирингова 
система с добър арбитраж на спот сделки 

Проявилите се тенденции очертават проблемите и наличните  
възможности за реализацията на стоковите борси като  регулирани пазари на 
стоки, съдействащи за осигуряване на определено устойчиво развитие в 
определени сектори на икономиката: 

 стагнация на борсовия пазар на стоки при която отсъстват реални 
купувачи и реални цени. Търсят се малки количества на символични цени. 

 чувствително намалено търсене на традиционно търгувани борсови 
стоки- земеделски продукти, горива, химикали 

 формиране на големи количества нереализирана продукция на 
агробизнеса и затваряне на средства в стоки. Като резултат следват  големи 
загуби 

 липса на съвременна клирингова система за фючерсните сделки в 
лицето на клиринговата къща, която осъществява финансово счетоводното 
им обслужване. 

Българския капиталов пазар в лицето на фондовата борса също се оказа 
засегнат от кризата, но през последните две години се наблюдава  известно 
съживяване, проявило се в следните тенденции: 

� нарастване на  общия оборот на регулирания пазар с 9,36% от 
622 987 279,86 лв. За 2011г. на 681 298 637,26 лв. за 2012 г. Нарастването се 
дължи на вторичната търговия на акциите на енергоразпределителните 
дружества, приватизирани през 2012 г. 

� намаляване на броя на сключените сделки  с 37,88% спрямо 
предходната година. Намалението се дължи на спад в броя на сделките с 
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акции с повече от 50%, с облигации- 30%, с права – с 87% и с акции и дялове 
на колективни инвестиционни схеми – с 16,44%. Нарастване се наблюдава 
единствено в броя на сделките с компенсаторни инструменти със 156,36%. 

� значителен спад на борсовите котировки спрямо предишните 
периоди и спрямо западноевропейските страни, САЩ и азиатските 
капиталови пазари. 

� оттегляне на много чуждестранни инвеститори от страната под 
влияние на  финансова  криза в международен мащаб 

� липса на инвестиционна култура на населението. Само малка част от 
населението разпознава и оценява инвестициите като алтернатива на 
спестяванията им 

Проявилите се тенденции очертават сериозни проблеми в развитието и 
функционирането на фондовата борса като организиран, регулиран и 
перфектен пазар, способен да привлича и пренасочва  инвестициите на 
фирмите и населението към борсовия подиум, вместо към «сиви» дейности 
на икономиката. 

 ниските обороти, продължителните спадове на борсовите котировки, 
спадът на броя на сключените сделки и поевтиняването на ценните книжа 
възпрепятства  компаниите (фирми) да набират капитал през борсата чрез 
емтирането на акции (дялове и книжа) и облигации (дългови книжа). Под 
влияние на световната финансова криза настъпи паническа разпродажба на 
акции на местния пазар, а страхът и неопитността на родните инвеститори 
доведе до ситуация при която най-качествените публични компании се 
търгуват под ликвидната им стойност. Малките борсови обороти от 1-2 мил. 
лв генерират и малки комисионни за  борсовите посредници между 10-20 
хил. лв. (при 1% комисионна  за инвестиционните посредници). При такава 
ситуация една част от инвестиционните посредници не могат да покрият 
оперативните си разходи чрез комисионната, които генерират техните 
клиенти. Следват банкрути, фалити, сливания и придобивания, които 
увеличават пазарния дял за едни и намаляват този дял за други. 

 силен конкурентен натиск от другите канали за финансово 
посредничество – банките, застрахователната  система, лизингът. 

 слаба ликвидност на фондовия пазар (максималния брой сключени 
сделки от общия обем на предложените сделки) поради пренасочване към 
сключване на сделки с «нетипични» борсови книжа – компенсаторни 
инструменти, инвестиционни бонове, остатъчни дялове от държавни 
дружества от една страна и липсата на качествени дружества, отговарящи на 
изискванията на фондовата борса от друга страна. 

  слабо участие на бизнеса и населението както в емитирането, така и 
в инвестирането в акции поради неинформираност и непознаване 
предимствата на този начин на финансиране. Според проведени анкети в  
80% от представителите на бизнессредата и 65 % от населението не познават 
емитирането на акции като алтернативен начин за финансиране, което 
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подчертава ниската популярност на капиталовия пазар сред емитентите и 
инвеститорите. 

Съвкупността от посочените и ред други проблеми показва 
необходимостта от  стратегически промени с цел преодоляване стагнацията 
на фондовия пазар  и реализация  на предимствата му на организиран и 
регламентиран пазар, съдействащ за устойчиво развитие на икономиката на 
страната. 

Финансовата криза предизвика сериозни изменения и в проявлението на  
скритата икономика. Строителството, туризма и здравеопазването вече не са 
на челно място по ниво на  сиви дейности. Настъпr  преструктуриране на 
сивите браншове   в следните насоки: 
• Сектор електротехника и електроника. Сивите практики тук се проявяват 

под формата на недекларирани доходи, контрабанден внос и износ.  
• Трудовоправните отношения. Работата без договор вече е заменена с 

договор  на една сума и доплащане на по-голяма сума на «ръка», което 
става извън счетоводството. 

• Селското стопанство. Сивия сектор в търговията с пшеница достига 
около 40% в резултат на търгуване на зърното от земеделците през 
мелничарите, хлебарите и търговците  без документи и «спестяване» на 
плащане на ДДС към държавата.  

• Нарастване на размера на сивите дейности в търговията със скрап като 
две трети от фирмите за скрап са нелегални,  осъществяващи незаконна 
търговия. 

• промишлено-акцизния сектор(производство на алкохол, цигари, горива)  
и др. По сведения на  Националната лозаро-виинарска камара половината 
от спиртните напитки у нас са непроверени и с неплатени данъци, а 
съдържанието на бутилки с нелегален алкохол може да се окаже опасно 
за здравето на хората.  
 Според икономическата теория в условията на криза делът на скритата 

икономика следва да се увеличава. Противоположно на тази логика Индексът 
на скритата икономика отчита тенденция към спад на сивия сектор  за 
бизнеса и покачване при населението. Като причини за  тази противоречива 
динамика могат да се посочат. Настъпилата рецесия в българската икономика 
под влияние на кризата и свиване на бизнеса в повече стопански сектори. 
• Настъпилата рецесия в българската икономика под влияние на кризата и 

свиване на бизнеса в повече стопански сектори. 
• проявилата се трайна и устойчива тенденция на увеличаване на     

относителния дял на заетите с официално сключени договори със 
«скрити клаузи», което означава минимално официално възнаграждение 
и допълнително изплатени  суми на «ръка», т.е. допълнително 
недекларирано възнаграждение. 
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• тенденцията на рязък скок на скритата търговия в браншове като 
електротехника и електроника, козметика, полиграфия. Според     
Асоциацията на индустриалния капитал тези сектори са с най-високи 
показатели на укриване на печалби, нефактурирани сделки, контрабанден 
внос и износ, неиздължаване на пълния размер на  социалните и здравни 
осигуровки. 
  Предвид проявилите се тенденции в развитието на борсите и скритата 

икономика следва изводът, че борсите в условията на финансовата криза са 
възпрепятствани да влияят като алтернатива на неорганизирания пазар и от 
тук за ограничаване на сивата икономика поради посочените и ред други 
причини. 

 
4. Насоки  за развитие на борсовите пазари и ограничаване на скритата 

икономика 

В трудния и продължителен продължителен период на рецесии борсите в 
качеството си на пазари  за финансиране на бизнеса от една страна и  
съдействащи за ограничаване на скритата икономика в определени случаи от 
друга страна, трябва да разрешат редица проблеми в следните насоки: 

1. Преодоляване на застоя и  липсата на инвестиране в сделки с ценни 
книжа чрез промени в  правителствената политика за приватизация на 
миноритарни пакети от ключови  енергийни и други държавни дружества, 
което ще привлече  местни и международни инвеститор. Като пример в това 
отношение може да послужи борсовата приватизация на миноритарния пакет 
на БТК, която силно раздвижи борсовата търговия през и немалко 
чуждестранни инвеститори стъпиха на Българската фондова борса.  

2. Стимулиране емитирането на дългови ценни книжа(облигации, 
конвертируеми облигации, общински облигации) чрез популяризирането им 
като форма на допълнително финансиране. От важно значение в това 
отношение се явява популяризирането на общинските облигации като форма 
за допълнително финансиране на общинските бюджети в България. 

3. Повишаване на инвестиционната култура на бизнеса и населението за 
участие в прозрачната борсова търговия. За тази цел следва да се засили 
информираността на бизнеса да разпознава кога, как и в какви случаи да 
прилага борсовото финансиране чрез издаване на акции и облигации като 
алтернатива на банковото финансиране чрез кредити  от една страна и 
информираността и познанията на населението да разпознава инвестициите в 
акции като алтернатива на спестяванията им от друга страна. 

4. Повишаване на корпоративното управление като се потърсят начини 
за стимулиране на емитентите да прилагат принципите, заложени в 
Националния кодекс за корпоративно управление и по-високи стандарти на 
управление като основа за подобряване на имиджа ва българския капиталов 
пазар, повишаване на доверието на инвеститорите и привличането на чужди 
инвеститор. 
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5. Законова уредба на своевременно изграждане на клирингова къща 
към стоковите борси за фючерсните сделки  с борсови стоки. 

 
5. Заключение 

Основната мисия на борсите е свързана със създаване и развитие на 
организирани и регулирани пазари на стоки и ценни книжа, които да 
осигурят равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за 
участие в търговията с борсови стоки. Лоялната и ефективна борсова 
търговия   привлича  компаниите и населението да  инвестират в тях вместо в 
някои „сиви” дейности на икономиката. В сегашните условия тази мисия е 
възпрепятствана в определена степен от финансовата криза от една страна и 
от противоречивата динамика на скритата икономика от друга. В тази връзка  
небходими са законови и институционални промени и подходяща стратегия 
за развитието  и функционирането им в редица насоки, някои от които са 
маркирани в настоящата разработка. 
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1. Въведение        

Предмет на настоящата разработка, която е част от по-мащабно 
изследване е ускореното въвеждане на българската фондова борса режима за 
първично представяне на ценните книжа на публичните акционерни 
дружества. Целта на доклада е да подпомогне в методически план 
реализацията на сделките за публично представяне на ценни книжа  или 
т.нар. IPO – трансакции (от англ. Initial Public Offering - IPO), т.е., 
осъщественото за първи път, публично предлагане (емисия, пласиране, 
иницииране, представяне, листване...). Нa базата на цитираните източници е 
направен анализ и се предлагат конкретни указания за реализацията на 
подобен род сделки, които досега у нас не се радват на радушен прием.  

В условията на продължаващата световна икономическа криза 
възможността публичните акционерни  дружества да получат допълнително 
финансиране е един от съвременните методи за инвестиране на компаниите.   
Според направения обзор на Ernst & Young, по равнище на активност на 
сделките IPO през 2012 г., в света лидирерски позиции заемат борсите от 
азиатско-тихоокеанския регион. В същото  време основната активност на 
тези пазари е свързана с участието на фондовете за преки инвестиции 
концентрирани в САЩ, което през 2012 г., не е толкова  високо заради 
редица негативни фактори. Само от 103 сделки IPO, през 11-те месеца на 
годината, от компаниите са привлечени 20,5 млрд. долара, което е почти 
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двойно по-малко от съвкупния обем на средствата, привлечени в резултат от 
116-те сделки през 2011 г. (38,6 млрд долара).    

От американските компании, през 2012 година са  проведени 67 
пласирания, съставляващи 77% от сумарния обем на привлечения капитал. 
Година преди това сумата на пласиранията е 29,6 млрд. долара в хода на 62 
сделки на американските борси. За разлика от американските, европейските 
не бяха така активни: само пет сделки на европейските площадки на обща 
сума 1,4 млрд долара. Въпреки слабата конюнктура, перспективните 
компании могат успешно да осъществят IPO, доколкото са успели да 
представят на инвеститорите отлична отчетност и перспективи на  бизнеса 
си. В текущата година икономическата ситуация в света ще се подобри, тъй 
като Китай вече се въстановяна, а в ЕС се забелязват признаци на 
стабилизация. Затова и 2013 г. ще е по-активна за IPO, не по-малко от 
предходната, а обемите на пласиране могат  да се увеличат до 20–30%. 
«Недвижимостта, нефта и газа, инфраструктурата и здравоопазването – 
компаниите от тези сектори трябва да станат по-активни през 2013 г.,  
отбелязва заместник  председателя на Ernst & Young Мария Пинели. 

 
2. Изложение          

На практика направеното иницииране инвеститорите да станат 
акционери на компанията е сложен комплекс от организационни, юридически 
и финансови процедури, в които освен самата компания и потенциалните 
инвеститори са задействани множество посредници. Целите на основните 
участници не винаги съвпадат, всеки от тях в процеса на подготовка и 
провеждане на IPO – сделките, се сблъсква със свои проблеми и задачи, и 
въпреки това, всички те са заинтересовани от тяхната реализация. В последно 
време  битуват и т.нар. народни IPO – сделки, при които фенове на даден  
футболен отбор да изкупят ложи или цял един сектор от стадиона. Затова 
целият комплекс от  проблеми на IPO-транзакциите трябва да се разглежда от 
различни гледни точки – на компаниите-емитентите, инвеститорите, 
посредниците. Актуалността на проблематиката на IPO-транзакциите за 
емитента основно е съсредоточена към въпросите за избора: на схеми за IPO;  
на търговска площадка (страна), където ще се провежда пласирането;  на 
андерайтера; провеждане на комплекса от мерки по реструктуризацията на 
компанията. по разкриване на информацията за компанията както по време на 
провеждането на IPO, така и след него. Основните цели на компаниите – са 
привличане на дългосрочни финансови ресурси в максимален обем, 
създаване и поддържане на статуса на публична компания, както и 
минимизацията на разходите за подготовката и провеждането на IPO.  

Главната цел на потенциалния инвеститор –  е получаване на максимален 
доход в бъдеще при минимален риск и диверсификация на инвестиционния 
портфейл. Затова  него най-важен е кръгът проблеми, свързани с точната 
оценка за перспективите на компанията, пазарните рискове, резултат 
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дейността й,  специфичните рискове, произтичащи пласиранията при IPO – 
финансовите и юридическите.  Основният посредник между компанията и 
инвеститорите – е андерайтерът, чиято главна цел – е провеждането на 
успешно IPO, а резултатите да удовлетворят всички участници, в очакването 
да  получат нови акции. Основните задачи на андерайтера – избор на схеми за 
IPO, анализ на емитента, подготовка и осъществяване на всички юридически 
процедури, информационно съпровождане, привличане на инвеститорите, 
организация  работата на посредниците, подпомагащи  процеса до финала му. 
Ключов момент в дейността на андерайтера – е определяне цените на 
акциите. Почти за всеки посредник финансовия резултат при IPO е 
предопределен, затова главна задача за всеки посредник става репутацията на 
надежния партньор. Възможността от взаимодействието на тези основни 
групи участници до голяма степен се определя от нормативно-
законодателната база, дейността на регулаторите, равнището в  развитието на 
пазарната инфраструктура. Успешното им взаимодействие зависи от 
развитието на финансовия пазар в страната и икономиката й. За целта е 
необходимо да бъдат описани интересите на основните участниците в IPO. 
Структурирана е последователността на стъпките, които да се предприемат 
при подготовката и провеждането на IPO. За всяка стъпка са  формулирани 
основните въпроси, на които трябва да се отговори, защо и кому е 
необходимо да отговаря на тях. Въпреки разнообразието от сделки, може да 
се оформят по-важните етапи и условия за разнородните и участници, които 
са синтезирано изразени в посочения примерен ред.  

Вземане на решение за IPO     
Макар, че темата IPO не представлява особен интерес у нас, тя става 

особено актуална в условията  на съвременната криза: 1) излишната парична 
ликвидност предизвиква търсене на нови инструменти за инвестиране на 
капиталовия пазар; 2) много от компаниите след очистващото влияние на 
кризата,  запазиха своето място на пазара, и техните мениджъри преосмислят 
стратегията за развитие на бизнеса – максимизация на капитализацията  става 
приоритет по отношение на контрола над паричните потоци; собствениците 
на много от компаниите започват да разбират необходимостта от 
диверсификация на своите инвестиции и са готови да поделят отчасти своя 
бизнес, за да имат възможност да придобият активи в други отрасли на 
икономиката или други сектори на финансовия пазар. Всичко това създава 
устойчиви предпоставки за масово излизане на по-крупните и даже средните 
по размер наши компании на първичния пазар на капитала. С оглед на 
тяхната  реализация и отчет на световния  опит се приема, че компанията 
трябва да достигне необходимите размери,  да  има добри перспективи в 
развитието в конкретния отрасъл, да  покаже положителна динамика на 
основните финансови показатели, при това резултативността в дейността й 
съвсем не е незадължителна. Действат ли тези условия в България? 
Съществуват ли специфични български фактори, влияещи при вземането на 
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решение за IPO? Или обективните фактори се наричат желание да се изперат 
активите, получени в хода на приватизацията. Доколко важна за България е 
отраслевата принадлежност на компанията излизащa на този специфичен 
пазар, на  IPO? След краха на сектора hi-tech, инвеститорите от цял свят 
много внимателно се отнасят към предлагането на акции на компаниите от 
информационния и биотехнологическия сектори. Българските кандидати на 
IPO в по-голямата си част следва да се  ориентират към класическите отрасли 
на икономиката, което е явно противоречие с държавата, обявила за 
приоритет развитието на тези сектори на икономиката.   

Избор на площадка за IPO      

Българските търговски площадки са добре известни и са представени от 
борсовете индекси, а  основни от задграничните площадки са LSE, NYSE, 
NASDAQ, DB. Дружествата взели решения за IPO, могат   да листват акциите 
си или в на Българската фондова борса (БФБ), или зад граница. Кои фактори 
определят избора на площадка, кой взема решение при избора на борса и 
колко голяма да е тя,  въпросът  е от компетенцията на финансовите 
посредници, съпровождащи IPO  на дадена компания?   

Битуват мнения, че  особеностите на българското законодателство по 
отношение на борсата, правят IPO-сделките толкова юридически сложен и 
продължителен процес. Много от компаниите ни напълно обосновано (и 
основателно) се опасяват, че българския пазар заради недостига на 
инвеститори не е способен да акумулира големи средства за покупка на 
предлаганите акции по «справедлива» цена, без значими премии за размера 
на пласирането. Резултатът от IPO в този случай ще бъде силно зависим от 
пазарната конюнктура и се изисква голямо изкуство, за да се отгадае 
благоприятния момент за пласирането. Доколко обосновани (и оправдани) са 
подобни опасения? Освен това, слабостта на българския пазар заставя някои 
компании да се опасяват от възможността и недружественото «поглъщане», 
по начало  при IPO – сделките. От друга страна, доверявайки своите акции на 
чуждестранните акционери, компанията приема върху себе си допълнителни 
рискове – в случай на загуба на доверието към страната, чуждестранните 
акционери ще се избавят и от акциите на компанията, което може рязко да 
снижи нейната капитализация.     

Допълнителни фактори, влияещи на процеса за избора на страна за 
представяне на акциите са: дългосрочните цели на стратегическото развитие 
на компанията, отраслевата принадлежност, страната (региона), основния 
бизнес, въпроси на престижа и т. н. Освен това, всяка компания е 
заинтересована да постигне висока ликвидност на вторичния пазар за своите 
акции, което също така не е маловажно при избора на площадка за IPO. 
Доколко тези фактори са важни за българските емитенти? 

Формиране на екип по пласирането на акциите      
Екипът по начало съдържа следните участници: инвестиционна банка, 

юридическа фирма, одиторска фирма, PR–агенция, консултант. Негово ядро е 
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самата компания – действащите акционери,  вземащи решение за IPO, както и 
топ-мениджмънта, отговорен за подготовката на информацията и 
взаимодействащ с всички участници от екипа. Ръководната роля  принадлежи 
на мениджъра (андерайтер), по начало крупна банка за инвестиции. Той 
подготвя аналитичните материали, разработва план и схема за IPO, 
координира работата на всички членове на екипа, взаимодейства с 
регулиращите органи, подготвя  книгата за заявки, гарантира пласирането, 
поддържа пазара след IPO и т.н. Изборът на андерайтер до голяма степен 
определя успеха на IPO. В тази насока от значение са: критерият за избор, 
стойността на услугите и сроковете за проекта, налична база за 
инвеститорите, опитен екип с високи аналитични възможности, репутацията, 
финансовите ресурси като залог на представените гаранции. Доколко е важен 
опита на банката за работата й с дадената компания? Различават ли се 
изискванията към андерайтера при IPO-сделките на външния пазар и у нас? 

Ролята на одитора номинално се свежда до потвърждение на 
достоверността на финансовата отчетност на емитента в информациония 
меморандум и проспекта на емисията, при това тя трябва да отговаря както 
на БДС, така и на международните стандарти за финансова отчетност      
(МСФО). От това зависи и доверието на инвеститорите към одита и успеха на  
IPO, което е следствие и от репутацията на одиторската компания. 

Подготовка на компанията за публичен статус  

Подготовката на дружеството за публично представяне на акците на 
борсата включва следните мерки: due diligence емитента; подготовка и одит 
на финансовата  отчетност; юридическа  експертиза на бизнеса; оценка на 
технологическия и кадрови потенциал; маркетингов  анализ на дейността. 
Публичният статус на компанията означава формиране на всестранната 
обективна представа за компанията (due diligence),  като необходимо условие  
за успеха на IPO. Процедурата по  създаванега й изисква усилия най-вече от 
самия емитент. Това предполага анализ на: структурата на компанията,  
капитала и активите, акционерите, финансовото  й състояние, пазарните и 
специфични рискове на дейността, корпоративната политика, перспективите 
за  развитие?     

Необходимо условие за публичност следва да бъде: прозрачността на 
юридическата структура на компанията; нейната консолидирана финансова 
отчетност по БДС и МСФО и нейния одит. Компанията ще трябва да се 
стреми към удовлетворителни показатели за доходност, ликвидност, 
структура на активи и пасиви. Достатъчни ли са тези мерки за успешното 
провеждане на IPO и кои показатели са ключови? Обръщат ли внимание 
потенциалните инвеститори на другите, нефинансови показатели за 
дейността на компанията?      

Важен фактор за IPO са перспективите в сектора от икономиката, където 
компанията действа. Маркетинговият анализ нейната дейност, може да 
доведе до необходимостта от изменение продуктовия ред и решения за: поява 
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на пазара на нови продукти или услуги; изменение в структурата на 
доставчиците и потребителите; създаване на нови подразделения в 
структурата на компанията. Кои фактори, определящи перспективите на 
компанията имат първостепенна важност – познаваемост на бренда на 
компанията, пазарният дял на компанията, съвременните технологии на 
производството, силния мениджърски екип, ясната стратегия за развитие, 
високото качество на оперативното управление?      

Усъвършенстване на корпоративното управление   

Тази стъпка изисква последователно изпълнение на следните дейности: 
оценка на бизнеса; повишение  на инвестиционната привлекателност и 
реорганизация на компанията; оптимизация на организационната структура; 
спазване на най-добрите принципи в корпоративното управление   

В хода на подготовката на публичното предлагане, лидерът мениджър 
организира оценката на бизнеса на компанията, за да се установи началния 
диапазон на цената  за предлагане на акциите. У нас оценката се  затруднява 
от това, че нашият пазар е развиващ се и това доста усложнява съставянето 
на надежни прогнози по дохода и риска. При оценката на бизнеса, наред с 
метода на дисконтиране на парични потоци може да се използва метода на 
сравнението с компаниите-аналози. Кой от методите е за предпочитане и има 
други начини за оценка? Какви други особености да се вземат предвид  при 
оценката на българския бизнес? Получената оценка на  бизнеса може да не 
удовлетворява емитента, но реализацията й ще разкрие тесните места и 
подскаже възможните пътища за реорганизация на компанията. 
Реструктуризацията на бизнеса и изваждане от компанията на 
„непрофилните”активи може да доведе до финансово оздравяване на 
компанията и постигане на най-добрите показатели на стопанската  дейност: 
обем на продажбите, разходите на единица продукция, доходност и 
рентабилност, ликвидност, структура на активите и пасивите. Почти всички 
тези показатели могат да бъдат оптимизирани чрез съответни 
организационни мерки. Кои от тези показатели са ключови от аспекта  на 
инвестиционната привлекателност на компанията? Важно е също  тя  да  има 
добра кредитна история, която да изисква реструктуризация на дълговете, 
провеждане на редица кредитни или облигационни програми, което ще  
повиши «познаваемостта» на компаниата от инвеститорите.  

Публичната компания, следва да спазва   определени норми на  деловата 
етика в отношенията с акционерите – «стандартите за  най-добрите практики 
на корпоративното управления» (КУ). Законодателството ни в областта на 
КУ се ограничава с изискванията, към компанията да е включена в 
котировъчните листи на борсата (което е следващия етап след IPO). Приема 
се, че декларацията за привързаност на ръководството на компанията към 
принципите на «най-добрите практики» на  КУ, ефективното функциониране 
на Съвета на директорите и взаимодействието им с изпълнителните органи на 
компанията, спазване правата на акционерите, информационната й 
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прозрачност  –са необходими условия за провеждане на IPO. Доколко важни 
са тези условия в страната? Има ли съществени различия в най-добрата 
практика  на КУ в България и зад граница, доколко значими са те?  

Формиране на синдиката  на андерайтерите    

В случая става дума за т.нар. андерайтинг т.е. синдикалният екип  на 
посредниците или няколкото инвестиционни банки, които си разпределят  
функциите на организатор и образуват своеобразен синдикат с определени 
зони на отговорност. Главният фактор в синдиката – е лидер мениджърът на 
листването – инвестиционната банка, която курира целия процес на IPO-
сделките, привлича с оглед разширяване кръга на инвеститорите, 
съорганизатори, задачата на които се заключава: в осигуряване на 
информация за своите клиенти – потенциалните инвеститори; събирането на 
заявки за акциите; поддържане на интереса към тях на вторичния пазар. 
Зависи ли структурата на синдиката от схемите за пласиране на акциите, 
отраслевата принадлежност на емитента, от размера на компанията, излизаща 
на IPO? Синдикатът на андерайтерите се ангажира с подписване на редица 
договори – съглашения с андерайтерите и дилърите. Ключов момент е – 
съглашението за андерайтинг, което емитентът сключва с лидерът мениджър,  
което определя начина за листване на акциите при IPO. Отделен е въпросът 
– за определяне стойността на услугата при андерайтинга и структурата за 
разпределяне на разходите вътре в неговия синдикат. Възнаграждението на 
андерайтера може да е фиксирано или да зависи от привлечения в процеса на 
IPO капитал. Какви фактори влияят върху размера на възнаграждението при 
пласирането в страната и зад граница? Доколко висока е конкуренцията в 
тази сфера на услугите в България и вън от страната? Трябва ли българските 
емитенти да привличат в качеството на организатори чуждестранни 
инвестиционни банки, въпреки по-високата стойност на техните услуги ? 
Доколко отговорът на последния въпрос касае очакваните комисионни и т.н.? 

Юридически съпровод      

Поредната стъпка от действията по IPO - сделките предполага два 
момента: подготовка за (допълнително) пускане на ценни книжа и проспекта 
за тях; експертиза на сделките, сключвани при IPO. Излазът на компаниите 
на пазара е законодателно регулиран. Необходимо е да се изпълнят редица 
условия и подготви цяла поредица документи, регулиращи дейността на 
капиталовия пазар, организаторите на търговете. Подготовката на 
документите е сложен процес, в който вземат участие самата компания и 
лидерът-мениджър.  

Най-важните моменти на юридическия съпровод на процеса и 
окончателната подготовка за IPO са изработката на схемите за пласиране, 
съставане на проспекта за емисията и процесът на преминаване на правата 
върху собственността към новите акционери. Сегашното законодателство 
значително усложнява процеса, затова лидерът-мениджър може да предложи 
на емитента и инвеститора такива схеми за акциите, които позволяват да се 
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оптимизират процедурите, свързаните с наличието на някои неудобни 
законодателни ограничения. Например, предимството  на съществуващите 
акционери да получават акции при нова емисия, определяне цените на 
акциите, регистрацията на отчета. Очевидно е, че подобна оптимизация 
трябва да бъде щателно юридически описана. При IPO зад граница ролята на 
юридическите консултанти за българските компании  е още по-важна. В 
САЩ е необходимо  регистрацията на емисията според закона за ценните 
книжа на  щата, където компанията ще осъществява операциите с книжата си. 

Тъй като лидер мениджърите често използват сложни схеми за първично 
представяне, и паричните средства  от инвеститорите към компанията може 
да се осъществи чрез множество етапи, всеки от които да бъде юридически 
чист. Затова, експертизата на сделките, сключени при IPO, е важно условие 
за успешна подготовка на компанията към поява на пазара, а и важна 
гаранция за  инвеститорите и емитента. При  финала  на IPO, юридическите 
консултанти на емитента и  на андерайтера подготвят заключенията, по 
прехвърлянето  правата върху собствеността, а независимият счетоводител 
дава заключение, че сделките са коректни от финансов аспект. Има ли 
съществени различия в провеждането на тези процедури  у нас и в чужбина, 
как да се регулират нормативно тези процеси?   

Информационен съпровод            

Информационната компонента на мащабната подготовка за IPO сделките 
се съдържа в следните операции: тристранната подготовка; 1.на 
информационния меморандум, 2 на competent public report, 3 инвестиционен 
меморандум;  Road Show;  Investor relations. Основната задача на  банките, 
пласирането на акциите, е в привличане на широк кръг инвеститори, които се 
нуждаят от максимум информация за компанията за да могат в по-голяма 
степен да оценят очакваните доходи и рискове на инвестирането. 
Информационното осигуряване на бъдещите инвеститори има редица 
особености – разпространението на информация за важни събития от 
потенциалния емитент трябва да се осъществи практически в режим на 
реално време, да бъде осигурено широко териториално разпространение  на 
информацията – в страната,  на световните финансови центрове. Най-важната 
съставна част на информационния съпровод в случая  е подготовката на 
информационния меморандум, в който е представена изчерпателна 
информация за бизнеса на компанията и нейните перспективи в отрасъла и 
вън от него, акционерите и структурата й, органите за управление, 
корпоративната политика, финансовото състояние на компанията, факторите 
за риска и т.н. Компаниите, ориентирани  към чужди инвеститори включват в 
меморандум информация на българското законодателство за фондовата 
борса, данъчното законодателство и др. Дори и кръгът на въпросите,  в 
документа практически да  не се променя от компания в  компания,  всеки 
андерайтер подхожда към съставянето на меморандума с отчет както на 
индивидуалните особености на компанията, така и съответния кръг от 

907



инвеститори, на които ще се предлагат акции. Друг момент на 
информационния съпровод е организацията на road-show, т.е. състава на 
участниците участват първите лица на компанията. Съставянето на книгата за 
заявки завършва информационния процес в подготовката към IPO, в резултат 
на което в меморандума се появяват точните цени за предлагането на 
акциите. Така в процеса на подготовка към IPO в СМИ  се поддържа  
положителен информационен фон, активността на който зависи от степента 
на публичност на компанията и познаваемостта на бренда й. Степента на 
информационната активност в САЩ законодателно се регулира с цел 
оказване неправомерен натиск на инвеститорите. Информационната 
компонента силно влияе на общата капитализация на компанията, която 
съществено зависи от доверието на инвеститорите.  

Особености на предлагането на ценни книжа IPO   

Беглият анализ на повечето досегашни пласирания у нас не са IPO в 
пълния смисъл на думата. Заради спецификата на законодателство ни, под  
IPO се разбира реализацията на вече съществуващите акции, често 
съвместена с емисия на нова серия за попълване дела на «старите» акционери 
в уставния капитал. Подобна схема за IPO е много сложна и съдържа 
определени рискове и данъчни ограничения. Съществуват ли в днешно  
време в българските условия «оптимална» схема за пласиране? Ще се 
променят ли схемите за пласиране след приемане на редица поправки, 
опростяващи процедурата  по провеждане на IPO? Принципите на предлагане 
на ценните книжа се уговарят при избора на андерайтера и сключване на 
андерайтерските съглашения. Съществуват два основни принципа на 
предлагане: когато андерайтерът поема върху себе си твърди ангажименти по 
цените и гарантира обема на пласиране; втория – когато пласирането се 
извършва по принципа на «максималните усилия». Всеки от вариантите има 
за компанията-емитент своите плюсове и минуси. Доколко силно могат да 
повлияят на първичното предлагане в андерайтерско съглашение? 

При пласирането е важно предварително да се разработи техниката  в 
провеждането на сделката с отчет на съществуващата инфраструктура: 
начинът на депониране на паричните средства и ценните книжа, начинът за 
провеждане на аукциона, възможността за предлагане на няколко търговски 
площадки, възможността от съчетание на борсовото и неборсовото пласиране 
и т.н. В този процес участват не само емитента и андерайтера но и 
представители на организатора на търговете и другите професионалните 
учaстници (Сметната и Търговската палати, Депозитара, регистродържателя). 

Най-широко прилагания механизъм – green shoe – е своеобразен опцион, 
даващ право на андерайтера да купи допълнително акции в случай на 
засилено  търсене от страна на инвеститорите. Ще се прилагат ли  подобни 
механизми при IPO сделките у нас и доколко те ще са изгодни за емитента? 

 

 

908



Анализ на завършените сделки IPO    
След финала на IPO, следва да се оцени, доколко успешно се е оказало 

то. Първо, за емитента очевиден признак за успеха е този интерес, който 
акциите са предизвикали у инвеститорите – обем  на търсене, фиксиран в 
книгата на андерайтера, и превишаване на окончателната цена над тези 
оценки, които са били приведени в меморандума (проспекта). За някои 
автори, критерий за успешното пласиране е появата на ликвиден пазар на 
акции и рязък ръст на цените им на вторичните търгове. В  случая, целите на 
емитента и инвеститорите са напълно противоположни. Инвеститорите, а 
често и андерайтерът, имат интерес от висока премия от емисията, емитентът 
пък е заинтересован в обратното.     

Освен това, съществуват и други фактори, на които следва да се обърне 
внимание – например, на структурата  и състава на инвеститорите. Според 
някои оценки, броят на инвеститорите, обикновено получаващи акции при 
типично IPO, не превишава хиляда души. Ако акциите са придобити от 
инвеститори-спекуланти, то вторичния пазар ще е ликвиден, но цените  могат 
да се окажат твърде волатилни. Ако акциите са придобили фондове, то с 
оглед продължителността на хоризонтите им на инвестиране, това ще 
повлияе отрицателно на ликвидността, но ще стабилизира цените. 
Компанията емитент е длъжна да определи кръга на потенциалните 
инвестори още при избора лидер-мениджъра, и ако кръгът на инвеститорите, 
които са придобили акции, се окаже не съответстващ на очакванията на 
емитента и андерайтера, то това предлагане едва ли  ще е наречено успешно.  

 

3. Заключение         
От краткия анализ на този сложен и противоречив процес на публичното 

предлагане на акции на българските акционерни дружества, следва два 
обобщаващи извода. Първият извод  доказва крещящата необходимост да се 
доведе процеса до успешен край. Вторият извод е conditio signe qua non т.e. 
условието без което не може да бъде реализиран и първия – подготовката на 
бъдещите мениджъри, акционери и прочее посредници за да отговорят на 
съвременните предизвикателства пред икономиката, чийто основен 
структурен елемент е финансовия пазар.  
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Abstract. To implement the planning functions of management controlling systems in the 
enterprise needs the currently available, created accounting information. It examines the role 
and importance of the quality of the information product of accounting and financial 
reporting in the industry.    In the report are presented guidelines to improve the quality of 
information product of the financial accounting as an information subsystem of the 
management system of the company. 
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1. Въведение 

Пълноценното функциониране на отделите по контролинг е тясно 
свързано с оптимизацията на информационните потоци на предприятието, а 
следователно с автоматизирането на финансово-стопанската дейност на 
предприятието и използването на съвременни информационни технологии. 
Информацията, в т.ч. финансово-счетоводна, пласментно-снабдителна, 
трудово-правна и др., създавана в специализираните вътрешни отдели на 
предприятието, едновременно подпомага както оперативното ръководство на 
предприятието, така и кредиторите, данъчните органи, службите на местното 
управление, застрахователните компании и партньорите. Във връзка с това 
създадената текущо финансово-счетоводна информация е необходима 
изключително за оперативното управление, като се използват отделни нейни 
потоци и елементи целево според конкретните потребности, за да се 
постигнат оперативните решения на възникнал проблем. Усилията на 
мениджмънта следва да се насочат към анализ на качеството на 
информационното осигуряване на системата за оперативен контролинг и 
причините за установени отклонения, анализ на качеството на финансово-
счетоводната отчетност като дейност - предпоставка за подобряване на 

910



качеството на информацията като продукт, въз основа на което да се 
разработят направления за усъвършенстване на системата за оперативен 
контролинг в индустриалното предприятие.  
  
2. Качество на информационния продукт на финансово-счетоводната 

отчетност  

Организираното използване на контролинг-системата изисква 
усъвършенстване на информационните процеси и на самото управление като 
информационен процес. С контролинг-системата се активират в по-висока 
степен възможностите на финансово-счетоводната система да бъде 
информираща. Пред нея стои перспективата за моделиране и най-вече 
премоделиране на финансово-счетоводните процеси за търсене на нов тип 
организация на информационните масиви. 

 Основната цел на оперативния контролинг е следене на фактическото 
състояние на изпълнението на оперативния план, анализиране на 
регистрираните отклонения от плановите данни и разработване на 
алтернативни варианти за възстановяване на планираните пропорции и 
съотношения. 

Финансово-счетоводната информация е важен ресурс на управлението, 
който има не по-малко значение за социално-икономическото развитие от 
другите видове ресурси - материалните, финансовите, енергийните, 
трудовите и т.н. Нейното количество и качество са важна предпоставка за 
ефективността на всяка от управленските функции и подфункции: 
ръководене, планиране, анализ, контрол, регулиране и т. н., както и за 
ефективността на управлението като цяло. 

Управлението на индустриалното прдприятие предявява твърде много 
изисквания към качеството на финансово-счетоводната информация, които 
трябва да се разглеждат съчетано. Такъв подход се налага от съществуващото 
преливане в тяхната същност и съдържание. 

Поради голямото значение на нивото на качество на финансово-
счетоводната информация като основен инструмент за ефективно 
управлението на стопанската дейност, основните нормативно определени   
показатели за качество на финансово-счетоводната информация са: 

Своевременност - изразява се в навременното предоставяне на 
финансово-счетоводната информация на ръководните органи, което е от 
изключително значение при незабавното вземане и изпълнение на 
икономически решения. Като информационен продукт, остарялата 
финансово-счетоводната информация губи своето значение. Именно за това 
на своевременността се гледа като на изискване на управлението към 
качеството на счетоводната информация. Едновременно с изтъкнатите 
значения на своевременността тези изисквания към качеството не следва да 
се абсолютизират, тъй като нормативно е конкретизирана периодичността 
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във времето за предоставяне на финансово-счетоводна информация на 
управленските органи. От друга страна, технологията на финансово-
счетоводната отчетност влияе твърде силно върху стойностите на 
своевременността като изискване към качеството на финансово-счетоводната 
информация. В тази насока трябва да се търсят възможности за 
актуализиране на финансово-счетоводната информация, т. е. за съкращаване 
на времето от нейното възникване до предоставянето й на управленските 
органи от съответните йерархични равнища. Всред тях значими насоки са: 
използването на съвременните технологии, усъвършенствуването на 
инструментариума от методи и средства за финансово-счетоводно отчитане и 
проектиране на ефективна организация на финансово-счетоводната отчетност 
като дейност.   
        Качеството на финансово-счетоводната информация зависи и от 
постигнатото в изискванията към нея за точност и обективност.  
       Точността произтича от начина на производство, но преди всичко от 
документирането, разглеждано едновременно като задължително изискване 
към финансово-счетоводната отчетност и като способ, прилаган при нейната 
реализация, както и от изискването за целесъобразност и законосъобразност 
на процесите и операциите в производствено-стопанската дейност на 
предприятието. Точността се осигурява чрез присъщия на финансово-
счетоводната отчетност инструментариум от методи и средства.  
       Обективността до голяма степен предопределя точността на финансово-
счетоводната информация. Управлението изисква висока етичност от тези, 
които създават финансово-счетоводната информация. Всички случаи на 
изопачаване се считат за престъпление и се преследват от закона. Нещо 
повече, за престъпление се счита и небрежността в работата, когато тя става 
причина да се създава изопачена информация за показателите. 
       Качеството на информационния продукт от финансово-счетоводната 
отчетност се характеризира също от неговата пълнота и аналитичност. 
Същността им се заключава съответно в степента на обхвата на обектите на 
финансово-счетоводното отчитане и на тяхното разчленяване до равнище, 
което осигурява по място и по време финансово-счетоводна информация в 
най-различни разрези, без за това да се извършва допълнителен подбор и 
групировка. Но изискването за аналитичност в никакъв случай не бива да се 
разглежда и третира като необходимост от създаване на много на брой 
счетоводни сметки и подсметки. 
       Без да се абсолютизират изискванията за пълнота в обхвата и 
аналитичност в съдържанието на финансово-счетоводната информация, те 
винаги трябва да се свързват с нейното предназначение. Например за 
нуждите на управлението в звената от низовите йерархични равнища е 
необходимо да се създава по-богата по обхват й по съдържание финансово-
счетоводна информация, отколкото за по-горните равнища на управление. 
Организацията на контролинговите дейности на предприятието е свързана 
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със своевременното събиране на информация и нейното предаване. Именно 
по тази причина с цел осигуряване на ефективна работа, се създадава 
специално структурно подразделение – отдел “Контролинг”. Аналитичността 
на финансово-счетоводната информация е необходима за извършване на 
икономически анализ на процесите и операциите в дейността по 
използването на стопанските средства, за опазване от разхищения и 
злоупотреби на стоково-материалните запаси и за ефективно упражняване на 
управленските въздействия върху дейността на звената на индустриалните 
предприятия, в т.ч. по центрове на отговорност. 
       И в двете насоки - пълнотата на обхвата и аналитичността на 
съдържанието на информационния продукт от финансово-счетоводната 
отчетност, има какво още да се желае. Естествено, то ще се постигне  чрез 
внедряване на съвременните технологии, а не в условията на високата 
трудоемкост на неговото ръчно водене. 

Яснота и достъпност са изисквания към качеството на информационния 
продукт от финансово-счетоводната отчетност, които освен че се предполагат 
и допълват, имат и самостоятелно значение. Например изискването за яснота 
предполага:  
    а) да не се пораждат съмнения при възприемането и използването на 
финансово-счетоводната информация;  
    б) да се покрива информационното съдържание на процеса, който отразява;  
    в) да се разбира и възприема без трудности. 

Достъпността е изискване, което се отнася до възможностите да се 
разбира и използва финансово-счетоводната информация не само от 
специалистите, в т.ч. контролерите, но и от всеки, който проявява интерес 
към нея. Единството на яснотата и достъпността на информационния продукт 
от финансово-счетоводната отчетност намира практическо осъществяване, от 
една страна, във формата на неговото представяне и от друга страна, в по-
голямата детайлизация на информационните обекти и по-детайлното 
проникване в тях с финансово-счетоводното отчитане. 
      Ценността и полезността на информационния продукт от финансово-
счетоводната отчетност и досега не се изтъкват в специализираната 
литература като характеристики на неговото качество. В изследванията по 
управление и информатика те се разглеждат като свойства изобщо на 
информационния продукт. 
     Ценността показва как финансово-счетоводната информация се 
интерпретира и съответно използва от управленските органи. Както всички 
показатели за качество и този има относителен характер. Една и съща 
финансово-счетоводна информация не е еднакво ценна за потребителите от 
различните нива на управление; 

Полезността, от своя страна, показва в каква степен финансово-
счетоводната информация е полезна за управленските цели при подготовката, 
вземането и изпълнението на съответните решения; 
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 Това, че ценността и полезността на финансово-счетоводната 
информация не са тъждествени, се потвърждава най-напред от 
обусловеността им. По-конкретно ценността на финансово-счетоводната 
информация е обусловена от целите, за които е предназначена, а нейната 
полезност - от нуждите на потребителите от съответно количество и качество 
на даден вид информация. Същността на изискването за ценност на 
финансово-счетоводната информация е в това, че тя самата съдържа 
посочените вече изисквания както за собственото си качество, така и за 
качеството на финансово-счетоводната отчетност като информационна 
дейност. Тогава естествено е нейната оценка да бъде интегрален резултат от 
техните стойности. Що се отнася до полезността на финансово-счетоводната 
информация, същността й се изразява в своеобразния процес на нейното 
използване от даден управленски орган при подготовка, вземане и 
изпълнение на управленски решения. Оттук и стойностите на полезността 
като изискване за качество на финансово-счетоводната информация ще се 
извеждат от това, как тя се интерпретира и използва от потребителите. Като 
особеност на общото - ценността на даден информационен продукт - се 
изтъква нейната относителност. Същото важи и за неговата полезност. Става 
дума за това, че един и същи вид финансово-счетоводна информация не е 
еднакво ценен и полезен за управленските органи както от различните 
йерархични равнища, така и от едно равнище, а дори и за мениджърите от 
дадено управленско структурно звено.  
      Характерно за контролинг-системата е това, че тя се нуждае от целево 
подредена информация в различни времеви и пространствени измерения. 
Това е преди всичко оперативна информация, която обслужва директно 
управлението на предприятието. Именно по тази причина контролинг-
информацията има в известен смисъл нестандартен характер, тя е за различни 
отрязъци от време и винаги определяни по необходимост. Информацията в 
контролинг-системата е за конкретни случаи, за конкретни обекти, за 
конкретни ситуации. Тя е различна в този смисъл по време и по начин на 
събиране и обработване. Потребностите на конкретните управленски 
функции определят нейния състав и време за получаване. 
      Контролинг-отчетността, формирана като специален информационен 
поток в контролинг-системата, задължително ще включва всички 
информационни източници и обекти на счетоводството. Тяхната 
подреденост, обаче във времето и пространството е различна и затова се 
говори за прегрупиране, преструктуриране и т.н. на обектите на 
счетоводството в контролинг-системата. Критериите за подобно 
прегрупиране са различни и зависят определено от целите на конкретните 
управленски потребности.. Известно е, например, че колкото информацията 
за производствените разходитях отива по-нагоре, толкова ценността и 
полезността на разрезността й намаляват за управленските органи. 
Разрезността на този вид финансово-счетоводна информация се цени и 
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използва различно и от управленските органи на едно равнище. На практика 
обаче финансово-счетоводната отчетност подготвя и представя финансово-
счетоводна информация за производствените разходи в разрезност, която не е 
съобразена с йерархичното равнище на управленските органи. И е така почти 
за цялата финансово-счетоводна информация - обстоятелство, от което тя не 
става по-ценна и по-полезна за управленските органи от дадено йерархично 
равнище. Това, естествено, е една от насоките за повишаване ефективността 
на този специфичен труд. 

        Непосредствено свързани с потребностите на управлението от 
финансово-счетоводната информация са изискванията за пълнота и 

гъвкавост.  
     Пълнотата показва степента на обхвата на обектите, подлежащи на 

финансово-счетоводно отчитане и съответно тяхното разделение до равнище, 
което осигурява по време и място необходимата счетоводна информация в 
най-различни разрези, свързано с нейното предназначение. 

     Гъвкавостта изразява способността на информацията да се движи от 
минимум до максимум, особено тази, която се получава от счетоводните 
сметки – синтетични и аналитични, съобразно потребностите на 
управлението. 

     Освен посочените показатели за качество на финансово-счетоводната 
информация са изведени в законова форма и изискванията за представяната в 
годишния финансов отчет финансово-счетоводна информация /чл. 25 от 
Закона за счетоводството/, а именно: 

    Разбираемост - да е полезна за потребителите при вземане на 
икономически решения; 

    Уместност – да дава възможност на потребителите да оценяват 
минали, настоящи и бъдещи събития и да потвърждават или да коригират 
свои предишни оценки при вземане на икономически решения; 

   Същественост – да е регламентирано нивото (прага), което 
информацията трябва да притежава, за да е наистина полезна за 
потребителите при вземане на стопански  решения; 

   Надеждност – да не съдържа съществени грешки и пристрастност; 
   Сравнимост – да дава възможност за сравняване на информацията на 

предприятието от различни години, както и сравняване с информация от 
други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и 
промените в него; 

      Изискванията на управлението към информационния продукт от 
финансово-счетоводната отчетност имат и един друг аспект - количествен. 
Той е не по-малко важен. Когато е съчетан с качествения аспект на 
финансово-счетоводната информация, могат да се извеждат стойности за 
нейната икономическа ефективност. Количествен аспект имат изискванията 
за обема на счетоводната информация и за сумата на разходите за нейното 
създаване.    
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Обемът на финансово-счетоводната информация зависи много и 
непосредствено от потребностите на управленските органи. Системата на 
водене на финансово-счетоводното отчитане, съчетана вече с използването на 
съвременните технологии, е апробирана и притежава голям информационен 
потенциал. Има даже аргументи, доказващи наличието на ненужна 
счетоводна информация на някои от йерархичните равнища на управление. 
Изискването за икономичност на финансово-счетоводната информация е 
важна предпоставка за ефективността на управлението като цяло, която до 
голяма степен зависи от оптималния брой и структурата на счетоводния 
персонал, неговата квалификация, компютъризацията на труда и пр.  

Създаването на финансово-счетоводна информация с минимални разходи 
е изискване, което се изразява в мероприятия като: 

    - оптимизиране на числеността на заетия персонал; 
    - повишаване на квалификация на отделните изпълнители; 
    - автоматизиране на финансово-счетоводната дейност; 
    - еднократно въвеждане на счетоводната информация в 

компютъризираните системи и нейното многократно използване. 
 Изискванията на управлението за качество са двупосочни. От една 

страна следва да се търси качество на финансово-счетоводната отчетност 
като система за създаване на отчетна информация, а от друга - качество на 
информационния продукт, създаван от финансово-счетоводната отчетност. 
Така че едни са изискванията за качеството на финансово-счетоводната 
информация като продукт, а други за качеството на финансово-счетоводната 
отчетност като дейност . 

 
3. Качество на финансово-счетоводната отчетност като система за 

създаване на отчетна информация  

Финансово-счетоводните информация дава не само представа за 
състоянието на бизнесначинанието към всеки отделен период, но е и 
информационна база за неговото управление. Финансово-счетоводната 
отчетност се осъществява като се:  

-  разчленява на относително обособени функции, дейности, задачи и 
операции;  

- специализира и кооперира трудът на персонала при създаване на 
финансово-счетоводна информация;  

- използват създадените още с възникването й средства - счетоводна 
форма, счетоводни документи, счетоводни регистри и т. н., с които 
действията на изпълнителите на тази специфична дейност се подреждат в 
логическа система.  

Изискванията за качество на финансово-счетоводната информация за 
пълнота, обективност, яснота, точност и достъпност много често се 
предявяват като изисквания към финансово-счетоводната отчетност като 
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дейност. И обратно - срочността, оперативността, бързината, гъвкавостта се 
изтъкват като изисквания към качеството на финансово-счетоводната 
информация, докато всъщност те се отнасят до качеството на финансово-
счетоводната отчетност като информационна дейност. Истината е, че 
изискванията за качество както на финансово-счетоводната отчетност, така и 
на финансово-счетоводната информация са непосредствено свързани и  
взаимно се обуславят като едновременно с това трябва да се държи сметка и 
за нееднаквото им функционално предназначение. Иначе изискванията за 
качество на финансово-счетоводната отчетност като дейност и за качество на 
финансово-счетоводната информация като продукт ще продължават да се 
смесват. 
      Основната цел на изследването на общото и особеното между финансово-
счетоводната отчетност като дейност и финансово-счетоводната информация 
като продукт е извеждане и систематизиране на присъщите изисквания на 
управлението за тяхното качество, разкриване на силата и на взаимните 
връзки и зависимостите между изискванията, разглеждане на изискванията 
като насоки за усъвършенстване в качествено отношение на финансово-
счетоводната отчетност като информационна дейност и на неговия продукт – 
финансово-счетоводната информация. Всичко това има значение в няколко 
насоки: 
   - за проектното изграждане на финансово-счетоводната отчетност като 
информационна дейност; 
   - за рационализирането на организацията във връзка със създаването на 
финансово-счетоводна информация;  
   -  за използването на изискванията към финансово-счетоводната отчетност 
като критерий за оценка на дейността на органите по създаването на 
финансово-счетоводна информация, а изискванията към финансово-
счетоводната информация - като показатели за нейната ефективност в 
управлението. 

Финансово-счетоводната отчетност като дейност има тази особеност, че 
се осъществява както във времето, така, при изградена структурна 
организация,  и в пространствен аспект. В тези две насоки трябва да се 
разглеждат и изискванията на управлението към неговото качество. 
Необходимо е да се има предвид и това, че изискванията към качеството на 
финансово-счетоводната отчетност като дейност влияят в една или друга 
степен и върху изискванията към качеството на продукта от него – 
финансово-счетоводната информация. 

Изискванията на управлението към качеството на финансово-
счетоводната отчетност, които се характеризират с времето на неговото 
осъществяване като дейност, са: срочност, бързина и оперативност. 

Срочността е определяща като изискване към качеството на финансово-
счетоводната отчетност, водеща е при взаимодействието с другите 
изисквания и обуславя навременността в създаването на финансово-
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счетоводната информация, използвана от управленските органи. Нейната 
същност обикновено се характеризира с времето между края на отчетния 
период - месец, тримесечие и т. н. и срока за предоставяне на създадената 
финансово-счетоводна информация на управленските органи от съответните 
йерархични равнища на управление.      

Макар и в друг аспект, с времето се характеризират още бързината и 
оперативността - също изисквания към качеството на финансово-
счетоводната отчетност. Особеност е и това, че на тази обща основа - 
времето, те, без да се покриват със срочността, са свързани и си 
взаимодействуват с нея. Оттук са общи и насоките за тяхното 
усъвършенствуване. 

Бързината и оперативността, с която трябва да се създава финансово-
счетоводната информация, произтичат от темповете в развитието на 
икономиката и от необходимостта управленските органи навреме да 
въздействуват върху отклоненията в процесите и операциите при 
използването на стопанските средства. 

Бързината и оперативността, а заедно с тях и срочността като изисквания 
към качеството, винаги ще съдържат резерви за постигане на едно по-високо 
равнище в качеството на финансово-счетоводната отчетност, като например: 
автоматизиране на дейностите по цялата верига на създаване на финансово-
счетоводната информация, оптимизиране на информационната поглъщаемост 
на финансово-счетоводните документи и отчети, създаване на директни 
комуникационни връзки на възприемане и движение на финансово-
счетоводната информация в звената на стопанските системи, 
усъвършенствуване на организацията на финансово-счетоводната отчетност 
и на труда на заетия персонал, повишаване на неговата  квалификация и др. 

Стремежът да се постигне по-високо качество на финансово-
счетоводната отчетност само чрез усъвършенствуване на изискванията към 
нея за срочност, бързина и оперативност, ще бъде едностранчив. 
Управлението отправя към нея изискване за качество и в още един аспект - в 
пространствен. Разглеждането на финансово-счетоводната отчетност в 
пространствен аспект означава да се отчита доколко неговата структурна 
организация съответствува на икономическата структура на индустриалните 
предприятия и какво е равнището на вътрешната му структурна организация 
като дейност за създаване на финансово-счетоводна информация.  

Друго изискване на управлението към качеството на финансово-
счетоводната отчетност е гъвкавостта, независимо, че на финансово-
счетоводната отчетност са присъщи традиционализмът, рутиността и 
нормативната уредба. Необходимо е само да се търси оптимума между тях. 
При това гъвкавостта на финансово-счетоводната отчетност се изразява в 
способността и възможността й да се обновява, променя и преобразува 
организационно и технологично в съответствие с информационните 
потребности на управлението.  
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Освен това гъвкавостта на съществуващата структурна организация на 
финансово-счетоводната отчетност допринася за нарастване или намаляване 
на финансово-счетоводната информация. За гъвкавостта като изискване към 
качеството на финансово-счетоводната отчетност е характерно и това, че 
нейна методологична основа е историческият подход с двата си компонента: 
приемствеността и преходността. Извървеният път на промени от финансово-
счетоводната отчетност потвърждава гъвкавостта й чрез непрекъснатото 
обновяване на вътрешната структурна организация, съчетано с използването 
на съвременни технологии  във финансово-счетоводната отчетност.       
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Безспорно контролингът не е възможен за осъществяване без наличната 
счетоводна информация и аналитичните качества на информационната 
система. С развитието си контролинг-системата поставя и нови изисквания, 
подсказва нови възможности за развитие на счетоводно-информационния 
процес, особено в по-големите предприятия. Специфичността на счетоводния 
информационен процес заслужава специално изследване.  За целта в 
настоящия доклад е направен опит да се систематизират изискванията за 
качество към целия разнообразен обем финансово-счетоводна информация - 
обект на контролинг-системата, в т.ч. на контрола, анализа и прогнозата в 
нея. Това е едно предизвикателство за счетоводната информационна система, 
в т.ч. за нейните изследователи и методолози. Създават се все по-
благоприятни условия за своевременно решаване на задачите по анализа, 
моделирането, прогнозирането и проектирането на процесите и показателите 
на стопанското предприятие по пътя на развитието и внедряването на 
съвременните информационни технологии като главна инструментална 
предпоставка на контролинга. Може да се приеме, че напредъкът, осъществен 
в системата за създаване на финансово-счетоводна информация за 
резултатите от дейностите, е значителен. Като всяка система обаче тя се 
развива и това налага нейното непрекъснато усъвършенствуване, важен 
фактори за което сега е използването на съвременните технологии във 
финансово- счетоводната отчетност.  
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Abstract. In the end of 2007 and the beginning of 2008, the U. S. economy experienced the 
first signs of economic slowdown. Warning signs of increased unemployment and 
decreasing output were detected in the U. S. economy. Contrary to the government efforts 
for an economic revival, the economic slowdown continued to deepen and by the end of 
2008 the US economy faced the largest financial shock since the Great Depression of 1929. 
The crisis that originated in the United States gradually transferred across the Atlantic and 
by the beginning of 2009 strongly affected all the European countries and was felt 
particularly severely in the Eastern European countries, which were experiencing an 
economic renaissance by that time.  
The objective of this paper is to provide a comparative analysis of the impact of the World 
Economic Crisis on three key branches of the Bulgarian heavy industry, namely: 
manufacturing industry, mining and quarrying industry and   production and distribution of 
electricity, heat, gas and water industries. For the purpose of our analysis we look at the data 
on total number of enterprises, annual turnover, value added at factor cost and total number 
of employed persons. We divide our observed period into two sub-periods – a period before 
beginning of World Economic Crisis (before 2008) and a period after beginning of World 
Economic Crisis (after 2008). We use data from the Bulgarian National Statistical Institute. 
Next we do our comparative analysis for the two sub periods, pre-crisis and crisis periods. 
Finally, we draw our conclusions. Our paper will be organized as follows: Section 1 – An 
Introduction, Section 2 – Description of Data Set, Section 3 – Data Analysis and Main 
Results and Section 4 - Conclusion. 
Keywords: financial crisis, comparative analysis, heavy industry.  
JEL: J6, D21, L2 
 
1. Въведение 
     В края на 2007-ма и началото на 2008-ма година американската икономика 
изживява първите сигнали на икономически застой. Наблюдават се 
обезпокоителни явления като нарастващи нива на безработицата и 
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намаляване на брутния вътрешен продукт. Въпреки усилията на 
американското правителство за стабилизиране на икономиката на страната,  
икономическите проблеми в американската икономика продължават да се 
задълбочават (Тridico, 2011)[1]. Октомври 2008-ма година идва сривът на 
американските парични пазари, последван от пълен хаос на пазарите за 
недвижими имоти. В резултат на това, много американци губят своите къщи 
поради невъзможност да изплащат месечните вноски по ипотеките. 
Започналата като финансова и ипотечна криза,  кризата  постепенно обхваща 
всички сектори на американската икономика, водейки до сериозно 
намаляване на брутния вътрешен продукт и на доходите на населението и до 
достигане до незапомнени от американската нация нива на безработицата -  
до 11%, при характерните за американската икономика 3-4 % (Claessens, 
Tong, Wei, 2011)[2].  В края на 2008-ма година в Съединените Щати вече се 
говори за национална икономическа криза, сравнявана по мащаби с Голямата 
депресия от 1930-та година.  В своята студия, озаглавена “Световната 
икономическа криза и България”, проф. Иван Ангелов обобщава основните 
причини за Световната икономическа криза[3]. Комплексът от причини 
според него включва: 

• Бизнес циклите; 
• Сляпата вяра в пазарната саморегулация; 
• Отстраняване на държавата от участие в управлението на 

икономиката; 
• Раздутите до степен на самообслужване финансови  пазари; 
• Фундаментални глобални диспропорции, особено между натрупване 

и потребление в различни части на света; 
• Нелогични резки глобални колебания в цените на важни борсови 

стоки, особено на горивата и храните; 
• Управленското финансово-икономическо поведение на 

правителствата на САЩ и на американските корпорации; 
• Глобализацията. 

     В началото на   2009-та година националната икономическа криза на САЩ 
напуска пределите на страната и постепенно обхваща голяма част от света, в 
това число и страните от Европейската общност. В средата на 2009-та година 
светът заговори за Световна икономическа криза. Световната икономическа 
криза не подминава и България. Проявите на кризата се усещат силно и у нас. 
След години на икономически подем, към края на 2009-та година в България 
е констатирано намаляване на потреблението,  довело до сериозно свиване на 
производствения сектор и тревожно нарастване на безработицата. Въпреки 
усилията за постигане на финансова дисциплина и стабилност от страна на 
правителството, България продължава да изпитва негативите от Световната 
икономическа криза.  

921



     Засегна ли Световната икономическа криза трите най-важни отрасъла от 
българската икономика и до каква степен?  
     Нашето изследване се опитва да даде отговор на този въпрос. 
 
2. Описание на използваните данни 

     За целта на нашия анализ  изследваме ефектите на  Световната 
икономическа криза върху три ключови отрасъла на тежката промишленост: 
преработваща, добивна и енергийна промишленост. Данните, които 
използваме в анализа, са заимствани от базата данни на Националния 
статистически институт. Разглеждаме два периода: предкризисният период 
включва годините 2000-2007-ма, а кризисният - годините 2008 – 2011-та. 
Данните, които използваме за нашето изследване, включват: общ брой 
предприятия, годишен оборот в хил. лв., добавена стойност по факторни 
разходи и общ брой заети лица. Резултатите от нашето изследване са дадени 
в следващия раздел. 
 
3. Анализ на данните и основни резултати 

3.1. Предкризисен период 
3.1.1. Преработваща промишленост 
 
 Таблица 1.  Данни за преработваща промишленост 2002-2007 г. 

Година         2002        2007 

Общ брой предприятия, бр.        25 689        30 562 
Годишен оборот, хил. лв. 20 078 108 46 804 599 
Добавена стойност по факторни 
разходи, хил. лв. 

  3 499 710   9 254 978 

Общ брой заети лица, бр.      615 305   668 709 

 
     Данните от таблица 1  показват  тренд на нарастване на броя на  средните 
и едри предприятия в сектора за периода 2002–2007-ма година. Така 
например общият брой предприятия нараства от 25 689 през 2002-ра до  
30 562 през 2007-ма, което показва процентно нарастване с 19%.  Общият 
годишен оборот  в сектора нараства от  20 078 108 хил. лв. до 46 804 599 хил. 
лв. или с 133%. Общата добавена стойност по факторни разходи нараства с 
164% от 3 499 710 хил. лв. през 2002-ра година до 9 254 978 хил. лв. Общият 
брой заети лица в индустрията бележи растеж от 8% от 615 305 бр. до 668 709 
бр. Като цяло секторът бележи тренд на растеж по всички показатели за 
периода 2002-2007-ма година. 
 
3.1.2. Производство и разпределение на електрическата и топлинната 
енергия, газообразни горива и вода  
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Таблица 2.  Данни за производство и разпределение на електрическа енергия,              
газообразни горива и вода 2002-2007 г. 

Година       2002         2007 

Общ брой предприятия, бр.           181             422 
Разходи за възнаграждения, 
хил. лв. 

   348 685    525 491 

Общ брой заети лица, бр.      60 344      53 711 

 
     Аналогична е и ситуацията в сектор “Производство и разпределение на 
електрическа енергия, газообразни горива и вода”. Един поглед върху 
данните от таблица 2 ни позволява да констатираме нарастващ тренд в 
сектора. 
     За периода 2002-2007-ма година общия брой предприятия в сектора е 
нараснал от 181 през 2002 до 422 през 2007-ма или е осъществено процентно 
нарастване на общия брой предприятия с 133%. Разходите за възнаграждения 
в сектора също бележат положителен растеж. Така например  разходите за 
възнаграждения през 2002-ра година възлизат на 348 685 хил. лв., а през 
2007-ма достигат до 525 491 хил. лв. Процентното нарастване на разходите за 
възнаграждения е 50%.  За периода 2002-ра – 2007-ма година се наблюдава 
известен спад на броя на заетите лица в сектора. Така например броят на 
заетите лица в сектора през 2002-ра година  е 60 344 бр. и към 2007-ма година 
намалява до 53 711 бр. Процентното свиване на броя на заетите лица е 11%. 
 
3.1.3. Добивна промишленост  
 

                   Таблица 3.  Данни за добивна промишленост 2002-2007 г. 

Година 2002 2007 

Общ брой предприятия, бр.            187            307 
Годишен оборот, хил. лв  1 009 778  2 334 640 
Добавена стойност по факторни 
разходи, хил. лв 

    374 476  1 175 744 

Разходи за възнаграждения, 
хил. лв 

    173 315      262 862 

Общ брой заети лица, бр.       33 911        29 776 

 
     За периода 2002 – 2007-ма година броят на предприятията в сектора е 
нараснал  с 64% от 187 бр. за 2002-ра година до 307 през 2007-ма година 
(таблица 3). Годишният оборот на предприятията в сектора се е увеличил с 
131% от 1 009 778 хил. лв. през 2002-ра година до 2 334 640 хил. лв. през 
2007-ма година. Добавената стойност по факторни разходи също бележи 
ръст, като е нараснала  от  374 476 хил. лв. през 2002-ра година  до 1 175 744 
хил. лв. през 2007-ма или нарастването е с 214%. Забелязва се и нарастване 
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на разходите за възнаграждения в сектора, които нарастват от 173 315 хил. 
лв. през 2002-ра до 262 862 хил. лв. през 2007-ма година, т.е. разходите за 
възнаграждения бележат процентно нарастване с 52%. Поради 
преструктуриране в отрасъла, броят на заетите в отрасъла лица е намалял от 
33 911 бр. през 2002-ра до 29 776 бр. през 2007-ма година, което прави 
процентен спад от 12% . 
 
3.2. Кризисен период 

3.2.1. Преработваща промишленост  
 

            Таблица 4. Данни за преработваща промишленост 2008-2011 г. 
Година 2008 2011 

Общ брой предприятия, бр.        30 288        30 126 
Годишен оборот, хил. лв. 50 101 369 49 767 728 
Добавена стойност по факторни 
разходи, хил. лв. 

  8 366 976   9 083 671 

Общ брой заети лица, бр.       639 060       537 064 

 
     Данните показани в таблица 4 показват спад и по трите основни 
показателя на преработващата промишленост. За периода 2008-ма – 2011-та 
година броят на предприятията в сектора е намалял с -0.53% от 30 288 бр. 
през 2008-ма на 30 126 през 2011-та година. Спад бележи и годишния оборот 
на сектора. Годишният оборот в отрасъла  е намалял  от 50 101 369 хил. лв. 
през 2008-ма година до 49 767 728 хил. лв. през 2011-та година, което прави 
спад с около - 0.66%. Растеж бележи добавената стойност по факторни 
разходи  от 8 366 976 хил. лв. на 9 083 671 хил. лв. или увеличение от 8.6%.  
Сериозен спад бележи и броят на заетите лица в отрасъла. За тригодишния 
период  2008 - 2011-та година броят на заетите лица в отрасъла е намалял с 
над 100 000 души от  639 060 бр. на 537 064 бр. или спад от 10.3%. 
 
3.2.2. Производство и разпределение на електрическата и топлинната 
енергия, газообразни горива и вода  

Данните  дадени в таблица 5 показват увеличаване на общия брой 
предприятия в отрасъла от 583 за 2008-ма на 1395 през 2011-та, което прави 
увеличение от 139.2%.  Годишният оборот на сектора също бележи растеж с 
10.9 % от 14 303 438 хил. лв. през 2008-ма година до 15 855 551 хил. лв. през 
2011-та година.  Добавената стойност по факторни разходи  нараства от 
2 005 420 хил. лв. през 2008-ма до 2 862 717 хил. лв. през 2011-та година или 
42.7 %. 
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Таблица 5.  Данни за производство и разпределение на електрическа  
                                     енергия, газообразни горива и вода 2008-2011 г. 
Година 2008 2011 

Общ брой предприятия, бр.              583           1395 
Годишен оборот, хил.лв. 14 303 438 15 855 551 
Добавена стойност по факторни 
разходи, хил.лв. 

  2 005 420   2 862 717 

Общ брой заети лица, бр.         36 197         33 068 
 
     Спад бележи броят на заетите лица в сектора. За периода 2008-ма 2011-та 
година броят на заетите лица в сектора е намалял  от 36 197 бр. през 2008ма 
на  33 068 бр., което показва спад от 8.64 %. 
 
3.2.3. Добивна промишленост  
 

                  Таблица 6.  Данни за добивна промишленост 2008-2011 г. 
Година 2008 2011 

Общ брой предприятия, бр.            353           379 
Годишен оборот, хил. лв.  2 286 708 2 764 611  
Добавена стойност по факторни 
разходи, хил. лв. 

    918 262 1 584 789 

Общ брой заети лица, бр.       29 903       25 065 

 
     Данните от таблица 6 показват, че общият брой предприятия в добивната 
промишленост за периода 2008—2011-та година нараства от 353 бр. за 2008-
ма година до 379 през 2011-та година, което представлява увеличение с 
7.36%. Годишният оборот на сектора бележи увеличение от 2 286 708 хил. лв. 
през 2008-ма година до 2 764 611 хил. лв. за 2011-та. Процентното нарастване 
на годишния оборот на сектора е 29.9%. Растеж отбелязва и добавената 
стойност по факторни разходи. Така например добавената стойност по 
факторни разходи за сектора е 918 262 хил. лв. за 2008-ма година и достига 
1 584 789 хил. лв. за 2011-та година или процентно нарастване с 72.6 %. 
Общият брой заети лица намалява с около 4000 души от 29 903 бр. през 2008-
ма година до 25 065 души през 2011-та или процентно намаление от 16.3 %, 
което е резултат от ефективните мерки на преструктуриране в отрасъла. 
 
4. Изводи и заключения 

     Съгласно резултатите от нашия анализ, най-силно засегната от 
икономическата криза е преработващата промишленост. Анализът показва, 
че в кризисния период след 2008-ма година в преработващата промишленост 
има намаляване и на трите основни показатели - брой предприятия, годишен 
оборот и добавена стойност по факторни разходи. За разлика от 
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преработващата промишленост, останалите две ключови промишлености -  
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия,  
газообразни горива и вода и добивната промишленост бележат растеж дори в 
кризисния период след 2008-ма година. И в двата отрасъла се наблюдава 
увеличение по трите основни показателя - брой предприятия, годишен оборот 
и добавена стойност по факторни разходи. Причините за икономическия 
растеж в тези два отрасъла дори и в годините на икономическа криза може да 
се обясни с три основни фактора: 
     Първо, стабилно потребление от страна на големи фирми и предприятия, 
ползващи енергия и продукти на добивната промишленост.  
     Второ, експорт на част от произведената продукция към страни, слабо 
засегнати от Световната икономическа криза.  
     Трето, умели иновационни решения, както и стратегическо 
преструктуриране и адаптиране на отраслите към условията на икономическа 
криза.  
     Тревога буди намаляването на броя на заетите лица, което е видимо и за 
трите наблюдавани отрасъла. Общият броя на заетите лица в трите ключови 
отрасъла е намалял с над 100 000 души, което представлява сериозно 
увеличение на и без това високата безработица в България. 
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Abstract. The object of the paper is to determine the extent of applying management 
accounting practices in Bulgarian business organizations. Management accounting models 
are of great importance for effective management. They provide information for 
management decisions related with market surviving, production cost, expenses and 
revenues. To achieve the object, the theory describes the nature of accounting management 
have to be explored.  To find the extend of use of management accounting practices the 
economic analysis have to be studied. 
Keywords: management accounting, management control, management accounting 
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1. Въведение 

През последните две десетилетия все по-голямо внимание започва да се 
обръща на въпроси, отнасящи се до прилагането на добри практики в 
областта на управлението на стопанските организации. Пред мениджърите 
все по-често се поставят въпроси, свързани със стратегическото управление,  
управленския контрол и избора на показатели, адекватно измерващи 
резултатите от дейността на организацията.  Неоспорим е факта, че това е 
вследствие на глобализацията на пазарите, засилената конкуренция и не на 
последно място големите промени, настъпили както в информационните,  
така и в производствените технологии.  
Тези промени оказват голямо влияние върху бързото развитие на 
организациите в условията на пазарна икономика. В съответствие с тях се 
налага да бъдат търсени и прилагани нови подходи и практики на 
управление, адекватни на настъпващите промени в обкръжаващата среда.   

Управленското счетоводство както като организационна практика така и 
като академична дисциплина също е повлияно от промените, настъпващи в 
икономическите условия.  

Както някои автори посочват, през 90-те години теоретичните 
трактовки, разработвани в научната литература са се разграничавали 
драстично от практическото приложение на управленското счетоводство. 
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През този период, от практическа гледна точка, схващането на понятието 
управленско счетоводство е било твърде широко, като в него не се е 
включвал само външният одит [1].  

Като основен недостатък на традиционното управленско счетоводство, 
не само като теоретично понятие, но и като практическо приложение се 
посочва съдържанието на използваната от него информация. Негативните 
последствия възникват в резултат на обработването и тълкуването на 
финансовите отчети, в които финансово счетоводната информация освен, че  
е значително обобщена е и краткосрочно ориентирана.  

Редица автори посочват недостатъци на счетоводството и 
информацията, която се взима от него. Именно тези разработки могат да се 
разглеждат като катализатор на процеса на развитие на управленското 
счетоводство [2]. 

Според националната асоциация на счетоводителите в САЩ  
управленското счетоводство се дефинира като процес на идентифициране, 
измерване, натрупване, анализиране, обработка, интерпретиране и 
представяне на финансова информация, която да може да се използва за 
целите на планирането, оценяването и контрола в отделната организация.  

Управленското счетоводство едновременно с това осигурява подходящо 
използване на счетоводната информация за рационално използване на 
ресурсите на организацията [3, 4]. 

Управленското счетоводство може да бъде разглеждано като процес, на 
който са присъщи управленските счетоводни модели, чрез които се реализира 
идентифициране, измерване, натрупване, анализиране, обработка, 
интерпретиране и представяне на финансова и нефинансова информация, 
използвана за целите на планирането, оценяването и контрола в отделната 
организация.  

 
2. Роля и приложение на управленското счетоводство 

Към настоящия момент прилагането на управленското счетоводство не е 
нормативно регламентирано. Именно поради това няма нормативни 
ограничения относно момента на създаване на информацията, както и 
ограничения по отношение на нейния обхват и обем. Тя е със строго 
специфично предназначение - според конкретна цел или задача на 
управляващия субект. Тя се използва от т.нар. вътрешни потребители, 
каквито са управляващия орган и персонала на организацията. Създаваната 
от управленското счетоводство информация е гъвкава, характеризира се с 
голямо разнообразие и отговаря на различните информационни потребности 
на управляващия субект към конкретен времеви момент. Това дава 
възможност информацията да се използва ефективно в цялостното 
управление на организацията. 

Управленското счетоводство традиционно може да бъде класифицирано 
в различни направления, в т.ч. управление на разходите, управленски 
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контрол и др. В резултат на развитието на управленското счетоводство 
основните ефекти се изразяват във възникването на нови подходи и 
практики, имащи за цел да подпомогнат управлението на дейността на 
организацията в процеса на планиране, вземане на управленски решения, 
контрол и мониторинг. Те могат да се изразяват в различни по вид дейности. 
Като такива дейности могат да бъдат посочени анализите на степента на 
удовлетворяване на потребностите на потребителите, стратегическо 
управление на разходите, използване на интегрирани системи за измерване 
на резултатите от дейността, каквато е балансираната система от показатели 
или други методи за измерване и анализ на резултатите от дейността на 
организациите.  

С развитието на концепцията за управленското счетоводство се променя 
и съдържанието на финансовата информация, като тя бива допълнена както с 
нефинансови, количествени показатели, така и с качествени такива, 
описващи състоянието на външната и вътрешната обкръжаваща среда. В този 
смисъл управленското счетоводство не само ползва, но и създава 
информация. Управленската информационна система с съвкупност от сходни 
системи, които филтрират и обработват данните получени от външни и 
вътрешни източници, докато се получи информацията необходима за 
осъществяването на нормалната дейност на организацията.  

По отношение на времевия хоризонт се наблюдава удължаване, като се 
акцентира върху целите, стратегиите и резултатите от изпълнението на 
дейността.  

С развитието на управленското счетоводство едновременно като теория и 
практика възниква едно относително ново направление в тази област – 
стратегическо управленско счетоводство. Исторически погледнато то не е 
съвсем нова концепция, защото през 1981 г. в научна разработка на 
К.Simmonds се въвежда понятието, поради което този автор се счита за негов 
основоположник. По отношение на понятието стратегическо управленско 
счетоводство все още няма ясна, единна и общоприета дефиниция, 
отразяваща неговата същност. 

Възникването на стратегическото управленско счетоводство се явява 
отговор на критичните разработки на редица автори по отношение на твърде 
стеснените хоризонти, в които оперира управленското счетоводство. 

Стратегическото управленско счетоводство подпомага традиционните, 
вътрешно ориентирани подходи на управленското счетоводство. То ги прави 
адекватни на съвременните изисквания пред управлението на дейността на 
организациите и по-специално насочва вниманието на ръководството към 
изпълнението на разработената стратегията. Като характерна черта за това 
направление в управленското счетоводство  е  неговата ориентираност към 
външни за организацията, дългосрочни  както финансови, така и не 
финансови показатели. 
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Описаните процеси, включващи се в сферата на управленското 
счетоводство естествено повлияват информационно базираните системи за 
управленски контрол на организациите. 

Необходимостта от богата и релевантна информация, необходима за 
вземане на управленски решения, планиране и контрол, също както и 
приложението на управленското счетоводство са предпоставки за 
възникването на нови практики, свързани с проектиране на системи за 
управленски контрол в голям брой организации на национално и 
международно ниво.  

Въпреки че изследванията на текущите управленско счетоводни 
практики и прилаганите системи за управленски контрол са значителни, 
емпиричните данни се основават главно на информация от големи и средни 
по размер организации. 

Изследвания в тази област на малки стопански организации не са много. 
Основното схващане за приложението на управленското счетоводство в тях е, 
че там то изобщо не съществува или се прилага формално, в много малка 
степен. Това се обяснява с наличието на неформалните комуникации и/или 
малък брой персонал. 

Все още не е получен задоволителен отговор на редица  въпроси, 
касаещи управлението на малките стопански организации. Като по-
съществени, заслужаващи внимание и имащи отношение към ефективното 
функциониране на стопанските субекти могат да бъдат  посочени  следните: 

• Колко широко се прилагат новите концепции и практики на 
управленското счетоводство в сектора на малките стопански 
организации? 

• Какъв вид информация предпочитат мениджърите на малки 
стопански организации и какъв вид информация използват, за да 
реализират разработената стратегия и изпълнението на набелязаните 
стратегически приоритети? 

• Какви са основните фактори влияещи върху проектирането и 
използването на системи за управленски контрол в малки стопански 
организации и как тези фактори влияят върху използването на 
системите за управленски контрол? 

Тези въпроси са от съществено значение, тъй като малките стопански 
организации заемат основно място в икономиките на европейските страни, в 
т.ч. и в България. 

Към настоящия момент делът малките стопански организации възлиза на 
над 90%. От направени изследвания, с цел проучване на степента на 
използване на нови подходи и практики в управлението, се установява, че 
най-често срещаната иновационна дейност се отнася до промени в бизнес 
процесите с цел оптимизация и намаляване на разходите. Въпреки това 
разходите за дейността се понижават с по-бавен темп от този на приходите, 
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което свидетелства за изоставане в приспособяването към променените 
условия на обкръжаващата среда, т.е.в  намалената икономическа активност. 

Това от друга страна показва, че степента на приложение на практиките 
на управленско счетоводство и управленски контрол на се използват или 
начина, по който се прилагат не води до очаквания ефект. Въпреки това е 
трудно да се каже в каква степен се използват управленско-счетоводните 
практики, тъй като те не са законово регламентирани и в следствие на това е 
трудно да бъдат идентифицирани. 

 
3. Заключение 

В новата, глобална икономика използването на външно ориентирани 
подходи в управлението е задължително, тъй като промените се пораждат 
преди всичко от външната среда, а достъпът до необходимата информация 
(за продукти, пазари, технологии и т. н.) и капацитетът за нейното 
обработване са ключови фактори за успеха на стопанските организации. 

Подобряването на ефективността на управлението е тясно свързана с 
подобряване на качеството на информационното осигуряване. В условията на 
конкуренция е необходима  такава счетоводна информация, която да служи 
само за целите на вътрешни потребители, които да я използват за 
постигането на по-добри резултати от управлението на стопанската 
организация. Именно такава е информацията, която се създава от 
управленското счетоводство. Чрез  нейното приложение  може да се подобри 
изпълнението на разработената стратегия. 

Новите изисквания към субектите на управление на бизнеса са 
ориентирани към създаване на умения  за анализиране на конкретна ситуация 
и управление на организацията в съвременните услови на глобална пазарна 
икономика. 
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Abstract: The main objective of the report deals with the problems of accounting for 
intangible assets (FIA) in enterprises, cases arise in the daily accounting practice. Object of 
study and their economic nature, types, importance of purchased and introduced into a non-
current assets and their disposal in terms of accounting and tax law. The author aims to 
reveal the nature of the accounting for intangible assets, their interpretation in terms of 
accounting and tax law. The report addresses the issue of classification of intangible assets 
to record them as fuel or in the composition of assets. 
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1.  Въведение 
За последните години България бележи значително развитие в много 

области на икономиката, пряко влияещи върху предприятия от малкия и 
средния бизнес. Разширяването на дейността, разкриването на нови пазари, 
привличането на нови контрагенти несъмнено води до необходимостта от 
увеличаване на дълготрайните активи на предприятието. Все повече 
управителни органи на съвременни предприятия инвестират в закупуването 
на такива активи с цел усъвършенстване на работната база, улесняване на 
реализацията, повишаване на ефективността, рентабилността и 
възвръщаемостта на предприятието, което прави избраната тема актуална и 
практически приложима. 

Основната цел на доклада е свързана с изясняване на проблемите при 
отчитане на дълготрайните нематериални активи (ДНМА) в предприятията, 
казуси възникващи в ежедневната счетоводна практика. Обект на проучване е 
и тяхната икономическа същност, видове, значимостта на закупените и 
въведените в предприятието нетекущи активи, както и тяхното 
освобождаване, от гледна точка на счетоводното и данъчно законодателство. 

Авторът цели да разкрие счетоводната същност на нематериалните 
активи, тяхната трактовка от гледна точка на счетоводното и данъчното 
законодателство. В доклада се засягат въпросите за класифицирането на 
нематериалните дълготрайни активи, отразяването им като разход или в 
състава на активите. 
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Методологията на изследването в настоящата разработка  включва 
прилагане на теоретичните постижения в българската научна дейност по 
поставения проблем за счетоводното отчитане на ДНМА, както и 
паралелното съпоставяне чрез практически анализ на тези нетекущи активи в 
конкретно предприятие. Поради ограничения и необходимост от 
конфиденциалност на данните няма да бъде цитирано името на разгледаното 
предприятие. 
 

2. Икономическа същност на ДНМА 

Дълготрайните нематериални активи имат разнообразен състав и до 
известна степен различно предназначение. Те трябва да отговорят на 
действащата нормативна уредба, която дефинира нематериалните активи 
като установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от 
предприятието, които нямат физическа субстанция, имат съществено 
значение при употребата им и от използването им се очаква икономическа 

изгода [4]. 
Според икономическата си същност  по–голямата част от тези активи 

представляват продукти на интелектуалния труд, поради което носят 
определена стопанска и финансова изгода. Такива са патенти, лицензи, 
фирмени марки, програмни продукти и продукти от развойна дейност. 
Общото между тях е това, че имат несъществено веществено съдържание 
само под формата на чертежи, технологични схеми, записи и технически 
носители и други. 
 

Дълготрайните нематериални активи са нефинансови ресурси на 

предприятието, когато: 

• Нямат физическа субстанция, независимо от факта, че могат да се 
съдържат във физическа субстанция; 

• Са със съществено значение при употребата им; 
• От използването им се очаква икономическа изгода. 

 
Дълготрайният нематериален актив може да бъде признат и 

отчитан в случаите, когато: 

� Отговаря на определението за нематериален актив; 
� Може да бъде надеждно оценен при придобиването му; 
� От използването на актива се очаква извличане на икономическа 

изгода, която се доказва с план за осигуряване на ресурси за извличане на 
икономическа изгода, с възможността ефективно да изпълнява 
функционалната си роля; 

� Ролята му при употреба да има ясна конкретизирана техническа 
осъществимост. 
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 Данъчни дълготрайни нематериални активи, съгласно Закона за 

корпоративното подоходно облагане: 

Придобити  нефинансови ресурси, които: 
a) нямат физическа субстанция; 
b) се използват през период, по–дълъг от 12 месеца; 
c) имат ограничен полезен живот; 

 d) са със стойност, равна или превишаваща по–ниската стойност от: 
 - стойностния праг на същественост за дълготрайния нематериален 
актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице 
 - седемстотин лева [2]. 
 

В посочената по–горе формулировка за ДНМА се поражда един 
съществен проблем относно определянето и счетоводното им  третиране като 
такива. 
 

 
 

Водещият критерий за счетоводното третиране на един ДНМА като 
обект е разграничимостта (установимостта). 

Условието за установимост на нематериалните активи е поставено с 
цел този актив да бъде разграничен от репутацията. Това е възможно, ако 
нематериалният актив е отделим. Това е осъществимо когато предприятието 
е в състояние да отдава под наем, да продава, заменя или разпространява 
съответните бъдещи икономически изгоди, произтичащи от други активи, 
използвани в същата приходоносна дейност. 

В случаите, когато нематериалният актив е придобит заедно в група с 
други активи, сделката може да включва прехвърлянето на права, които дават 
възможност на предприятието да го идентифицира. Когато той води до 
възникване на бъдещи икономически изгоди в комбинация с други активи, то 
нематериалният актив е установим, в случай че предприятието е в състояние 
да идентифицира притока на бъдещи приходи, свързани с използването на 
актива [1]. 

 
 

Фирма е придобила „компютърен софтуер. Пред управителните органи 

и главния счетоводител възниква въпросът как да третират този 

актив. Според настоящето счетоводно законодателство, ако този 

„компютърен софтуер” се определя като вид оперативна система, 

която е важна и неразделна част от компютъра, се третира като 

хардуерно оборудване, т.е. като материален дълготраен актив, и 

обратно, компютърен софтуер, който не е разделна част, се третира 

като софтуер, т.е. като нематериален актив. 
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3. Видове дълготрайни нематериални актив 
Според приложимите счетоводни стандарти дълготрайните активи най – 

общо се класифицират по признака „предназначение” в пет големи групи: 
дълготрайни материални активи, дълготрайни нематериални активи, 

дълготрайни финансови активи, дългосрочни вземания, дълготрайни 

биологични активи. В зависимост от признака „изменение на физическите 

свойства” дълготрайните активи се групират в две големи групи: 
амортизуеми и неамортизуеми дълготрайни активи. Значение за 
организацията на отчетния процес има и класификационен признак 
„собственост”, на основата на който те се групират на собствени и наети 
дълготрайни активи. 

Нематериалните активи са инвестираните средства в текущата дейност 
на дружеството с нематериален характер. В състава им се включва голямо 
разнообразие от активи. Във връзка с посочването им в баланса на 
дружеството тези активи се класифицират: 

a)  Права за индустриална собственост – това са права, притежавани от 
преприятието и дългосрочно могат да бъдат използвани от него: авторски 
права, рубрики, търговски марки, патенти, лицензи, франчайз, компютърен 
софтуер и други. 

b)  Дългосрочни придобити права върху индустриалната собственост 
– същите от предходната група, но придобити по силата на договореност с 
техните създатели. 

c)  Концесионни права – те се придобиват съгласно действащото 
законодателство. 

d)  Технологични права – те са свързани с прилагането на нова 
технология. Това са: формули, модели, матрици, шаблони и др. 

e)  Нематериални активи в процес на развитие – разходи за развойна 
дейност, който още не са завършени. 

f)  Други нематериални активи – ограничени вещни права, право на 
ползване, право на строеж и ноу – хау, конкретна информация получена от 
проведената научноизследователска дейност, за която са извършени 
разходите за създаването й. 

g)  Според приложимите счетоводни стандарти и начина на 

придобиването им се различават: вътрешно създадени ДНМА и външно 
създадени ДНМА. Първата група активи се изработват от самото 
предприятие, а придобиването на втората група става чрез сделки с трети 
лица. 

Създадените в предприятието нематериални активи се признават и 
отчитат в зависимост от фазата на създаване. Когато вътрешно създаденият 
актив е резултат от изследователска дейност, той не се отчита като ДНМА 
поради невъзможността по безспорен начин да се докаже, че е на лице 
нематериален актив, който ще носи бъдещи икономически изгоди. Чрез тях 
предприятието осъществява само проучвателна дейност с цел постигане на 
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нови научни и технически знания, т.е. те се отразяват като текущи разходи 
през съответния период. 

В резултат на развойна дейност (фаза на развитие от вътрешен проект) 
може да се признае за ДНМА, т.е. може да се обоснове практическото 
приложение на изследователските открития, системи, матрици, модели, 
проектиране, прототипи, нови устройства, продукти и други: 

� техническа способност на завършването му в готов вид за употреба или 
продажба; 

� намерението за завършването му за неговото използване или продажба; 
� способността за използването или продажбата му; 
� начините, чрез които този актив ще доведе до генерирането на бъдещи 

икономически изгоди при вътрешна употреба или наличието на пазар на 
евентуарна употреба; 

� наличието на съответните технически, финансови и други ресурси, 
необходими за приключване на развитието, използването или продажбата му; 

� възможността за оценяване на разходите за този актив по време на 
неговото развитие. 

Когато ДНМА се състоят от разграничими съставни части, които 
отговарят поотделно на критериите за такива активи, тези части могат да се 
признават и отчитат като отделни такива. 

Външно създадени ДНМА са програмни продукти, права върху 
интелектуална собственост, права върху индустриална собственост и други. 
Те се оценяват по цена на придобиване, която включва покупна цена и 
всички преки разходи за подготовка на актива за ползване. 

             
 

 
5. Заключение 
 

 
 

Литература 
 

 
Дълготрайните нематериални ативи се класифицират според критерия 

разграничимост: 
� Разграничими – (патенти, авторски права, фабрични марки и др.). 

Разграничимостта може да бъде доказана чрез законно право върху актива 
или че същият е отделим от останалата част от бизнеса. 

� Неразграничими – (репутация, възникваща в резултат на бизнес 
комбинация). Репутацията не може да бъде прехвърлена на друг собственик, 
без да бъдат продадени и други активи, т.е. не може да бъде отделена от 
активите, с които е придобита. 

Фирмата има своя фирмена марка, която е гаранция за  високо качество 

на нейната продукция. Поради това прави разходи с оглед налагане на 

фирмената марка, като включване в рекламни кампании, което е 

съпроводено и с ползи –  популяризиране на конкретни продукти, които се 

продават в момента. Проблемът произтича от факта, че трудно може 

да се определи каква част от разходите  с коя част от постиженията са 

свързани , т.е. не са изпълнени критериите за признаване. 
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4. Оценка на дълготрайните нематериални активи – първоначална и 

последваща 
 
В баланса на разглежданата фирма дълготрайните нематериални активи 

се отчитат в стойностно изражение т.е. в левове. Изразяването на тези активи 
в стойност позволява да се оцени цялата им съвкупност, независимо от 
голямото им видово, елементно и количествено разнообразие. Законът за 
счетоводство изисква задължителна стойностна оценка на ДА, като при това 
посочва трите вида показатели, които трябва да се използват за тази цел: 

� Цена на придобиване (историческа цена); 
� Себестойност; 
� Справедлива цена [3]. 
Тези оценки са стойностни и преобладават в практиката. Дават 

възможност за сравнимост, за определяне на амортизационните норми, за 
изследване на равнището на натоварване и ефективността от подобряване 
използването на дълготрайните активи. 

 

4. Оценка на дълготрайните нематериални активи 

Първоначалната оценка на дълготрайните нематериални активи зависи 
от начина на придобиване: 

- по покупна цена – при покупка на актив, като се включват и преките 
разходи за подготовката за използване на актива по предназначение – мита, 
невъзстановими данъци, разходи по подготовката, където ще се използва 
активът, разходи за доставка, инсталиране и др.; 

- по справедлива стойност – придобит ДНМА като част от бизнес 
комбинация; 

-  по себестойност – на създадените в предприятието ДНМА; 
- по справедлива стойност – за придобитите в резултат на безвъзмездна 

сделка; 
- по стойност, приета от съда – за получените в резултат на апортна 

вноска; 
Вътрешно създадените дълготрайни нематериални активи при 

придобиването им се оценяват по цена на придобиване. В тази цена се 
включва покупната цена, митата, невъзстановимите данъци и всички преки 
разходи за подготовката на актива за използването му по предназначение 
като: 

• Разходи за подготовка на обекта (мястото), където ще се използва 
активът; 

• Разходи за доставка; 

В резултат на своята дейност фирмата създава вътрешна 

репутация. Тя не се признава и отчита като нематериален актив поради 

факта, че този потенциален ресурс не може да се контролира и надеждно 

оценява - две важни условия да се признае. 
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• Разходи за икономическа обосновка (инсталиране); 
• Разходи за хонорари на програмисти, консултанти, икономисти и 

други; 
• Разходи от непризнат данъчен кредит, свързан с изброените преки 

разходи; 
Когато придобиването на ДНМА е свързано с разсрочено плащане на 

твърда база, първоначалната оценка е равна на тази база. Разликата между 
тази оценка и сумата на всички плащания се отчита като текущи разходи за 
лихви. А когато е свързано с разсрочено плащане на променяща се база 
(напр. при договори за получаване на концесии, първоначалната им оценка се 
определя приблизително).  

Предприятията могат да извършват както научноизследователска, така и 
дейност по развитие (развойна). Резултатите от научноизследователската 

дейност не се признават за нематериален актив. Разходите, свързани с 
търсенето и постигането на нови научни или технически познания, или с 
формурирането на алтернативи за нови продукти или услуги предполагат 
несигурност и риск за получаване на очаквана икономическа изгода, поради 
което се отразяват като текущи разходи за периода, в който възникват. 

Разходите, свързани с развойната дейност, които вече са отразени 
текущо за периода на възникването им, впоследствие, когато тази фаза 
отговори на критерии за признаване на нематериален актив, не се включват в 
неговата себестойност. 

Първоначалната оценка на вътрешно създаден нематериален актив 
(себестойност) включва следните елементи: 

- разходи за услуги и материали, използвани или изразходвани при 
създаването на актива; 

- заплати и други възнаграждения на персонала, пряко ангажиран в 
създаването на нематериалния актив; 

- разходи, които директно са свързани със създаването на актива 
(например такси за регистриране); 

- общо разходи, необходими за създаването на актива, които могат да 
бъдат разпределени на разумна и последователна база към актива. 

Себестойността на вътрешно създаден нематериален актив не 
включва: 

- разходи за продажби, административни разходи и други общи разходи, 
освен в случайте, когато подобни разходи могат да бъдат пряко включени за 
подготовката на нематериалния актив за използване; 

- ясно установими загуби от неефективност или начални оперативни 
загуби, понесени преди актива да постигне предвидената продуктивност; 

-  необичайни количества бракувани ресурси; 
       - разходи, свързани с обучение на персонала за боравене с актива. 
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Съгласно действащия Закон за данъка върху добавената стойност 
(ЗДДС), на данъчно регистрираните субекти се признава правото на данъчен 
кредит при покупка и на материални активи, ако са изпълнени всички 
условия, посочени в закона. В тези случаи ДНМА ще се заприходи по 
продажна стойност без начисления данък добавена стойност. Този данък ще 
формира величината на данъчния кредит на клиента по доставката. 

Основният проблем за ДНМА (нетекущи активи) е тяхното последващо 
оценяване, което може да бъде през отчетната година или в периода на 
подготовката и на съставянето на годишния финансов отчет (ГФО). 

За последваща оценка на ДНМА също се избира препоръчителния метод 
– Обезценката, съгласно НСС16. Тя се извършва веднъж годишно в края на 
отчетния период, във връзка със съставянето на ГФО или по преценка на 
ръководните органи. 

*Препоръчителен подход – след първоначалното признаване като актив 
всеки отделен нематериален актив следва да се отчита по цена на 

придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от 
обезценка. Това означава, че в хода на използването му в края на всеки 
отчетен период ще имаме все по-ниска балансова стойност на актива. 

*Алтернативният подход – отпада за последваща оценка на 

нематериалните активи. 
⇒ Във връзка с отпадането на алтернативния подход за последваща 

оценка на нематериалните активи придприятията трябва да направят 
необходимите промени в правилата за счетоводна политика. 

⇒ За нематериалните активи, за които до 31.07.2007г. е прилаган 
алтернативния подход, не се правят промени в стойностите им (отчетна, 
амортизуема, балансова и остатъчна), както и в начислената амортизация. Те 
се принасят към 01.01.2008г. без промяна. 

⇒ Преоценъчният резерв за тези активи (за които е прилаган 
артернативен подход и е създаден преоценъчен резерв) се прехвърля в 
неразпределена печалба, когато активът бъде отписан, или периодично, в 
размер на разликата в амортизацията, определена върху преоценъчната 
балансова стойност и върху историческата цена. 

 

5. Заключение  
През последните години в България завърши преходът към свободна 

пазарна икономика, основаваща се на частната собственост върху средствата 
на производство. В стопанското законодателство се даде превес на 
разширяването на самостоятелността и повишаване на отговорността на 
предприятията. Целта е достигане на по-добри крайни резултати и 
увеличаване на въздействието на производителите върху техническото ниво 
и качеството на продукцията. 
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В сегашните условия ролята на материално веществените фактори на 
производството все повече нараства. Определящо място сред тях заемат 
дълготрайните активи на фирмата, по-конкретно дълготрайните 
нематериални активи. Степента на тяхното използване е определящ 
показател за резултатите от стопанската дейност на индустриалните 
предприятия. 

Основна стратегия в развитието на съвременните фирми е  модернизация 
на съществуващите мощности, увеличаване на капацитета им и въвеждане на 
нови нематериални активи – патентоване на нови продукти, закупуване на 
усъвършенствани програмни и софтуерни продукти и създаване на нови 
изделия, което ще доведе и до увеличаване на производителността. 

Основните задачи и цели на бъдещото развитие могат да бъдат 
формулирани както следва: 

- увеличаване на обема на произвежданата продукция; 
- увеличаване на асортимента на произвежданите изделия; 
- увеличаване дела на външния пазар в структурата на продажбите; 
- разширяване на износа чрез привличане на нови клиенти; 
От анализа на дълготрайните нематериални активи като икономически и 

важен счетоводен обект на изследване, представен в настоящия доклад, може 
да се направи заключението, че разгледаната фирма е перспективна, което се 
обуславя от добрия прием на произвежданата продукция. Главна цел на 
дружеството е задоволяване изискванията на потребителите и важна роля за 
това имат ДНМА. 
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Abstract. Sales revenues have the biggest relative share within total revenues, and the sales 
profit is the basic component of the balance sheet profit, which is an important element of 
equity and a source for funding the organisation’s operations. The importance of the issue of 
organisation’s operations efficiency is further increased by the financial and economic crisis, 
as well as by the serious indebtedness between businesses subjects thus formed. 
This report highlights different models for organization’s operations analysis based on a 
system of absolute and relative indicators. These models are based on the relations and 
dependences objectively existing between sales revenues, sales profit, BGN 100 sales cost, 
BGN 100 sales profit and profitability. It is very important to analyze and to model the 
impact of a system of factors on the behaviour and the dynamics of key indicators for the 
operations efficiency analysis. 
The aim is to achieve adequate modern models for analysis of operations efficiency, based 
on accounting and other information, and ensuring effective analytical data that are useful 
for the business. On the grounds of the information so obtained, one can make timely and 
precise decisions for organization’s operations management, for continuing its operations, 
for establishment and maintenance of financial stability and for ensuring the achievement of 
positive financial results in operating and strategic aspect.   
Keywords: operations, sales financial result, cost, profitability, efficiency. 
 
1. Въведение 

Оперативната дейност на предприятието включва всички сделки и 
операции, за чието осъщестяваване е създадено то. Приходите от тази 
дейност се формират преди всичко от нетните приходи от продажби на 
продукция, стоки, работи и услуги. Те заемат най-голям относителен дял в 
общите приходи на предприятието. Величината на разходите за оперативна 
дейност се формира от сумата на разходите за материали, външни услуги, 
амортизации, възнаграждения, осигуровки и други разходи, формиращи 
пълната себестойност на продукцията, работите и услугите. Разходите за тази 
дейност също заемат най-голям относителен дял в общите разходи на 
предприятието. Величината на финансовия резултат от продажби е основен 
компонент на балансовия финансов резултат на предприятието. Печалбата от 
продажби е основен елемент на балансовата печалба, която е пряк фактор, 
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влияещ върху увеличението на собствения капитал и източник за 
финансиране на дейността на предприятието. Загубата от продажби като 
компонент на балансовия финансов резултат води до декапитализация на 
собствения капитал. Стремежът за поддържане на величината на собствения 
капитал е важна предпоставка за финансова стабилност на предприятието и 
ефективност на бизнеса. Актуалността на въпроса за ефективността на 
оперативната дейност се засилва и от финансовата и икономичска криза, 
както и от формираната в резултат на това значителна задлъжнялост между 
бизнес субектите. 

В доклада се разглеждат различни модели за анализ на ефективността на 
оперативната дейност на предприятието, базирани на система от абсолютни и 
относителни показатели. Тези модели се основават на обективно 
съществуващите връзки и зависимости между нетния размер на приходите от 
продажби, печалбата от продажби, себестойността на 100 лева продажби, 
печалбата и рентабилността на на продажбите. С важно значение за бизнеса е 
анализиране и моделиране на влиянието на системата от фактори върху 
формирането и динамиката на значенията на ключовите показатели за 
ефективност на оперативната дейност на всяко предприятие. 

Поставената цел е достигане до адекватни съвременни модели за анализ 
на ефективността на оперативната дейност, стъпващи на счетоводна и друга 
информация, и осигуряващи полезна за бизнеса резултатна аналитична 
информация. Въз основа на получената информация могат да се вземат 
своевременни и правилни решения за управление на оперативната дейност на 
предприятието, продължаване на неговата дейност, формиране и поддържане 
на финансова стабилност и осигуряване постигането на положителни 
финансови резултати в оперативен и стратегически аспект.   
 
2. Основен текст 

Финансово-стопанският анализ е специализирана функция на управление 
в системата за управление на всяко едно предприятие (Фиг. 1). В качеството 
си на това проявление той следва да предоставя резултатна информация за 
вземане на правилни управленски решения за стратегическо позициониране 
на предприятието в динамичното, конкурентно и характеризиращо се с 
определена степен на ентропия пазарно пространство, както и за успешно 
развитие на бизнеса в оперативен и стратегически аспект. Това изисква 
успешно развитие на оперативната дейност, което е предпоставка за 
оперативен и стратегически успех на предприятието.  

Методиката и методологията за анализ на ефективността на оперативната 
дейност на предприятието, по наше виждане, следва да е посторена 
логически и да обхваща последователни етапи, което осигурява обективни 
възможности за вземане на правилни решения за нейното повишаване. 
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Фиг. 1. Функции на управление 
 

Считаме, че методиката и методологията за анализ на ефективността на 
оперативната дейност на предприятието са система. В съдържателно 
отношение за елементи на тази система могат да се определят:  

� информационно осигуряване на анализа; 
� нормативна уредба на въпроса за оперативната дейност; 
� система от показатели за анализ; 
� етапи на анализа. 

 
2.1. Информационно осигуряване на анализа 

Основен информационен източник за анализа на ефективността на 
оперативната дейност на предприятието е счетоводната информация. За 
нуждите на анализа тази информация се групира на вътрешна и външна.  

Вътрешната информация се създава по счетоводните сметки от гр. 70 
“Приходи от продажби”1 и характеризира величината на финансовия 
резултат от продажби за текущия отчетен период. По дебита на сметките от 
гр. 70 се създава счетоводна информация за пълната себестойност на 
продажбите, която се формира от три елемента: първи, фактическа 
себестойност на продадената продукция или услуги, респ. отчетна стойност 

                                                 
1 Сметки 701 “Приходи от продажби на продукция”, 702 “Приходи от продажби на стоки”, 703 

“Приходи от продажби на услуги” 

Бизнес 
процеси 

Функции на 

управление: 
Планиране 
Отчитане 
Анализиране 
Контролиране 
Регулиране 
Координиране 
Моделиране 
Вземане на решение 
 

Стратегическо 
позициониране 
на предприятието 

и развитие 

 
Информационно 
осигуряване 

Бизнес стойност 
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на продадените стоки; втори, разходи за продажби на продукция или услуги; 
трети, административни разходи (Фиг. 2). По кредита на същите сметки се 
създава счетоводна информация за нетния размер на приходите от продажби. 
Разликата между дебитния и кредитния оборот по тези сметки характеризира 
величината на финансовия резултат от продажби (печалба или загуба) на 
продукция, стоки или услуги за текущия отчетен период.  

Външната информация се съдържа в елементите на годишния финансов 
отчет на предприятието и е предназначена за ползване както от вътрешни, 
така и от външни потребители на информация. За анализа на ефективността 
на оперативната дейност се използва информация от Отчета за приходите и 
разходите. Съдържащата се информация в Отчета за паричните потоци2 е 
важен индикатор за финансовото състояние на предприятието и позволява на 
мениджърите и собствениците правилно да оценят неговата способност да 
генерира достатъчно парични средства за нормално осъществяване на 
текущата дейност и за финансова стабилност в бъдеще.  

 
           Дебит      гр. 70 “Приходи от продажби”      Кредит 

 
 Пълна себестойност      Нетен размер на  
 на продажбите                приходите  от продажби  

       <  Печалба от продажби 

         >  Загуба от продажби 
 

Фиг. 2. Формиране на финансовия резултат от продажби 
 

За нуждите на анализа на ефективността на оперативната дейност на 
предприятието се използват и други източници на информация, напр. 
планова, оперативна, юридическа и др. 

 
2.2. Нормативна уредба в страната 

За изграждане на единен информационен източник за потребностите 

                                                 
2 Паричните потоци обхващат всички парични постъпления и плащания през отчетния период от 
три групи дейности на предприятието - оперативна, инвестиционна и финансова 
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на анализа на ефективността на оперативната дейност следва правилно да се 
интерпретира нормативната уредба, касаеща разходите, които предприятието 
извършва по повод своята оперативна дейност. Тук основни са разпоредбите 
на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни 
предприятия и конкретно на счетоводен стандарт 2 “Отчитане на стоково-
материалните запаси”, в който се определя, че доставната стойност на 
материалите, придобити чрез покупка и предназначени за влагане в 
производствения процес за производство на продукция или услуги, е тяхната 
историческа цена [1]. Самата историческа цена представлява сумата от 
всички разходи по закупуването3 и преработката,4 както и от други разходи, 
направени от предприятието за доставката на материалите5 до настоящото им 
местоположение и състояние [1].  

Нормативните разпоредби налагат извода, че в състава на разходите за 
основна дейност, формиращи фактическата себестойност на продукцията или 
услугата, се включват два вида разходи: условно-постоянни и променливи. 
Критерият тук за разграничаване на разходите е поведението им по 
отношение на промените в обема на продажбите. Величината на условно-
постоянните разходи не зависи, а тази на променливите разходи – зависи и се 
изменя с промените в обема на продажбите.  

В състава на разходите за продажби на продукция или услуги също се 
включват два вида разходи: условно-постоянни и променливи. Разпоредбите 
на счетоводен стандарт 2 ясно показват, че в състава на административните 
разходи за общото управление на предприятието участват единствено 
постоянни разходи от гледна точка на връзката им с обема на продажбите. 

Посоченото ни дава основание да предложим единен информационен 
източник за нуждите на анализа на ефективността на оперативната дейност 
на предприятието (таблица 1).6 Въз основа на данните от подобна 
интегрирана отчетна форма могат да се определят значенията на редица 
абсолютни и относителни показатели за анализ на ефективността на 
оперативната дейност на всяко едно предприятие. 

 
2.3. Система от показатели за анализ 

Ефективността на оперативната дейност на предприятието следва да се 
 анализира посредством система от абсолютни и относителни показатели. 

                                                 
3 Разходите по закупуване на материалите включват покупната цена, вносните мита и такси, 
невъзстановимите данъци и акцизи, разходите по доставката и други разходи, които 
допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид 

4 Разходите за преработка включват: разходите, пряко свързани с произвежданите продукти, и 
систематично начисляваните постоянни и променливи общопроизводствени разходи, които се 
правят в процеса на производството 

5 Разходите по доставката са: превози; товарни и разтоварни разходи; монтаж и др.  
6 Данните в таблицата са от дейността на производствено предприятие “Медиса” ООД 
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         Таблица 1         лева 
Предходен Текущ

П о к а з а т е л и период период

1. Разходи за основна дейност, в т.ч.: 269400 302125

    а) променливи 265000 294625
    б) постоянни 4400 7500
2. Разходи за продажби, в т.ч.: 32500 41000

    а) променливи 25000 30000
    б) постоянни 7500 11000
3. Търговска себестойност (1 + 2) 301900 343125

4. Административни разходи 24000 24750
5. Пълна себестойност на
    продажбите (3 +4) 325900 367875

6. Нетен размер на приходите 
    от продажби 450000 492500

7. Финансов резултат от продажбите:
    а) печалба (6 - 5) 124100 124625

    б) загуба (5 -6) х х

8. Условен нетен размер на приходите от продажби при:
а) обем на продажбите от текущия период, асортиментна
структура и цени на продуктите от предходния период 495000
б) обем и асортиментна структура на продажбите от теку- 
щия период и цени на продуктите от предходния период 498000
9. Условна пълна себестойност на продадената продукция:
а) при обем на продажбите от текущия период, асорти -
ментна структура и разходи от предходния период 328500
б) при обем и асортиментна структура на продажбите от 
текущия период и разходи от предходния период 329000  

 
Считаме, че за бизнеса е полезно както абсолютните, така и 

относителните показатели за анализ да се разграничат, като за критерий се 
приема информацията, необходима за определяне на техните значения.  
 
2.3.1. Система от абсолютни показатели за анализ 

Възприетата от нас позиция ни дава основание да обобщим абсолютните 
показатели в две групи: първата от тях включва показатели, чиито значения 
се определят по данни от предложения единен информационен източник 
(таблица 1), а втората – показатели за анализ на паричните потоци по данни 
от Отчета за паричните потоци на предприятието. 

946



Важен абсолютен показател за ефективност на оперативната дейност е 
печалбата от продажби, информация за която се съдържа в единния 
информационен източник. Върху динамиката на печалбата от продажби 
влияние оказват шест преки фактора, чието въздействие може да се измери и 
оцени посредством елементите от метода на финансово-стопанския анализ. 
Тези фактори са свързани с промените в: обема на продажбите; разходите за 
основна дейност; разходите за продажби; административните разходи; 
нетните продажни цени на продуктите; асортиментната структура на 
продажбите. 

Важни за бизнеса са значенията на абсолютните показатели, 
характеризиращи паричните потоци от оперативната дейност на 
предприятието. Тези потоци са входящи и изходящи, като входящите 
представляват постъпване на парични средства и водят до увеличение на 
парични средства, а изходящите изразяват плащане или изтичане на парични 
средства от предприятието и водят до намаление на неговите парични 
средства. Въз основа на тези парични потоци се установява нетния паричен 
поток от оперативната дейност на предприятието, т.е. чистия резултат от 
движението на неговите парични средства през текущия отчетен период.  

Величината на нетният паричен поток от оперативната дейност се 
определя от разликата между входящия и изходящия паричен поток от тази 
дейност. 

Нетният паричен поток от оперативната дейност може да бъде 
положителен, когато входящият паричен поток е по-голям от изходящия. Той 
може да бъде отрицателна величина, ако входящият паричен поток е по-
малък от изходящия. Величината на нетния паричен поток от оперативната 
дейност може да приема стойност нула, в ситуации, при които стойностните 
размери на входящия и на изходящия паричен поток са равни.  

При анализа на паричните потоци от оперативната дейност на 
предприятието, също така, може да се измери динамиката на входящия, 
изходящия и нетния паричен поток за няколко последователни отчетни 
периода. Това позволява да се определят значенията на съответни индекси, 
въз основа на които да се установят тенденциите (благоприятни или не) в 
изменението на отделните потоци. Така финансовият мениджмънт на 
предприятието може да вземе конкретни управленски решения за неговото 
бъдещо развитие и увеличаване на паричните му средства. 
 
2.3.2. Система от относителни показатели за анализ 

С цел постигане на съпоставимост се възприема същият критерий за 
систематизиране и на относителните показатели за анализ на ефективността 
на оперативната дейност на предприятието.  

В първата група относителни показатели се обхващат онези от тях, 
значенията на които се определят по данни от предложения единен 
информационен източник. В тази група се включват следните показатели: 
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себестойност, падаща се на сто лева продажби; печалба на 100 лева 
продажби; рентабилност на база пълна себестойност на продажбите; 
рентабилност на база нетни приходи от продажби. 

Величината на себестойността на сто лева продажби се определя от 
съотношението между пълната себестойност на продажбите и нетния размер 
на приходите от продажби, умножено по сто. Разликата между сто и 
себестойността на сто лева продажби измерва печалбата, падаща се на сто 
лева продажби. Както върху себестойността, така и върху печалбата на 100 
лева продажби влияние оказват три преки фактора: промени в 
асортиментната структура на продажбите; промени в пълната себестойност 
на единица продукт и промени в нетните продажни цени на единица от всеки 
вид продукт. Влиянието на факторите може да се измери и оцени чрез 
прилагане на елементите от метода на финансово-стопанския анализ.   

Значението на рентабилността на база пълна себестойност се определя 
като процентно съотношение между печалбата от продажби и пълната 
себестойност на продажбите. То е измерител за ефективността на 
оперативната дейност от позиция на печалбата, постигната с един лев 
разходи, формиращи пълната себестойност на продажбите. Значението на 
рентабилността на база нетни приходи се определя като процентно 
отношение между печалбата от продажби и нетния размер на приходите от 
продажби. То е измерител за ефективност от позиция на печалбата, падаща се 
на един лев нетни приходи от продажби. 

Във втората група относителни показатели за анализ на ефективността се 
включват онези, значенията на които се определят по данни от Отчета за 
паричните потоци на предприятието. В групата се включват показателите, 
характеризиращи интензивността, доходността, ефективността и 
ликвидността на нетния паричен поток от тази дейност.    

Интензивността на нетния паричен поток от оперативната дейност  на 
предприятието се определя от съотношението между нетния паричен поток 
от тази дейност и средната начиност на паричните средства. Величината на 
средната наличност на паричните средства се определя като средна 
аритметична величина от наличностите в началото и в края на отчетния 
период по данни от счетоводния баланс на предприятието. 

Значението на показателят характеризира размерът на нетния паричен 
поток от оперативната дейност, падащ се на един лев парични средства. 
Колкото по-голямо е това значение, толкова по-интензивно е движението 
(постъпване или изтичане) на парични средства в предприятието през 
текущия отчетен период.  

Разглеждана в широк смисъл, доходността на нетния паричен поток от 
оперативна дейност има две измерения. Първото от тях се определя от  
съотношението между нетния паричен поток от тази дейност и счетоводната  
печалба на предприятието за текущия отчетен период. В този аспект, 
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значението на показателят характеризира способността на предприятието да 
гарантира достатъчно парични постъпления от оперативната си дейност, 
които в значителна степен осигуряват счетоводна печалба за отчетния 
период. Финансовият мениджмънт следва да оцени позитивно дейността на 
предприятието в ситуации, при които значението на показателя приема 
положителни стойности. Ако значението на показателя е по-голямо от 
единица, то това е индикатор, че предприятието е в състояние да осъществява 
бизнеса си без да привлича външни източници за неговото финансиране.  

Второто измерение се характеризира с реципрочното значение на 
показателя за доходност на нетния паричен поток. В този случай, значението 
на показателя характеризира величината на счетоводната печалба, падаща се 
на един лев нетен паричен поток от оперативната дейност. 

Ефективността на нетния паричен поток от оперативната дейност на 
предприятието се определя от съотношението между нетния паричен поток 
от тази дейност и нетния размер на приходите от продажби, който се 
формира именно в оперативната дейност.  

Значението на показателят характеризира способността на предприятието 
да трансформира нетните приходи от продажби в налични парични средства. 
Добра оценка за тази способност може да се даде в ситуации, при които 
значението на показателя е положително, тъй като това означава, че по-
голямата част от възникналите и осчетоводени през отчетния период нетни 
приходи от продажби са трансформирани в парични средства. Това е от 
особено значение в реалната стопанска практика във връзка със спазване на 
счетоводните принципи. Принципът за текущо начисляване задължава 
предприятията да начисляват разходите и приходите съобразно момента на 
тяхното възникване, независимо от това, дали паричните суми са платени или 
получени. Това означава, че през текущият отчетен период е възможно да са 
извършени продажби, в резултат на което възникват приходи (нетен размер 
на приходите от продажби), но срещу тях може да няма реално движение на 
парични средства, т.е. да не се формира входящ паричен поток от оперативна 
дейност, а единствено в този момент възникват вземания по продажби 
(вземания от клиенти). Нашето убеждение е, че анализът на ефективността на 
оперативната дейност на предприятието следва да се провежда интегрално 
както по отношение на печалбата и на производните от нея относителни 
показатели за ефективност, така и на база ефективност на паричните потоци.  

Ликвидността на нетния паричен поток от оперативната дейност се 
определя от съотношението между нетния паричен поток от тази дейност и 
средния размер на краткосрочните задължения, определен като средна 
аритметична величина от тези задължения към началото и края на текущия 
отчетен период по данни от счетоводния баланс на предприятието.  

Значението на показателя измерва способността на предприятието да 
обслужва краткосрочните си задължения. По-голямото значение е индикатор 
за добра краткосрочната платежоспособност на предприятието през текущия 
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отчетен период. Намаляването на значението на показателя е сигнал за 
нарушения в краткосрочната платежоспособност и възникване на проблеми 
при погасяване на краткосрочните задължения на предприятието. 
 
2.4. Етапи на анализа 

Считаме, че теорията на финансово-стопанския анализ следва да 
обоснове и предложи ясно разграничаване на отделните методологически 
етапи на анализа на ефективността на оперативната дейност на 
предприятието. Това би било от полза за бизнеса при анализиране и 
оценяване на ефективността. 

Нашето виждане по въпроса е, че анализът трябва да се провежда 
последователно и да обхване следните етапи: 

� определяне на значенията на ключовите абсолютни и относителни 
показатели за анализ на ефективността; 

� определяне на динамиката за значенията на тези показатели за 
последователни отчетни периоди и разкриване на тенденциите в тяхното 
поведение; 

� анализиране и оценяване на системата от фактори върху промените 
в значенията на ключовите показатели за ефективност; 

� вземане на обосновани и правилни решения за управление на 
оперативната дейност на предприятието и повишаване на нейната 
ефективност; 

� анализиране и оценяване на влиянието на оперативната дейност и 
нейната ефективност върху финансовата дейност и финансовото състояние 
на предприятието; 

� прогностичен анализ на финансовото равновесие на предприятието. 
 
3. Заключение 

Изводът от настоящото изследване може да се обобщи в търсене на 
пътища за анализиране на структурата на нетните приходи от продажби 
(относителен дял на постъпилите парични средства от продажби и на 
вземанията от продажби) и нейната динамика за последователни отчетни 
периоди. На тази основа следва да се подобри методологията за анализ чрез 
измерване и оценяване на влиянието на структурата на нетните приходи от 
продажби върху динамиката на значенията на показателите, 
характеризиращи ефективността на оперативната дейност на предприятието. 
 
Литература 
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1. Въведение 
Този доклад е своеобразно продължение и опит за конкретизация на 

процеса на синтез на теоретичния модел за изследване и оценка на 
адаптивността на машиностроителното предприятие, представен на няколко 
предшестващи конференции [1]. И тук обект на изследване е 
машиностроителното предприятие с необходимата конкретизация – фаза 
леене, а предметът на изследването са съществуващите в литературата и 
практиката -  подходи, методи и показатели  за икономическа оценка на 
адаптивността на обекта към  конкурентната среда. 

Ефективността на производството и развитието на модерните 
машиностроителни предприятия в голяма степен се определя от  тяхната 
адаптация към настъпващите промени в околната конкурентна среда. Това 
изисква понасянето на текущи и  стратегически разходи. Те именно 
гарантират реализацията на вариантите за стратегическо развитие на нашия 
обект, но при очаквани текущи и от инвестицията икономически ефекти. 
Останалото е хазарт или „пране на пари“. За съжаление нашите водещи 
практики в това направление се насочват към последните две направления, 
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които осигуряват просперитет на известните в общественото пространство 
„предприемачи“ и „инвеститори“, но самите те „бягат“ от  деловата 
стопанска дейност и търсят имагинерни решения в „офшорни компании“. 
Кипърската криза отговори на тези „водещи „ практики. 

 В най-общ вид на адаптацията е  процес на приспособяване на системите 
към променящите се условия на околната среда или на техните вътрешни 
промени, което води до повишаване на ефективността от функционирането 
им. Адаптивността е състояние т.е.  степен на съответствие спрямо избрания 
или избраните критерии за  адаптивност [2]. 

 
2. Значимост и актуалност на проблема  

В съвременното българско машиностроене се развиват четири основни 
сектора: 

• общо машиностроене (производство на машини и оборудване с 
общо и специално предназначение); 

• производство на компютърна и комуникационна техника; 

• производство на електрически съоръжения; 

• производство на превозни средства. 

Предприятията от общото машиностроене произвеждат технологично 
оборудване за други промишлени дейности – производство на метални 
изделия, енергетика, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство и 
др. Преобладаващата част са специализирани предприятия с технологично 
обособени фази – производство на заготовки, обработка на части, детайли, 
възли и монтаж на изделията. В сравнение с тежкото машиностроене и 
производството на изделия от метал, общото машиностроене се 
характеризира със средни норми на потребление на метал, енергия и по-
ниска трудоемкост. Производството на изделия на общото машиностроене 
предполага широки вътрешноотраслови и междуотраслови връзки, които в 
повечето случаи приемат формата на производствено коопериране. Тези 
връзки се явяват важно условие за функционирането на единния промишлен 
механизъм на икономиката. Изделията на машиностроенето осигуряват 
комплексна механизация и автоматизация на производството и на тази 
основа реализация на научно-техническия прогрес в другите сектори на 
икономиката. Това ни дава основание да приемем извода, че инвестициите в 
предприятията от машиностроителното производство все още са основния 
фактор за икономическото развитие и растеж на страната Но състоянието в 
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практиката не ни дава основание за оптимизъм. . Аргументът ни е посочен  
на таблица 1 [3]. 

 

      Таблица 1. Инвестиции в сектора на машиностроенето 2008 – 2010 г.   

Показатели /години 

Брутни инвестиции в дълготрайни активи, млн. 

EUR 2008 2009 2010 

Производство на машини и оборудване с общо и 
специално предназначение (С28) 

110.5 53.3 52.6 

Производство на машини с общо предназначение 
(С28.1) 

35.9 14.6 18.5 

Производство на други машини с общо 
предназначение (С28.2) 

35.5 22.7 24.2 

Производство на машини за селското и горското 
стопанство (С28.3) 

1.7 0.8 1.0 

Производство на обработващи машини (С28.4) 5.4 0.9 1.4 

Производство на други машини със специално 
предназначение (С28.9) 

32.1 14.4 7.4 

Брутни инвестиции в машини и оборудване, млн. 

EUR 2008 

        

2009 2010 

Производство на машини и оборудване с общо и 
специално предназначение (С28) 

72.2 29.7  

Производство на машини с общо предназначение 
(С28.1) 

25.1 10.7  

Производство на други машини с общо 
предназначение (С28.2) 

23.6 10.0  

Производство на машини за селското и горското 
стопанство (С28.3) 

1.4 0.6  

Производство на обработващи машини (С28.4) 4.3 0.7  

Производство на други машини със специално 
предназначение (С28.9) 

17.8 7.7  

 

Основен източник за финансиране за предприятията в момента в 
страната е ОП „Конкуретоспособност”. Броят на фирмите от сектора с 
одобрени за финансиране проекти по процедурата „Технологична 
модернизация” от началото на 2012 г. е значителен на фона на общо 
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одобрените проекти – на 20 малки и средни предприятия, по процедурата 
„Зелени предприятия” за големи фирми – 8 са от машиностроенето от общо 
одобрените 30 за цялата индустрия [3]. 

И в перспектива до 2020 г., привличането на средства по линия на 
еврофондовете за машиностроенето e първостепенна грижа на ръководствата 
на предприятията, като акцентът се измества към финансиране и внедряване 
в производството на най-съвременни , високотехнологични и иновативни 
продукти с висока добавена стойност [4]. 

Сложната икономическа ситуация в ЕС и нейното отражение в страната 
очертават още по-силно основните проблеми в развитието на 
машиностроителния сектор [4 ]: 

• финансово-икономически – бавно и с нисък ръст натрупване на 
капитала, недостатъчно разширяване на потенциала за 
инвестиции и като резултат липса на условия за ефективен и 
икономически по-значим растеж; 

• несъответствие на производствения и технологичен потенциал 
на изискванията за производство на високотехнологични, 
наукоемки изделия; 

• продължаващо намаляване на възможностите на предприятията 
(загуба на управление) да влияят върху основни производствени 
фактори, в частност върху качеството на работната сила – 
задълбочаващ се дефицит на висококвалифицирани кадри, 
неадекватна на потребностите и с ниско качество образователна 
подготовка, непривлекателност на машиностроителните 
професии, недостиг на финансови средства за подобряване на 
условията на труд и повишаване на заплащането, липсващи или 
неефективни системи за професионална подготовка и т.н.  

При тези условия използването на вътрешните резерви на база 
себестойност се явява важен ресурс за поддържане на производството. 
Възможностите за развитие зависят не само от равнището на техниката и 
технологиите, но и от това, каква себестойност създават участващите в 
процеса – ръководни кадри, специалисти, работници.  

Дълбочината и скоростта на технологичните изменения под 
въздействието на тенденциите в машиностроителното производство е въпрос 
на стратегията за развитие на всяко машиностроително предприятие. Изборът 
на решения в тази посока, има характер на непрекъснат процес на адаптация 
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и зависи преди всичко от целите и възможностите на самото предприятие. 
Съществено влияние, както върху изборът на решения, така и върху крайният 
резултат – общата ефективност от технологичните иновации, могат да окажат 
негативни изменения в параметрите (икономически и административни) на 
бизнес средата, които пряко или косвено влияят върху икономиката на 
предприятията. 

Необходимо е съществено повишаване на ефективността на цялостната 

производствена и управленска дейност на машиностроителните предприятия. 

Следва да се организира и провежда целенасочена и системна аналитична и 

оценъчна дейност, чиято цел е разкриване на всички резерви за снижаване на 

разходите. Нивото на доходност във всяко предприятие се определя от 

достигнатата възвращаемост от използването на съществуващите активи и 

възвращаемостта от новите инвестиции. Поради това анализът и оценката на 

разходите трябва да бъдат организирани и провеждани в две направления [4 ]: 

• Анализ и оценка на оперативните (текущите) разходи, свързани с 

производствената дейност и нейното управление, прилагане на 
такъв анализ може да доведе до нарастване на текущите парични 

потоци.  

• Анализ и оценка на разходите в инвестиционните проекти с цел 

повишаване на възвращаемостта (доходността) от инвестициите. 

Необходимо е в анализите да участват специалисти запознати и 

имащи практически опит в методологията и методите за анализ и 

оценка на инвестиционни проекти. 

 

3. Постановка на проблема и методически подход за решение 

Адаптацията и адаптивността на машиностроителните производствени 
системи и в частност на звената от фаза леене са пряко следствие на 
кибернетичния закон за емержентността -  сумата от свойства на обектите, 
които изграждат една система не съответстват напълно на свойствата на 
системата като цяло. Системата може да проявява нови, присъщи само на нея 
/но не и на обектите/ свойства. В тази област  иинженерните решения имат 
все по-важно значение в стопанската практика. Според някои изследователи 
те могат дасе диференцират по обхват  на [5]: 

• Общи инженерни решения – представят се във вид на приети 
и/или завършени технически проекти в различни области: 
конструктивна и технологична подготовка на производство на 
продукти или услуги, проекти по организация на производството, 
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логистика и маркетинг, оперативно управление и технико-
икономически обосновки, технологични норми и нормативи и други.  
• Частни инженерни решения – влизат в състава на общите 
инженерни решения и се проявяват в избор на материала за 
конкретен детайл, конкретен размер или допускови полета, избор на 
вид и режим на технологична обработка, избор на технологична 
операция и нейната продължителност, избор на необходими 
инструменти и/или приспособения  

На тази база можем да търсим връзката между  частните и общите 
инженерни решения за икономическа оценка на технологичните иновации. 
Така емержентността определя рамките на нашето изследване, но 
спецификата на технологичната фаза - леене определя степента на 
съответствие спрямо присъщата обща характеристика на цялото – 
машиностроителната производствена система, т.е. адитивността. Така, чрез 
нея можем да даваме оценка на частните инженерни решения и степента им 
на адаптивност към предварително избран критерий  – минимални разходи, 
покриващи разходи или максимален икономически ефект. 

За икономическа оценка на  инженерните решения в областта на 
технологичните иновации са популярни аналитични и синтетични 
показатели. 

Аналитичните показатели характеризират отделните видове разходи по 
икономически елементи или по статии на калкулация. 

Синтетичните показатели характеризират себестойността на 
технологичните варианти, срока на възвращаемост /откупуване/ или 
коефициента на ефективност .  

В предшестващия доклад за нашето изследване се спряхме подробно на 
основните аналитични и на някои от синтетичните показатели, които могат 
да се прилага за оценка на инженерните решения при избор на технологични 
иновации във фаза леене . Тук предлагаме модификация на методическия 
подход на покритието /приноса/. Базата е разработеният модел на Н. Николов 
[6] в който предлагаме следната промяна: 

• Икономическият ефект от технологичната иновация 
определяме по формулата:  

 
                         (1) 

където: 
 S1 – технологична себестойност на един тон отливки по стария 
вариант за леене [ лв/т]. 
              S2 – технологична себестойност на новия /иновационен / вариант. 
[лв/т]. 

• На основата на концепцията на критичната точка съставяме 
уравнението за покритие  /приноса/: 
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                                               (2) 
 

където: 
 Q – количество на произведените отливки по новия 
/иновационен/вариант годишен период от време [т]. 
              F – величина на постоянните разходи за новия /иновационен/вариант 
в рамките на годишен период от време [лв]. 
             V – величана на променливите разходи за един тон отливка за новия 
/иновационен / вариант/ [лв/т]. 
 
 Ако приравним уравнение (2):  
 

                                                    (3) 
 Можем да определим критичната точка в стойностни измерители:. 
 
                                           Ккр = F/S2 – V                                                                             ( 4) 
              На тази база величината на покритието се определя по формулата: 
 

                                                            (5) 
 

Частните инженерни решения се базират на т.нар. „уместни разходи“ – те 
винаги се индентефицират с това решение. Могат да бъдат постоянни и 
променливи. 

Постоянните разходи са преки и косвени. Преките постоянни разходи са 
свързани с всеки технологичен процес и са отменими – ако размерът на 
производството се намали или спре, те също ще бъдат намалени или спрени. 
Друга е ролята на косвените разходи. Те не зависят и не се влияят от частните 
инженерни решения поради което носят наименованието „неуместни 
разходи“.  

Представената модификация на подхода на покритието /приноса/ може 
да се прилага при условията на финансова и икономическа криза при които 
отрасловите коефициенти на ефективност се деформират от множество 
фактори и в много посоки.Това според нас е най същественото  предимство 
на метода на покритието. Разбира се този извод подлежи на дискусия тъй 
като се основава на частични практически апробации на модификацията на 
метода. 

Иновационните проекти са частен случай на инвестиционните проекти, 
което ни дава основание да ги третираме като инвестиции. Освен с 
показателите представени в предшестващия доклад [1] те мога да бъдат 
оценявани с методите и показателите за оценка на инвестициите в реални 
/материални/ активи. В този случай разходите за купуване на новата 
/иновационната/ технология могат да се третират като първоначални  т. е. 
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капиталови разходи. Текущия паричен поток в този случай е трудно 
дефиниран поради факта, че болшинството от произвежданите отливки нямат 
конкретна пазарна реализация и от там – пазарна цена. Това създава 
проблеми при определянето на входящия /приходния/ паричен поток от 
гледна точка на липсата на параметри за идентифицирането му.   Проблемът  
може да се реши в известна степен на коректност  и относителна точност, ако 
приемем ∆S от формула (1)  като икономически ефект и условен / т.е 
относителен/ приходен паричен поток породен от инвестицията. Така можем 
да търсим приложение на класическият метод NPV за оценка на 
адаптивността и адаптацията на машиностроителната система – заготвителна 
фаза – леене по формулата: 
               

                                                         (6) 

 където:   
 NPV –  чиста /нетна/ настояща стойност на новия иновационен 
технологичен проект [лв]. 
 CF0  -   величина на първоначалните /капиталовите/ разходи за 
купуване  или придобиване под друга форма на иновационния технологичен 
проект [ лв]. 
 r  - дисконтов коефициент определен по методите за отчитане на 
риска [коеф.]. 
 
4. Апробация на методическия подход 

Експерименталните изследвания се реализат в предприятието «ХХХ» 
ООД, чиято дейност е изцяло ориентирана към проектиране, изработване, 
доставяне и монтаж  на кранове, подемни машини, системи за 
вътрешнозаводски транспорт, както и компоненти за тях. Изделията на 
предприятието са със съвременни задвижвания на механизмите, честотни 
регулатори, контролери, дистанционни управления и автоматизирани 
системи за контрол. Предприятието произвежда и доставя: 
 леки висящи кранови системи тип PROFILE MASTER с товароподемност до 
2000 кг.; едногредови висящи кранове с товароподемност до 10000 кг. и 
отвор до 20 м.; едногредови стоящи мостови кранове с товароподемност до 
16000 кг. и отвор до 28,5м.; двугредови стоящи мостови кранове с 
товароподемност до 80000 кг. и отвор до 28,5 м.; специални кранови колички 
с товароподемност до 400т.; кранове, едногредови и двугредови. В 
предприятието е изследвана себестойността на отливки с тегло до 15 кг., за 
които са разработени 8 технологични варианта. От тях е избран за 
иновационен един варианта, който е представен с оценка на разходите за 
покритие в таблица 2. 
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Таблица 2. Параметри на технологичните варианти                                                                                       
Технологични 
варианти 

Технологична 
себестойност  
[лв] 

Променливи 
разходи  
[лв] 

Покритие 
 [лв] 

Базов 25 20 5 
Иновационен 18 11 7 

 
Данните от таблицата доказват недвусмислено предимствата на новия 

/иновационен/ вариант и тази модификация доказва предимството на метода 
в условията на финансова и икономическа криза. 

Прилагането на метода NPV при r = 0,18 за период с годишен хоризонт 
2018 г. Дава 317 х.лв, което ни дава основание да приемем иновационния 
проект и в стратегически аспект. 
 
5. Заключение 

Експерименалните изследвания доказват приложимостта на разработения 
методически подход. На тази база могат да се представят следните приносни 
моменти: доразвит и обогатен с нов формулен апарат е методическият 
подход за определяне на покритието /приноса/ на иновационен технологичен 
вариант за отливки. Модифициран е известният подход на чистата /нетна/ 
настояща стойност за инвестиционни оценки на основата на икономически 
ефект /условен/ приходен паричен поток ∆ S. Експериментът доказва 
приложимостта му. 
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Abstract. In the report an attempt has been made to compare main trends characterizing the 
development of the oil crises of the 70s of the 20th century and those of the current 
economic crisis in terms of the Bulgarian economy. There are many arguments proving the 
existence of many significant similarities. In this regard  the significant differences between 
the actual manifestation of the current crisis in the country and those in most Western 
European countries have been shown. 
Based on the findings of his research the author has done also specific recommendations in 
terms of anti-crisis measures in Bulgaria and on the major focus of its future economic 
policy. 
Keywords: oil crisis, inflation, stagflation, cyclical crisis, structural crisis, energy. 
 
1. Въведение 

Проблемът с икономическата криза, обхванала българската икономика 
напоследък е сред един от най-дискутираните и най-остро обсъжданите 
въпроси, включително и на медийно ниво. В тази връзка естествено се 
обсъждат и преразглеждат на всички нива необходимите мерки за излизане 
от нея, както и тези, които биха допринесли за преодоляване на бедността и 
сериозните социални проблеми сред голяма част от населението. За 
съжаление обаче твърде малко се говори за конкретните условия на 
българската национална икономика, както и за конкретните особености на 
кризата у нас. А последните имат своето съществено значение. Защото 
трудно бихме могли да говорим за правилно или неправилно лечение, в 
случай, че диагнозата не е достатъчно обоснована и изчерпателна.  
        Така например често пъти се правят сравнения с антикризисните 
политики в редица страни от Западна Европа, при това без да се държи много 
сметка за иначе важното обстоятелство, че те далеч не са винаги еднакво 
успешни в отделните държави. Не се отделя и специално внимание на 
проблема относно преобладаващия вид икономическа криза в дадена 
национална икономика. Вярно е например, че при една световна криза 
обикновено присъстват и се съчетават различни видове кризи – циклични, 
финансови, валутни, структурни, дългови, петролни и др. Логично е обаче да 

960



се постави въпросът – щом като се съчетават различни видове кризи, тогава в 
дадена държава все пак кой вид преобладава и е най-силно застъпен? Защото 
тогава и най-належащите мерки биха били определени по-правилно и по-
целенасочено. Така например съществуват всички основания да се твърди, че 
сегашната световна криза е циклична криза. Следователно, и кризата, 
обхванала българската икономика има елементи на циклична такава, поне 
дотолкова, доколкото в някаква степен (но не изцяло) тя е привнесена отвън. 
Но дали съответните признаци за това бихме могли да ги считаме за  
определящи? От друга страна, ако приемем, че тя е циклична по своя 
характер, тогава бихме могли да посочим, че населението и фирмите у нас 
нямат почти никакъв опит  с такъв вид криза през целия следвоенен период. 
Защото през последните десетилетия у нас е имало сериозни кризи, но те са 
били структурни по своя характер. Това в някаква степен би могло да ни даде 
отговор на въпроса, защо днес една значителна част от индивидите и 
домакинствата са обхванати от истинско отчаяние, което се изразява в масови 
протести и предложения за наистина радикални мерки, които в редица 
случаи, макар и не винаги, са неприложими при конкретните уловия. 
        От друга страна би било интересно и целесъобразно да бъде поставен 
въпросът – дадена икономическа криза имала ли е като прецедент друга 
криза, която в редица отношения да има достатъчно сходни черти с нея? Това 
би ни насочило и към известен натрупан опит в тази сфера и би ни 
подсказало и някои достатъчно подходящи методи, които да спомогнат както 
за излизане от нея, така и за създаване на предпоставки за бъдещ 
икономически подем. 
        Така например доскоро не всички съвременни икономисти бяха единни 
относно въпроса, дали съвременната световна криза има достатъчно сходства 
с Великата депресия през периода 1929-1933г. Независимо от това  
напоследък  вече могат да се намерят достатъчно основания да се твърди, че 
независимо от сериозните различия в използваните технологии, както и по 
отношение на икономическата политика, такива сходства, при това много на 
брой, действително съществуват [1]. Що се отнася обаче до кризата у нас, то 
тя е твърде различна, достатъчно е да посочим само, че тя не започна като 
финансова криза, че банковият сектор е стабилен и има относително висока 
инфлация, при това едва ли единствено поради действащите монополи в 
енергетиката. Като единствено сходство тук би могъл да бъде посочен 
нейният цикличен характер, но дали той е единствената и особеност? 
         Настоящото изследване има за цел да установи дали икономическата 
криза специално в България днес има достатъчно сходства с петролните 
кризи през 70-те години на XX век. За тях в днешно време се говори твърде 
малко. А в  действителност те са били особено тежки кризи, в известна 
степен съизмерими по своя ефект с този на Великата депресия [2]. Освен това 
основания за хипотезата, че има такива сходства можем да намерим в 
обстоятелството, че и днес българската икономика консумира твърде много 
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енергия. Според някои изследвания у нас потреблението на енергия на глава 
от населението превишава повече от два пъти средното потребление в 
страните от Западна Европа сега. Или казано с други думи, то е близко до 
това, което там е било наблюдавано преди да се извърши съответното 
преструктуриране на техните икономики, като резултат от действието на 
горепосочените петролни кризи. 
       Като друго основание за такова твърдение би могъл да бъде посочен 
твърде големият внос на горива у нас, включително и през последните 
години. Така например, според данни от Националната статистика, през 
2010г. у нас са внесени горива на стойност от 8 487,3 млн. лв, което 
представлява 22,55% от целия внос на страната тогава. През 2011г. пък са 
внесени горива в размер на 10 521,1 млн. лв. Тук може лесно да се установи, 
че спрямо целия тогавашен импорт от 45 778,5 млн. лв те представляват вече 
22,98%. От данните се вижда, че не само вносът на горива е нарастнал 
драстично като абсолютна стойност, но той дори се е увеличил, макар и 
слабо, като относителен дял [3]. Освен това известна тревога би могъл да 
донесе и фактът, че изчислена спрямо целия БВП за 2011г., който е 75 289 
млн. лв. [4],  сумата на внесените горива е 13,97% от него.  
 
2. Особености на петролните кризи през 70-те години на XX век 
       Някои съвременни икономисти, анализирайки петролните кризи през 70-
те години, са склонни да приписват едва ли не ключова роля относно техните 
причини на създаването на ОПЕК. В действителност обаче тази организация 
на страните износителки на петрол бе създадена много по-рано. Тя възникна 
като резултат от решенията на международна конференция в Багдад, 
състояла се от 10.09 до 14.09.1960г. Първоначално в нея членуваха 5 
държави, производителки на петрол. Това бяха Венецуела, Ирак, Иран, 
Кувейт и Саудитска Арабия. По-късно в нея се включиха Катар, Алжир, 
Нигерия, Еквадор и Габон. От 2009г. нейните членове са 12 на брой. От 
1965г. централната дирекция на организацията се намира във Виена, а 
официалният работен език е английският език. Според устава основните цели 
на организацията са: координация и уеднаквяване на петролните политики на 
страните членки, както и определяне на най-добрите методи на защита на 
техните икономически интереси; осигуряване на редовни и ефикасни 
доставки на консумиращите страни, както и стабилни доходи на 
производителите. 
       Страните-членки на ОПЕК осигуряваха в течение на дълго време средно 
около 40% от световното производство на нефт и около 50% от световния му 
износ. От 1967г. бе създадена и една паралелна организация на арабските 
страни-износителки на петрол (ОАПЕК). 
       През 1973г., след войната от Йом Кипур в Близкия изток, ОАПЕК 
прекрати временно износа на нефт към САЩ и Холандия, като Саудитска 
Арабия не участвуваше в ембаргото. Последното, макар и кратковременно, 
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по различни причини засегна косвено и много други страни, тъй като цената 
на петрола, като следствие от различни песимистични очаквания, се увиличи 
4 пъти – от 3 дол. на барел съответно до 12 дол. на барел. Наред с другите 
причини, тук известна съществена роля изиграха две обстоятелства. От една 
страна, пикът на производството на петролни продукти в САЩ бе през 
годините 1970–1971. От друга страна, през 1971г. САЩ преминаха към 
режим на плаващ обменен курс на долара и той съответно се обезцени. 
Природният газ, като алтернативно гориво, също повиши в известна степен 
своята цена [5]. 
        По-късно имаше втори нефтен шок. През периода 1978-1979г. 
производството на нефт се намаляваше чувствително. Тази неблагоприятна 
тенденция продължи до 1981г., когато започна добив на петрол в Северно 
море. Освен това се увеличиха доставките от Мексико и от Нигерия. 
        Последиците от Втория нефтен шок бяха следните: 
1. Поскъпване на енергийните ресурси, което обаче мотивира развитите 
индустриални държави да инвестират в производството на някои 
заместители. 
2. Общ спад на инвестициите, като той беше по-висок в Япония. Особено се 
влоши икономическото положение в много от страните от Третия свят. 
3. Известно преразпределение на доходите между страните потребители и 
страните производители на нефт. То създаде предпоставки за редица 
инжекции под формата както на инвестиции, така и на допълнителни доходи 
за населението на последните. Някои от тях, например Саудитска Арабия, 
предприеха сравнително широкомащабни инвестиции на Запад в сферата на 
туризма, финансите и тежката индустрия [6]. 
        Съществуват основания да се счита, че през посредните години бе 
наблюдаван и трети петролен шок. Сега разликата беше в обстоятелството, че 
цената на петрола се увеличаваше относително плавно. От 2003г. до 2007г. 
беше регистрирано прогресивно разширяване на търсенето на горива в 
световен мащаб, при положение, че предлагането на нефт беше сравнително 
ограничено. Ето защо през годшншти 2008-2009 цената се повиши от 150 
дол. на барел съответно на 200 дол. Това предизвика известни 
проинфлационни тенденции в развитите държави, съпътствани от 
демонстрации сред част от населението [7].  
         Важно е да се отбележи, че специално за българската икономика 
третият нефген шок се оказа далеч по-неблагоприятен поради следните 
причини: 
1. Високо потребление на енергия в условия на икономика, която все още 
далеч не е адекватно адаптирана към подобни тенденции, за разлика от тази 
на страните от Западна Европа. 
2. Сравнително висок и продължителен икономически растеж, при който има 
основание да се предполага, че през 2008г. бе достигнат потенциалният БВП 
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на страната. При това положение националната икономика и без друго 
показваше ясна тенденция в посока към прегряване. 
        Като резултат от всичко това, независимо от наличието на валутен борд 
в България бе отчетена висока инфлация в размер на 12,5%. Скоро след това 
започна и началото на настоящата криза. 
 

3.  Аналогия с някои от основните тенденции, наблюдавани в условията 

на българската икономика през последните години 

        По-голямата част от съвременните икономисти посочват като основна 
причина за кризите през 70-те години чувствителното повишаване на 
световната цена на нефта, откъдето произтича и тяхното название „петролни 
кризи”. В действителност обаче, за да бъдем справедливи, би следвало да се 
отбележи, че в редица случаи, в една или друга степен, те подценяват едно 
важно обстоятелство. Всъщност стагфлацията започна още през 1972г., 
когато се наблюдаваше нарастване на цените на храните в световен мащаб, 
след като още в края на 1971г. се увеличи международната цена на зърното. 
От средата на 1973г. започна и ръст на международната цена на петрола.  
       Още от 1972г. вече бе регистрирано ускоряване на инфлацията, при което 
в развитите индустриални страни, поради поскъпването на хранителните 
стоки, вече се наблюдаваше тенденция в посока към търсене на работа с по-
високи заплати. Безспорно това обстоятелство също така имаше известен 
принос по отношение на инфлацията като цяло, а също така и по отношение 
на създаването на предпоставки за т. нар. „доброволна безработица”.  
       В интерес на по-пълния анализ би било целесъобразно да се отбележи, че 
съществено, макар и постепенно увеличаване на производствените разходи в 
действителност се наблюдаваше още през втората половина на 60-те години. 
В това отношение причините бяха много, но като по-съществени биха могли 
да се посочат следните: 
1. Високият и продължителен икономически растеж, при който в много 
държави тогава вече бе достигнат потенциалният БВП и започна известно 
прегряване на икономиките поради изчерпването на ресурсите. 
2. Все по-нарастващите правителствени разходи и засилената държавна 
регулативна намеса в икономиката, която фактически беше особено 
емблематична за цялото десетилетие на 60-те години в развитите страни. 
3.  Появата на нови закони, които изискваха по-високи разходи за опазване на 
околната среда, подобряване качеството на хранителните стоки и на 
медикаментите и др. 
4. Твърде високото по онова време потребление на енергоресурси в САЩ и в 
страните от Западна Европа. 
     При това положение, в крайна сметка, сериозното повишаване на цената 
на петрола, в съчетание с всички гореизброени фактори, оказа изключително 
неблагоприятно влияние върху Световната икономика. Така например през 
годините 1972–1974 включително средногодишната инфлация достигна до 
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равнища, които в горепосочените страни не бяха познати в течение на доста 
дълъг период. Най-висока тогава тя бе във Франция (19,4%), Япония (16,9%), 
Италия (12,4%), Англия (11,7%) и др. Сравнително по-ниска тя беше в САЩ 
(8,6%,) но все пак и там на нея се гледаше като на едно безпрецедентно 
явление. Вероятно в това отношение, от гл. т. на негативните очаквания 
известна роля изигра и твърде високата по онова време там консумация на 
енергия в сравнение с други държави. 
      Главните резултати от всички тези събития по отношение на икономиките 
на развитите страни, както и на много от тези на Третия свят, бихме могли да 
окачествим по следния начин: 
1. Висока инфлация, средно два пъти по-висока в сравнение с тази от периода 
на 60-те години. За разлика от Великата депресия, когато инфлацията, 
доколкото я имаше, не беше определящо характера на кризата явление и при 
това бе повече следствие от нея и от антикризисната политика, то при 
Петролните кризи тя бе фактическата причина за тях. 
2. Рязък спад на стопанската активност и чувствителен ръст на 
безработицата. 
3. Увеличаване на дефицитите по платежните баланси и разширяване на 
валутната търговия. 
4. Повишаване на лихвения процент, който в течение на няколко години след 
това щеше да създава предпоставки за сериозни ограничения пред 
инвестиционната активност [8]. 
     На основата на всички тези данни бихме могли да направим извода, че 
някои от тези признаци в развитите индустриални страни са налице и днес, в 
условията на сегашната криза. При тях обаче има и доста големи различия. 
Например, с изключение на САЩ, преди сегашната криза в повечето 
развити страни нямаше такъв висок и при това продължителен растеж, както 
този през 60-те години. Той обикновено беше или по-краткотраен (както 
преди Великата депресия), или със значително по-нисък темп. Освен това в 
тези страни още през 80-те години беше извършено широкомащабно 
преструктуриране на икономиките, което бе съпроводено от постигане на 
значителни икономии при потреблението на енергия. Важно е да се отбележи 
и да се има предвид, че поскъпването на храните през  последните години в 
световен мащаб в тези държави няма съществен принос по отношение на 
инфлацията. Това е така, тъй като в условията на тези национални икономики 
техният относителен дял в разходите на домакинствата е нисък. Ето защо там 
сега инфлацията не е сериозна. В някои страни дори, в началото на сегашната 
криза, имаше и моменти на дефлация. 
      Що се отнася обаче до сегашната криза в условията на българската 

икономика, вижда се, че при нея може да се направи достатъчно 

изчерпателна аналогия с петролните кризи. Тук по-важните моменти са 
следните: 
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1. Сравнително висок и продължителен икономически растеж у нас в течение 
на десет години преди сегашната криза, подобен на този през 60-те години в 
Западна Европа. 
2. Висока инфлация още преди кризата, когато тя достигна 12,5%. По-късно 
тя се намали значително, но все пак присъстваше, заедно с всички негативни 
последици от нея. 
3. Висок лихвен процент по кредитите по време на кризата, особено през 
първите две години. 
4. Висока, макар и не прекомерно висока безработица. 
5. В условията на българската национална икономика и днес все още се 
наблюдава едно твърде високо потребление на енергоресурси средно на глава 
от населението. При това положение тя е далеч по-силно уязвима от  
световните тенденции през последните години, свързани с изменението на 
цената на нефта. 
6.  Поскъпването на храните в световен мащаб, което се наблюдаваше през 
последните няколко години. Тук би средвало да се ива предвид, че  
потреблението на храни у нас има все още достатъчно висок относителен дял 
спрямо разходите на домакинствата, и следователно оказва  съществено 
влияние върху темпа на инфлацията. 
 
4. Заключение 

Главният извод, който може да бъде направен, е, че специфичните 
особености на проявлението на днешната световна икономическа криза в 

условията на българската икономика са много по-близки по своя характер 
до Петролните кризи от 70-те годин на XX век, отколкото например до 
Великата депресия. При това в случая тук става въпрос преди всичко за 
кризата от 1973-1974г. Това поставя под въпрос основанието да се очаква 
подобряване на ситуацията, в т. ч. и увеличаване на доходите, ако се заложи  
основно на традиционните антикризисни мерки в неокейнсиански дух, 
свързани с прилагането на стимулираща фискална политика. Дори и да се 
абстрахираме от наличието на валутния борд, трябва да се има предвид, че по 
принцип те съдействат най-вече за стимулиране и регулиране на вътрешното 
търсене и в конкретния случай по-скоро биха допринесли за допълнително 
увеличаване търсенето на енергоресурси. Тук трябва да се има предвид, че 
българската национална икономика е експортноориентирана и такива мерки 
биха съдействали повече за увеличаване на вноса, отколкото за съживяване 
на националното производство. Все пак, като се отчита и обстоятелството, че 
настоящата криза има характер и на циклична криза, включително  
изразяваща се в известно свиване на потреблението, значително увеличаване 
на депозитите и т. н., не би било целесъобразно да бъдат напълно изключени 
някои подобни мерки. Те обаче би следвало най-вече да спомагат за по-
нататъшно изграждане на подходяща инфраструктура, при това с помощта 
повече на свободни ресурси (такива са например еврофондовете и др.). 
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Наред с това обаче, у нас ще трябва да бъдат направени и някои доста 
решителни стъпки, които да допринесат за съществено намаляване на 
потреблението на енергоресурси, в това число и чрез по широкото използване 
на различни енергоспестяващи технолигии, така, както това бе направено от 
страните, засегнати през 70-те години от нефтените кризи. Успоредно с това 
би следвало да се търсят и разработват нови източници на енергия, макар и 
при условие това да не е свързано с твърде високи разходи и да не натоварва 
съществено държавния бюджет. Всичко това би допринесло не само за 
постигане на оживление в икономиката сега, но също така и за значително 
подобряване на икономическата структура в дългосрочен период. 

А що се отнася до намирането на решение на проблема с ниските доходи, 
то за него би било добре да се търси осигуряване на предпоставки за 
подобряване на бизнессредата и да се създават стимули пред дребния и 
средния бизнес, включително и в такива сфери, като търговията и услугите. 
Съществуват известни възможности за приложение на някои аспекти от т. 
нар. „икономика на предлагането”, която предполага стимулиране на 
предлагането на труд и капитал. В това отношение би било интересно да 
бъдат припомнени и някои мерки, свързани с повишаване на квалификацията 
и ограничаване на доброволната безработица, подобни на онези, които 
предлагаше известния американски икономист Мартин Фелдстайн през 80-те 
години [9]. 
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Abstract. A methodology is proposed for determining the effective structure of the current 
financing of the SE "NRIC". It takes into account the real operating conditions for each 
railroad section, organizational and governance structure of SE "NRIC" and are taken into 
account also the limitations and requirements set out in the directives and regulations of the 
EU. Funding is mainly from three sources - from infrastructure fees, from additional 
services and business activities, and from the state budget. This is the base on which is 
determined the financing structure. The revenues from financing have to cover total costs. It 
is developed and presented an econometric model for determining the total and marginal 
costs, which is also the base used to develop the methodology for defining the system of 
infrastructure fees. With the proposed infrastructure fees it is determined what part of the 
financing will be generated from incomes from fees. All of the presented methods and 
models are summarized in a general methodology for determining the structure financing 
structure of SE "NRIC". 
Keywords: railway infrastructure, management, infrastructure charges, total costs, marginal 
costs, current financing. 
 

1. Въведение 

Предложена е методика за определяне на ефективната структура на 
текущо финансиране на ДП «НКЖИ». В нея са отчетени реалните 
експлоатационни условия, специфични за всеки железопътан участък, взета 
е в предвид организационно-управленската структура на ДП «НКЖИ» и са 
отчетени ограниченията и изискванията заложени в директивите и 
регламентите на ЕС. 

Финансирането е основно от три източника – от инфраструктурни такси, 
от допълнителни услуги и бизнес дейности и от държавния бюджет. На тази 
база е определена и самата структура на финансиране.  
Приходите от финансиране трябва да покриват общите разходи. За 
определяне на общите и маргиналните разходи е разработен и представен 
иконометричен модел, който е в основата и на разработената методика за 
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определяне на системата от инфраструктурни такси. Чрез предложените 
инфраструктурни такси се определя каква част от финансирането ще е от 
собствени приходи от такси. 
Всички представени методики и модели са обобщени в обща методика за 
определяне на структурата на текущо финансиране на ДП „НКЖИ”. 
 
2. Изисквания на ЕС при определяне на инфраструктурните такси 

Основните директиви на ЕС свързани с реформата в железопътния 
сектор и  определянето на инфраструктурните такси са : 

Директива 91/440 за развитието на европейските железници - поставя 
края на монопола на държавните железници в сектора и се създава основа за 
реализиране на единен пазар на железопътните услугите в ЕИО.  

Директива 95/19  за разпределянето на капацитетите на жп 
инфраструктурата и събирането на таксите за използването й. Въвежда  
изискването за разпределянето на капацитета на железопътната 
инфраструктурата по недискриминационен начин и се допълват  
изискванията за тарифирането на използването на инфраструктурата . 

Директива 2001/14/ЕО - изисква схемите за таксуване и за  разпределяне 
на капацитет : 

� да позволят равен и недискриминационен достъп на всички 
предприятия; 

� да дават възможност за лоялна конкуренция при предоставянето на 
железопътни услуги; 

� да се осигурят стимули за управляващите инфраструктурата, за да 
намаляват разходите си и да управляват ефективно инфраструктурите си; 

� инфраструктурните такси да се определят само от разходите, 
произтекли директно от извършването на влаковата услуга, Другите разходи 
по инфраструктурата (например модернизация на съществуваща или 
изграждане на нова линия) следва да се покриват от държавата. 

Националната компания “Железопътна инфраструктура”, е държавно 
предприятие, предоставящо достъп до републиканската железопътна мрежа 
на превозвачите (съответно лицензирани и притежаващи сертификат за 
безопасност). 

В качеството си на Управител на железопътната инфраструктура - ДП 
„НКЖИ“ разработва и  издава Референтен документ за състояние на мрежата, 
в който са определени детайлно основните правила, крайните срокове, 
процедури и критерии, касаещи схемите за таксуване и разпределяне на 
капацитет. 

Достъпът и използването на железопътната инфраструктура се третират 
от: Закона за железопътния транспорт, Наредба 41 за достъп и ползване на 
железопътната инфраструктура, Наредба 42 за лицензиране на железопътните 
предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата издаващи 
сертификат за безопасност, Наредба 59 за управление на безопасността в 
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железопътния транспорт и Методика и тарифа за инфраструктурните такси, 
събирани от ДП "НКЖИ", приета с ПМС № 92 от 04.05.2012 г. и в сила от 1 
януари 2013 година. 

Предложените такси са за минималния пакет услуги предлагани от ДП 
„НКЖИ” и покриват разходите произтекли директно вследствие на 
извършването на влаковата услуга за предходната година. Тези разходи са за 
използване на железния път и съоръженията, използване на сигнализация и 
телекомуникации, управление на движението и за поддръжка на тежка пътна 
механизация и стрелки в гаровите коловози. 

ДП НК“ЖИ“ предлага на железопътните превозвачи и други услуги, 
извън минималния пакет за достъп до железопътната инфраструктура по 
ценова листа. 

 
3. Определяне на общите и маргиналните разходи 

Маргиналните разходи се определят като производна на разходите 
спрямо трафика. Трафикът може да се оценява с влаккилометри или с 
брутотонкилометри. 
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където: MC - маргинални разходи; 
C - разходи за поддържане на железопътната инфраструктура; 
L - дължина на железопътния участък (тя е константа и при 

диференциране може да бъде извадена пред диференциала); 
Qbr - брутотонкилометра реализирани в железопътния участък; 
Q - бруто тона реализирани в железопътния участък; 
ε - коефициент на еластичност на разходите за поддържане на 

железопътната инфраструктура спрямо реализираните брутотона; 
AC - средни разходи определени на брутотонкилометър или 

влаккилометър в зависимост от избрания показател за оценка на 
маргиналните разходи. В случая това са брутотонкилометра. 

Железопътната мрежа е разделена на: 15 железопътни участъка; група 
съдържаща второстепенните линии; основни железопътни възли: 
железопътен възел София, железопътен възел Горна Оряховица, железопътен 
възел Русе; централна гара София. Данните за тези железопътни обекти са за 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 год. 

За всеки железопътен участък маргиналните разходи се определят по 
следния начин: 
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 където:  i -  индекс на железопътния участък (железопътния обект). 
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Трябва да има в предвид, че за да се стигне до крайния резултат са 
приети следните преобразования: 
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В крайна сметка за маргиналните разходи се получава: 
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където: iε - коефициент на еластичност на разходите за дадения участък 

спрямо реализираните (превозените) бруто тона; 

iAC - средни разходи за участъка определени за брутотонкилометър. 

Целта е да се определят разходите C, като се използват наличните данни 
за състоянието на железопътната инфраструктура, трафика и разходите за 
поддържане за определен брой години. Функцията има следния общ вид: 

C = f (I, Tr, D, T) 
В нея присъстват пет типа данни: за инфраструктурата (I), за трафика 

(Tr), фиктивни променливи (D), данни за разходите (C) и фиктивни 
променливи, указващи за коя година са данните (T). 

Идеята е да се получи иконометричен модел от вида: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( ) TDITrTrTrC lkj δγββββα ++++++= lnlnlnlnln 3
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където: индексът j е свързан с броя на променливите, отнасящи се за 
железопътната инфраструктура;  

индекса k - с броя на фиктивните променливи, чието влияние се 
отчита;      

индекса l - с фиктивните променливи, отчитащи годините. 
Използвайки горното уравнение за маргиналните разходи се получава: 
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4. Иконометричен модел за определяне на общите и маргиналните 

разходи за условията на българската железопътна инфраструктура  

За оценка на разходната функция се използва иконометричния подход. 
Прилагането на модела изисква подробна информация за обема на превозите, 
извършвани по отделните участъци на железопътната мрежа, както и данни 
за различните разходи. Основното предимство на този подход е извеждането 
на зависимостта на променливите разходи от съответните измерители. 
Иконометричния модел включва: данни за инфраструктурата; данни за 
трафика; фиктивни променливи; данни по години; данни за разходите и 
случайна компонента.  

Данните за инфраструктурата са: дължина на железопътната линия -  Li ; 
коефициент, отчитащ разгъната дължина на железопътната линия към 

дължината й - 
i

i
i

L

Lrazg
K = , брой на гарите в участъка -  Gi  и линии със 

скорости по-големи от 90 км. (фиктивна променлива) - 90>

LiD . 
Данните за трафика са следните са следните: реализирани бруто тона в 

железопътния участък -  Qi и съотношение между брутотонкилометрите 
реализирани от товарните и бруто тонкилометрите реализирани от 

пътническите превози - 
ipatn

itov

Qbr

Qbr

,

, .  

Фиктивни променливи свързани с: разходите реализирани във 
второстепенните линии -  Dvl,I, разходите реализирани в железопътен възел 
София - DVS,I, разходите реализирани в централна гара София -  DCG,I, 
разходите реализирани в железопътен възел Горна Оряховица - DVGO,I и 
разходите реализирани в железопътен възел Русе -  DVR,i . 
Данните, които отчитат влиянието на всяка година са описании, чрез:  
фиктивна променлива за 2005 год. -  D2005 , фиктивна променлива за 2006 год. 
-  D2006 , фиктивна променлива за 2007 год. -  D2007 , фиктивна променлива за 
2008 год. -  D2008 , иктивна променлива за 2009 год. -  D2009 , фиктивна 
променлива за 2010 год. -  D2010 , фиктивна променлива за 2011 год. -  D2011  и 
фиктивна променлива за 2012 год. -  D2012 . 

Данни за разходите са: разходи за железопътния участък. - Ci  и 
логаритъм на разходите за железопътния участък - ln(Ci) . 

Случайна компонента – νi . 
Уравнение (6) приема вида: 
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 =α 9,414033  
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=1β 0,738762  

=2β 0,08158-  

=3β 0028143,0  

=4β 0.170946  

=5β 0.984082  

 

=6β 0.070568  

=7β 0.17884-

=8β 0.659832  

=1γ 0.646956  

=2γ 3.096931  

=3γ 3.06356  

 
=4γ 2.997232  

=5γ 3.290145  

=1δ 1.985744  

=2δ 1.95856  

=3δ 2.012336  

=4δ 2.132987  

 

=5δ 2.096571 

=6δ 2.129214 

=7δ 2.092411  

=8δ 2.006316  

Коефициентът на детерминация 9194.02
=R , а коефициентът на 

множествена корелация е 95883967.0=R . 
Като се използва получената функция на разходите и се приложат 

формули (7), (8) и (9), за избраните основни железопътни участъци се 
получават съответните стойности на коефициентите на еластичност, 
маргиналните и средните разходи и инфраструктурните такси. 

 

Таблица 1. Разходи и инфраструктурни такси 

Участък 
Средно 
брутно 
тегло 

Марги 
нални 
разходи 

за 
бр.тон.км. 

Марги 
нална 
такса 
на 

вл.км. 

Посто 
янни 

разходи 

Преки 
постоянни 
разходи 

Такса 
на 

вл.км. 

Калотина - София 575 0.002243 1.29 9.02 2.39 3.68 
София - Пловдив 403 0.002379 0.96 5.68 1.50 2.46 
Пловдив - Свиленград 531 0.001274 0.68 10.27 2.72 3.39 
Русе - Горна Оряховица 476 0.001592 0.76 9.30 2.46 3.22 
Горна Оряховица - Димитровград 397 0.001465 0.58 12.44 3.29 3.87 
София - Кулата 399 0.002110 0.84 7.34 1.94 2.78 
София - Мездра 404 0.002837 1.15 8.32 2.20 3.35 
Мездра - Видин 290 0.000717 0.21 11.13 2.94 3.15 
София - Карлово - Зимница 661 0.001453 0.96 8.59 2.27 3.23 
Пловдив - Стара Загора - Бургас 561 0.001223 0.69 5.10 1.35 2.04 
Карнобат - Варна 496 0.001044 0.52 3.16 0.84 1.36 
Мездра - Горна Оряховица 368 0.002318 0.85 7.84 2.08 2.93 
Горна Оряховица - Синдел 397 0.001847 0.73 13.46 3.56 4.29 
Русе - Каспичан 448 0.001055 0.47 6.23 1.65 2.12 
Филипово - Карлово 201 0.000315 0.06 8.48 2.24 2.31 
други линии 177 0.000000 0.00 18.25 4.83 4.83 
 
5. Методика за определяне на структурата на текущо    финансиране на 

ДП "НК ЖИ" 

Държавата участва във финансирането на дейностите по изграждането, 
поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната 
инфраструктура. 
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Таблица 2.  Основни съотношения на разходите 

Финансирането на 
дейностите по текущото 
поддържане и експлоатацията 
на железопътната 
инфраструктура се извършва от: 
републиканския бюджет; 
инфраструктурните такси по чл. 
35 от Закона за железопътния 
транспорт; приходите от 
търговската дейност на 
управителя на 
инфраструктурата; кредити; 
средства по програми на 
Европейския съюз; приходи от 
услуги по ценова листа. 
Приходите от инфраструктурни 
такси се разходват изцяло за поддържането на железопътната 
инфраструктура, като се покриват 
разходите на управителя на инфраструктурата, извършени за 
осъществяването на превозите от железопътните превозвачи.  

Разходите за поддържане и експлоатация на железопътната 
инфраструктура са свързани с осигуряване на техническа изправност и 
готовност за експлоатация на обектите на железопътната инфраструктура, 
независимо от заявения и утвърден капацитет.  

Представените в таблица 2 съотношения между различни видове разходи 
са използвани в представената по-долу методика за определяне на 
структурата за текущо финансиране на ДП «НКЖИ». 

При определяне структурата на текущото финансиране, като базов се 
ползва иконометричния модел за определяне на маргиналните разходи на ДП 
„НКЖИ“.  

Методиката включва следните стъпки: 
1. Определяне на основните железопътни участъци и елементи на 

железопътната инфраструктура. 
2. Определяне на маргиналните разходи на железопътната 

инфраструктура за експлоатация и поддържане по основни железопътни 
линии. 

3. Определяне на структурата на разходите по видове и елементи . 
4. Определяне на средните разходи за поддържане и експлоатация на 

бруто тон километър и на влак километър. 

Общи разходи 100.00%
Преки разходи 26.46%
Преки разходи за ЕРП 11.46%
Други разходи 0.05%
Постоянни разходи 62.04%

Преки постоянни разходи 16.41%
Разходи за текущо поддържане 72.29%

Преки разходи по стопанства 100.00%
Упраавление на двежението 16.18%
Железен път и съоръжения 50.01%
Сигнализация и телекомуникация 3.60%
Преки разходи за ЕРП 30.22%

Структура на разходите

974



 

5. Определяне на общите стредни разходи на бруто тон километър и влак 
километър, като се използва относителния дял на средните разходи за 
експлоатация и поддържане спрямо общите разходи. 

6. Определяне на средното брутмо тегло на влаковете по железопътни 
участъци. 

7. Определяне на променливите и постоянните разходи отнесени на влак 
километър. Приема се, че променливите разходи съвпадат с получените от 
работата на иконометричния модел маргинални разходи. Променливите и 
постоянните разходи се определят за 15 основни железопътни участъци. 

8. Определяне на преките постоянни разходи. Те се определят на база 
относителния дял на преките разходи спрямо общите разходи.  

9. Приема се, че преките променливи разходи са равни на получените от 
работата на иконометричния модел маргинални разходи. 

10. Определяне на приходите от основна дейност на железопътната 
инфраструктура. 

10.1. Разработване на система от инфраструктурни такси. 
Системата е базирана на изискванията на директивите на ЕС, 

инфраструктурните такси да покриват преките разходи за реализация на 
влаковото движение. Отчетени са и последните промени в управленско – 
организационната структура на ДП „НКЖИ”. Предоставянето на тягова 
електроенергия се осъществява от ЕРП, което действа в рамките на ДП 
„НКЖИ”. ЕРП е управленски и счетоводно самостоятелно поделение на ДП 
„НКЖИ”.  

Системата е опростена и зависи само от дадения железопътен участък. 
10.2. Определяне на структурата на инфраструктурните такси по 

стопанства. 
10.3. Определяне на такса за неизползван капацитет. Тази такса се прави 

с цел да накара железопътните превозвачи да изпълняват нормативния ГДВ. 
10.4. Определяне на приходите от инфраструктурни такси по видове 

стопанства и от неизползван капацитет. 
11. Определяне на приходите от други услуги предоставяни от ДП 

„НКЖИ” и описани в ценовата листа на компанията. 
12. Определяне на структурата на финансиране на ДП „НКЖИ”. 
12.1. Структура според действащата нормативна база. 
12.2. Специфика на структурата на финансиране породена от приетата 

система от инфраструктурни такси. 
13. Определяне на структурата на собственото финансиране – от 

инфраструктурни такси, от такси за пренос на електроенергия, от 
предоставяне на други услуги, посочени в ценовата листа на компанията. 

14. Определяне на структурата и финансирането от страна на държавата 
– за субсидии и за капиталови трансфери. 

15. Определяне на процентната структура по източници на финансиране 
и железопътни участъци. 
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Таблица 3. Инфраструктурни такси по стопанства,  
такса за ЕРП и приходи от инфраструктурни такси 

 

Участък Приходи 
от такси 

Управлен

ие на 
движение

то 

Железен 
път 

СиТ 
ЕРП на 
бр.т.км. 

Инфрастру

к- турни 
такси на 
вл.км. 

Такса ЕРП 
на бр.т.км. 

Такса за 
неизполз
ван 

капаците

т 

Калотина - София 2,850,628 0.60 1.84 0.13 0.001931 2.57 0.001931 0.60 

София - Пловдив 9,175,253 0.40 1.23 0.09 0.001845 1.72 0.001845 0.40 

Пловдив - Свиленград 3,318,493 0.55 1.70 0.12 0.001930 2.37 0.001930 0.55 

Русе - Горна Оряховица 3,175,857 0.52 1.61 0.12 0.002044 2.25 0.002044 0.52 

Горна Оряховица - Димитровград 5,395,115 0.63 1.94 0.14 0.002950 2.70 0.002950 0.63 

София - Кулата 8,914,541 0.45 1.39 0.10 0.002109 1.94 0.002109 0.45 

София - Мездра 5,438,828 0.54 1.67 0.12 0.002505 2.34 0.002505 0.54 

Мездра - Видин 3,820,936 0.51 1.58 0.11 0.003283 2.20 0.003283 0.51 

София - Карлово - Зимница 9,155,356 0.52 1.62 0.12 0.001477 2.26 0.001477 0.52 

Пловдив - Стара Загора - Бургас 8,246,797 0.33 1.02 0.07 0.001097 1.42 0.001097 0.33 

Карнобат - Варна 3,445,152 0.22 0.68 0.05 0.000826 0.95 0.000826 0.22 

Мездра - Горна Оряховица 9,268,093 0.47 1.46 0.11 0.002406 2.04 0.002406 0.47 

Горна Оряховица - Синдел 7,138,578 0.69 2.15 0.15 0.003272 3.00 0.003272 0.69 

Русе - Каспичан 2,575,152 0.34 1.06 0.08 0.001431 1.48 0.001431 0.34 

Филипово - Карлово 1,585,027 0.37 1.15 0.08 0.003471 1.61 0.003471 0.37 

други линии 5,744,574 0.78 2.41 0.17 0.008251 3.37 0.008251 0.78 

  
 

В таблица 3 са представени инфраструктурните такси по стопанства, 
такса за ЕРП, на базата на които са получени приходите от инфраструктурни 
такси по стопанства и общо, приходите за ЕРП и приходите от неизползван 
капацитет. Те са получени след прилагане на иконометричния модел за 
определяне на разходите за железопътната инфраструктура и прилагане т.10 
от горната методика. 

Резултатите от прилагането на методиката са представени в таблици 4 и 
5. Определено е финансирането на ДП „НКЖИ”  от собствени приходи и от 
държавата. В таблица 5 е предложена структурата на финансиране на ДП 
„НКЖИ”. 
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Таблица 4. Финансиране на ДП „НКЖИ” от собствени приходи 
 

Финансиране на ДП "НКЖИ" от собствени приходи 

Участък 
От инфр. 
такси 

От такси 
ЕРП 

От услуги 
Общо от такси 

и услуги 

Калотина - София 2,035,402 861,349 188,903 3,085,653 

София - Пловдив 6,551,302 2,772,404 584,699 9,908,405 

Пловдив - Свиленград 2,369,466 1,002,719 252,896 3,625,082 

Русе - Горна Оряховица 2,267,621 959,620 234,553 3,461,795 

Горна Оряховица - Димитровград 3,852,213 1,630,193 428,695 5,911,102 

София - Кулата 6,365,149 2,693,627 619,175 9,677,950 

София - Мездра 3,883,425 1,643,402 363,497 5,890,323 

Мездра - Видин 2,728,220 1,154,538 324,702 4,207,460 

София - Карлово - Зимница 6,537,095 2,766,392 639,008 9,942,494 

Пловдив - Стара Загора - Бургас 5,888,367 2,491,860 554,116 8,934,343 

Карнобат - Варна 2,459,903 1,040,990 221,247 3,722,140 

Мездра - Горна Оряховица 6,617,591 2,800,456 650,555 10,068,603 

Горна Оряховица - Синдел 5,097,078 2,157,000 557,592 7,811,669 

Русе - Каспичан 1,838,706 778,110 192,311 2,809,128 

Филипово - Карлово 1,131,739 478,933 138,709 1,749,381 

други линии 4,101,733 1,735,786 513,065 6,350,585 

Общо 63,725,011 26,967,379 6,463,724 97,156,114 

  
 

Таблица 5. Структура на финансирането на ДП „НКЖИ” 
 

Структура на финансирането на ДП „НКЖИ” 

Участък 
От 

инфр.такси 

От 
такси 
за ЕРП 

От 
услуги 

Капиталови 
трансфери 

Субсидии 
Собстевено 
финансиране 

Финансиране 
от държавата 

Калотина - София 25.46% 10.77% 2.36% 22.50% 38.90% 38.60% 61.40% 

София - Пловдив 26.48% 11.20% 2.36% 11.84% 48.11% 40.04% 59.96% 

Пловдив - Свиленград 22.14% 9.37% 2.36% 22.04% 44.08% 33.87% 66.13% 

Русе - Горна Оряховица 22.85% 9.67% 2.36% 24.65% 40.47% 34.88% 65.12% 

Горна Оряховица - Димитровград 21.23% 8.99% 2.36% 19.31% 48.11% 32.58% 67.42% 

София - Кулата 24.29% 10.28% 2.36% 21.19% 41.87% 36.94% 63.06% 

София - Мездра 25.25% 10.68% 2.36% 57.87% 3.83% 38.29% 61.71% 

Мездра - Видин 19.85% 8.40% 2.36% 37.20% 32.18% 30.62% 69.38% 

София - Карлово - Зимница 24.17% 10.23% 2.36% 14.55% 48.68% 36.77% 63.23% 

Пловдив - Стара Загора - Бургас 25.11% 10.63% 2.36% 38.28% 23.62% 38.10% 61.90% 

Карнобат - Варна 26.27% 11.12% 2.36% 40.16% 20.08% 39.75% 60.25% 

Мездра - Горна Оряховица 24.04% 10.17% 2.36% 10.48% 52.94% 36.57% 63.43% 

Горна Оряховица - Синдел 21.60% 9.14% 2.36% 37.21% 29.68% 33.11% 66.89% 

Русе - Каспичан 22.59% 9.56% 2.36% 43.65% 21.83% 34.52% 65.48% 

Филипово - Карлово 19.28% 8.16% 2.36% 27.81% 42.39% 29.80% 70.20% 

други линии 18.89% 7.99% 2.36% 8.08% 62.67% 29.25% 70.75% 

Общо 22.02% 9.32% 2.23% 25.03% 41.39% 35.52% 64.48% 

За железопътната мрежа           33.57% 66.43% 
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Тази структура може да се прилага за изготвяне на прогнози на 
средствата по елементи на финансиране, източници на финансиране и 
железопътни линии. Предимствата на този подход, е, че се определя процента 
от общите разходи, и на тази база средствата, които трябва да се финансират 
от държавата.  
 
6. Заключение 

Резултатите от направения анализ на приходите от реализираната 
влаккилометрова и брутотонкилометрова работа за периода от 2005 г. до 
2011 г. и степента им на покриване на разходите на ДП „НКЖИ“  в частта им 
по поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура за същия 
период, са представени в таблица 6. 

 
Таблица 6. Степен на покриване на разходите с приходи от инфраструктурни такси 

Общо 
реализирани Общо реализирани
влаккм.  брутото т.км.

2005 34634017 18934451396 132907256 185840422 -52933167 72%

2006 35098212 18660216506 123292953 190177423 -66884470 65%

2007 35258833 17369388630 105961106 212546990 -106585884 50%

2008 35075183 17199335671 125072469 231408548 -106336079 54%

2009 31511566 13753178101 101773839 230825164 -129051326 44%

2010 30637517 13437271094 90762552 222461615 -131699063 41%

2011 31242807 13896301512 123436490 209191074 -85754584 59%

2012 27704769 11764560989 88637096 186031187 -97394091 48%

% 

съотношениеГодина

Инфраструкт

урна такса
Общи 
разходи Дефицит

 
 
Тенденцията до 2010 г. е към прогресивно намаляване на процентното 

покриване на разходите от инфраструктурните такси, като основната причина 
за това е  намаления с близо 29% обем на превозите за 2010 г. спрямо 2005 г. 
За 2011 г. 59% от разходите се покриват от инфраструктурните такси. За 2012 
г. процентното покриване на разходите от инфраструктурните такси отново 
намалява до 48%, поради намаления с 15% обем на превозите спрямо 2011г. 
Трябва да се има предвид и, че инфраструктурната такса за поддържане на 
енергийната мрежа вече не е инфраструктурна такса, а такса за пренос и 
разпределение на тягова електроенергия. 

 Сумата, която ДП „НКЖИ” получава от таксите, трябва да осигурява 
покриване на част от разходите, свързани с текущото подържане и 
експлоатация на железопътната инфраструктура. Общото ниво на 
възстановяване на разходите посредством таксите за ползване на  
инфраструктурата влияе върху необходимата степен на участие на 
държавата. Разликата следва да се финансира от Държавния бюджет. 

Предложената в доклада нова система от инфраструктурни такси отчита 
по кой от приетите основи железопътни участъци преминава влака. При 
такъв подход финансирането се разпределя по-справедливо по железопътни 
участъци, а не общо за цялата мрежа. 
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Abstract. The paper aims at presenting the creative method for financing innovative 
projects -“crowd funding” and also to introduce it as an alternative option to standard and 
well-known financing schemes. The method is brand new on the Bulgarian market and it’s 
not provided by any business company until 2013. The main purpose of introducing internet 
crowd financing is to increase the financing methods and alternatives towards innovation 
business activities of the business organizations. The subgoal of the topic is to provoke the 
individual investment interest towards innovations. In essence, the crowd funding acts for 
gather efforts of individuals to connect, to network and to pool money for innovative 
projects and business organizations. The product expands funding opportunities primarily 
for small and medium innovative companies for which access to financing is very limited 
otherwise. The crowd funding specific characteristic to be placed on the internet 
environment defines it as main competitor in the future for financing innovations. 
Keywords: innovation, innovation financing, crowd financing, internet.  
 

1. Въведение 

За кратко време икономическата глобализация промени световния 
икономически ред, носейки със себе си нови предизвикателства, 
възможности и изисквания пред новите лидери и участници на пазара. За да 
бъде конкурентноспособна в новата среда, всяка икономика, страна, бизнес 
организация трябва да стане по-иновативна, за да отговори по-пълно на 
бързопроменящите се нужди и предпочитания на своите 
граждани/потребители. Иновациите са смятани за надежден и обещаващ лост 
за икономически растеж и просперитет, което ги поставя в центъра на 
интереса на държавната политика и частния интерес на компаниите. 
Позиционирани в полезрението на икономическите субекти, иновационните 
проекти разчитат на бързо и стремглаво развитие в посока по-високи 
инвестиционни потоци и политически лобизъм за осигуряване на успешна 
колаборация между науката и бизнеса. За въвеждане на иновации според 
роботния инженер Джоузеф Енгербергер е необходимо наличието на три 
компонента: установена нужда, компетентни хора и подходяща технология и 
финансов ресурс за осъществяването им [1]. Именно този трети компонент е 
обект на настоящия доклад като особено актуален и значим в последните 
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години с ясно изразено свиване на възможностите и достъпа до финансиране 
за независими иновационни проекти. Докладът има за цел да разгледа един 
нов метод за финансиране на иновации, който добива изключително висока 
популярност в световен мащаб, а от началото на 2013г. стъпва и на 
българския пазар – интернет груповото финансиране на иновации. Той 
обещава да бъде особено подходящ предимно за малки и средни 
проекти/предприятия, независими от финансова подкрепа на големите 
компании и се явява алтернатива на добре известните стандартни методи. 
 
2. Стандартни методи за финансиране на иновации 

През последните години бяха изградени редица фондове, национални и 
международни схеми за финансиране на иновационна дейност на 
предприятията. Въпреки това именно финансирането на иновациите се явява 
сериозна крачка назад в тяхното развитие, въпреки подкрепата от страна на 
държавите и бизнеса. За да откроим качествата и необходимостта от 
въвеждането на алтернативни методи за финансиране, какъвто е интернет 
груповото финансиране на иновации, ще разгледаме и стандартните методи 
за финансиране, заедно с тeхните недостатъци. 

Стандартни методи за финансиране на иновации са [2]: 
• собствени финансови средства на иноватора 
• субсидии от бюджета 
• непряка бюджетна подкрепа 
• финансови схеми в рамките на специализирани фондове 
• финансиране по европейски програми 
• частно финансиране от страна на бизнеса 
• банкови заеми 

 
Източниците на финансиране на иновационни проекти и компании в 

България през последните години са с променлива структура, като 
колебанията в относителния дял на основния източник на финансиране се 
движат между държавния сектор, източници от чужбина и българските 
предприятия. Средногодишно по данни от последните 7 години (2005-2011г), 
държавният сектор е основен източник на финансиране на иновации с 
водещите 53.22% [3], следван от предприятията с 25,51% [3] и 
чуждестранните източници със своите 20.39% [3]. Въпреки третата си 
позиция, от 2010г. се наблюдава рязка промяна в структурата на източниците 
на финансиране на българските иновации, като чуждестранните източници 
заемат все по-преобладаваща роля в този процес. През 2010г. те съставляват 
вече 39.59% [3] от всички инвестиции в иновации, а през 2011г. са на водеща 
позиция спрямо останалите източници с 43.93% [3].  
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Таблица 1. Източници на финансиране в иновации в България за периода 2005-2011г 

 
Източник: НСИ 
 

 
Графика 1. Структура на основните три източника на финансиране  
на иновации в България за периода 2005-2011г. и тяхното изменение 

    Източник: НСИ 
 

Наблюдава се положителна тенденция в абсолютната сума на 
финансирането на иновации, въпреки плавния и бавен темп на растежа им. За 
годините от 2005г. до 2011г. финансирането на иновации е нарастнало със 
106% в абсолютно изражение до извършените през 2011г. 430 млн.лв. 
 

 
Графика 2. Финансиране на иновации за периода 2005-2011г. в България 

  Източник: НСИ 
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Стандартните методи за финансиране са неприложими за част от 

иновационните проекти, поради високи изисквания. На фигурата са показани 
основни недостатъци на стандартните източници на финансиране на 
иновации: 
 

 
Фиг. 1. Недостатъци на стандартните методи за финансиране на иновации 

 
При очертаване явните недостатъци и честа неприложимост на 

практика на стандартните методи и източници на финансиране на иновации, 
логично се явяват алтернативните/нестандартни опции за набавяне на 
финансов ресурс, осигуряващ иновирането. 
 

3.  Нестандартни методи за финансиране на иновации 

Някои по-нестандартни методи за финансиране, по-малко прилагани в 
България или неизползвани към момента са: 

• Издаването на акции на компанията-иноватор 
• Емитирането на облигационна емисия, която да финансира 

иновационния проект 
• Компании за рисков капитал 
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• Създаването на специализирани взаимни фондове за иновации 
• Интернет групово финансиране, предмет на настоящия доклад 
Изключително иновативен, нетрадиционен и алтернативен на 

традиционните методи за финансиране на иновационни бизнес проекти са 
възможностите за групово финансиране, локализирани в интернет 
пространството. Груповото финансиране представлява буквално 
финансиране от тълпата, известно с термина crowd funding или crowd 
financing. В последните години този метод придоби популярност в световен 
мащаб най-вече поради изключително затруднения достъп до финансиране, 
особено на иновации, а и поради бързия и лесен достъп, който осигурява 
интернет средата. Всички подобни сайтове работят по сходен модел, 
позволяващ на много на брой потребители да финансират с малки суми 
проекти, които им харесват, събирайки по този начин достатъчно средства за 
тяхното осъществяване. Финансирането е предимно насочено от страна на 
гражданите към бизнеса, с посредничеството на интернет сайт, който да 
гарантира трансфера и целевостта на средствата от потребителите към бизнес 
организациите. Груповото финансиране позволява набиране на необходими 
средства за стартиране на бизнес или реализация на иновационен проект без 
обвързването, трудностите и пречките, които поставят банковото 
финансиране или всякакъв вид рисково финансиране. Потенциални 
инвеститори са всички интернет потребители, без оглед на географско 
положение, политически/лични или религиозни възгледи, професия и 
социален статут. 

 

 
 

Фиг. 2. Основна схема на интернет груповото финансиране 
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Фиг. 2. Предимства и недостатъци на метода интернет групово финансиране 

 
Концепцията за групово финансиране чрез интернет е създадена с 

изграждането на платформата Kickstarter през април 2009 г. в САЩ. 
Идеологията на проекта позволява потребителите да фундират избрани от 
представените на уеб сайта иновационни проекти с определени от самите тях 
суми, ограничени обикновено в рамките на 1-10 долара. Всеки от 
представените проекти има конкретна цел за изпълнение, краен срок за 
набиране на необходимите средства за реализацията му, конкретни 
финансови параметри за изразходването на набраните средства. При 
набиране на съответната сума в определения срок, администраторът на 
платформата дебитира сметките (кредитните карти) на финансиращите 
проекта потребители и кредитира сметката бизнес организацията. Днес най-
големите американски crowd funding сайтове генерират финансиране от 
стотици милиони долари за проектите, кандидатстващи в тях. Много 
стартиращи предприемачи успяват по този начин да привлекат първоначално 
финансиране за компаниите си, а артисти и дейци от неправителствения 
сектор – да подкрепят своите творчески проекти или социално – значими 
кампании. На таблицата са представени обобщени данни за финансираните 
иновационни проекти от интернет платформата Kickstarter от нейното 
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създаване до 16.03.2013г, към която дата са актуални данните, т.е. за период 
от 4 години[4]. 

 
Таблица 2. Иновационни проекти на интернет платформата  

Кикстартер за период 04.2009-03.2013г. по категории1 

 
Източник: www.kickstarter.com/ 
 

                          Таблица 3. Брой успешни иновационни проекти, финансирани  
чрез интернет платформата Кикстартер за период 04.2009-03.2013г.  

по категории и по стойност на проектите 

 
Източник: www.kickstarter.com/ 
 

В България такава платформа стартира за пръв път своята дейност в 
началото на 2013г. Уеб проектът се нарича BGINING (игра на букви и думи 
от думата beginning, насочваща към основната таргет група на проекта, а 
именно нови/стартиращи компании и дейности) и има за цел да помогне на 
българските предприемачи, артисти, културни дейци, неправителствени 
организации или просто активни граждани да се възползват от предимствата 
на явлението crowd funding и предимствата на модела, въведен по света от 
онлайн платформата Kickstarter. Чрез сайта всички желаещи могат да 
публикуват свои проекти, организирайки кампании за привличане на 

                                                 
1 Предоставените данни са актуални към 16.03.2013г. 
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финансиране, след което в определен срок потребителите на сайта могат да 
изберат дали да ги подкрепят с определена сума. По този начин, давайки 
малки суми, потребителите на сайта могат заедно да съберат сериозни 
средства, подкрепяйки различни проекти. Споделеното финансиране в 
интернет позволява на хиляди различни хора по света да подкрепят с малки 
суми проекти, които им харесват, събирайки по този начин значителни 
финансови ресурси за тях. Като добавка към основния предмет на метода, а 
именно финансиране на иновационни проекти е да бъде създадена една нова 
култура на дарителство в България, давайки възможност на всеки обикновен 
човек, да се почувства пълноценен участник в големи и значими проекти. 
Кандидатстващите проекти в BGINING ще могат да набират средства както 
безвъзмездно, така и срещу предоставяне на различни подаръци и награди за 
дарителите или дори – предлагайки им миноритарни дялове от компанията 
си. BGINING от своя страна получава от проектите единствено процент от 
набраните средства, ако поставената цел е изпълнена. Според 
разработчиците, сайтът BGINING е особено подходящ за стартиращи фирми, 
артисти и организатори на културни прояви (фестивали, концерти, турнета), 
за нескалируеми бизнеси, които трудно биха привлекли рисково 
финансиране, за продажба на фирмени дялове и за всички останали граждани 
или юридически лица, които имат желание да съберат средства за своя 
инициатива или разработката на продукт. Българската версия на BGINING, 
която е насочена към обществото у нас, ще има и англоезична версия. Тя 
позволява както на български, така и на чуждестранни проекти да привличат 
финансиране от целия свят [5]. 

Основното предимство на този подход е, че никой от дарителите не губи 
значима сума, както и че всеки може да подкрепи онези проекти, които 
наистина го впечатляват и му се струват стойностни. Т.е. при метода на 
груповото финансиране основните недостатъци на иновативните компании 
като набиратели на финансиране са заменени с идеологията на 
потребителската насоченост на модела:  

• да работи с много на брой инвеститори и малки суми, като 
минимизира загубата на инвеститора поради малкия размер на 
индивидуалното финансиране. 

• Моделът предполага финансиране от страна на потребителите, но 
въпреки това методът не предполага инвестиция, поради липсата на 
дялово участие. 

• Липсата на дялово участие в потребителя намалява многократно 
изискванията му за риск и той оценява атрактивността на проекта, а 
не неговата реализация и възвращаемост. 

• Моделът използва познатия инвеститорски недостатък хората да се 
привързват към позициите си, в случая към проектите, които 
финансират 
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• От психологическа гледна точка той използва желанието на 
потребителя да участва в процеса по технологичен и иновационен 
процес 

• Дава възможност на широк кръг потребители, нямащи необходимите 
знания, идеи и предприемачески капацитет да вземат участие в 
създаването на предметите на бъдещето 

Съществуват много и различни подобни на Kickstarter платформи за 
интернет групово финансиране по целия свят, но до момента единствено 
Kickstarter е успяла да обхване трите континента Северна Америка, Европа и 
Австралия. На фигурата по-долу са представени някои от по-известните 
интернет платформи за групово финансиране по тяхната локализация на 
действие и финансиране на иновационни проекти [6]. 

 
 

 
Фиг. 3. Най-популярните платформи за интернет групово финансиране по света 

 
Разновидности на интернет груповото финансиране на иновации са peer-

to-peer финансирането (известно още като person-to person lending или social 
financing), което представлява финансиране на несвързани лица или 
„връстници”, което да не преминава през посреднически компании или 
банки. Това кредитиране/финансиране се осъществява онлайн чрез 
специализирани платформи, изграждащи мрежови архитектури от търсещи 
финансиране и предлагащи такова икономически единици. Специфичното 
при метода е, че се осъществява директно финансиране по конкретни 
проекти, без групирането им. Сходното на метода с останалите примери, 
изнесени в доклада е, че отново намираме допирните точки на финансиране, 
подходящо за иновативни проекти, позиционирано в интернет и насочено 
към широката публика, представена предимно от частни дребни инвеститори. 
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При финансирането на иновационни проекти се среща и разновидност, 
която търси и предлага финансиране под формата на експертен труд. Този 
вариант почива на схващането, че иновационните проекти са предимно 
носители на интелектуален капацитет. Този метод на финансиране е 
подходящ само за някои проекти, които в по-висока степен разчитат на 
кооперирането на интелектуалния труд на експерти от една или различни 
сфери. Отново най-разпространените вариации на този метод са 
локализирани в интернет пространството. 

Нефункционираща все още система за финансиране на иновации са 
онлайн клъстерните организации, които предполагат изграждането на 
скоринг модели и стриктни оценъчни критерии за анализ на иновационните 
проекти и тяхното последващо финансиране. 
                                                                                                                                           
4. Заключение 

В заключение на доклада следва да бъде направено обобщението, че 
недостатъчният обем на финансиране на иновациите не се дължи единствено 
на липса на средства, но и на еднообразието и закостенелите форми на този 
процес. Финансирането на иновации е приоритетна тема за Европейския 
съюз и като такава следва в него да бъдат впрегнати усилията на публичния и 
бюджетен сектор, бизнеса и науката. Методът за финансиране на иновации 
чрез интернет групово финансиране е алтернативен и нетрадиционен, 
особено за България, но би могъл да запълни огромната ниша от липса на 
средства за финансиране на малки и средни иновационни проекти. 
Консултантската компания Делойт предвижда в своя доклад за 2012г., че 
порталите за групово финансиране ще акумулират ресурс от 3 млрд.долара 
през 2013г., двойно на постигнатите 1.5 млрд.долара през 2011г. 
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Abstract. The approach to use the indicator "total loss of water" as an essential feature in 
the business plan of the water operators without differentiating two components - physical 
and commercial losses, is incorrect. Their integration into a single indicator "total loss of 
water 'leads to deformation criteria for identification of optimal efficiency in the production 
process and the effectiveness of the exchange. Distorts the analysis to optimize the total loss 
of water elements - physical and commercial The integral indicator "total loss of water" 
changes parameters in real business plan through operator-water program to reduce water 
losses. This approach of Bulgarian water operators, results in a difference of principle 
against the European paradigm of Consumer Protection.  
Keywords: indicator "total loss of water", physical losses of water, commercial losses of 
water, regulatory functions of the indicator, a public service "drinking water". 
 

1. Въведение 

До приемането на Методиката за определяне на допустимите загуби на 
вода във водоснабдителните системи [1] не съществува легална дефиниция на 
показателя „общи загуби на вода” на ВиК-оператора. Той включва два 
елемента - загуби на вода във водоснабдителната система (физически загуби) 
и търговски загуби на вода, при предоставяне на услугата „питейно-битово 
водоснабдяване”. Физическите загуби на вода във водопреносната система 
включват всички видове експлоатационни течове по водопреносната система, 
както и всяко неконтролируемо изтичане на вода (аварии), свързано с 
технически проблем в безаварийното действие на водопреносната система: 
течове от мрежата, съоръженията и водопроводните отклонения; преливане на 
резервоари; източване на вода от големи участъци през изпускателите. 

Търговските загуби на вода включват всички видове несанкционирани 
нарушения на търговските отношения с потребителите (вкл. кражби на вода), 
всички видове неотчетени външни потребители, ползващи услугата за 
непитейни цели (противопожарни нужди, поливане на паркове, строителство 
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на сгради и т.н.), всички видове неосъществени търговски плащания по 
доставката на услугата (неплащане на сметки) и включва  занижени 
показания при измерване; непълно регистриране на потребителите; 
незаконно свързване към мрежата; занижено фактуриране; занижена 
събираемост; консумация, освободена от заплащане. 

 
2. Информационна функция на показателя „общи загуби на вода” 

С приемането на нормативният акт [1] става възможно определяне на 
размера на показателя «общи загуби на вода» и на сроковете за достигане на 
допустимия размер загуби. Информационната функция на интегралния 
показател „общи загуби на вода” е свързана с характеристиката му като 
обобщен, измерим и конкретизиран факт. Той е основен параметър при 
разработването бизнес плана на ВиК-оператора и индикатор за състоянието 
на водоснабдителните системи (ВС), за тяхната производителност и 
ефективно управление [2]. 

Загубите на вода в [1] се определят чрез определянето на баланса на 
водните количества, като се използват следните компоненти: добита вода 
(Q1) - годишното количество непречистена (сурова) вода, добито от 
собствени водовземни съоръжения; подадена вода (Q2) - годишното 
количество пречистена вода, подадено в преносната или разпределителната 
част на ВС; доставена или продадена (фактурирана) вода (Q3) - годишното 
количество пречистена вода, подадено към потребителите и измерено на 
експлоатационните граници на ВС, в т.ч. фактурираните измерени и 
фактурираните неизмерени количества вода; нефактурирана подадена вода 
(Q3А) - за противопожарни, технологични нужди и др.; общо количество 
вода на входа на ВС (Q4) - годишното количество вода на входа на ВС или 
на тази част от ВС, за която се изготвя водният баланс; обща законна 
консумация (Q5) - годишното количество измерена (продадена) и 
неизмерена вода, използвано от потребителите; към неизмереното 
количество вода се включват разходите за противопожарни нужди, 
промиване на водопроводи, технологични нужди на пречиствателните 
станции и за други нормативно обосновани разходи; общи загуби на вода 
(Q6) - разликата между общото количество вода на входа на системата и 
общата законна консумация; реални загуби (Q7) - частта от общите загуби, 
представляваща физическите загуби на вода при еднакво налягане във ВС; 
търговски загуби (Q8) - частта от общите загуби, представляваща сума от 
всички видове неточности, свързани с измерването на произведената вода и 
общата законна консумация и с незаконната консумация при кражба на 
вода; неотчетена вода (Q9) - разликата между общото количество вода на 
входа на ВС и фактурираната законна консумация; (включва освен 
реалните търговски загуби и нефактурираната законна консумация).  

Общите загуби на вода се определят по формулата : 
Q6 = Q4 - Q5 
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3. Икономически функции на показателя „общи загуби на вода” 
ВиК-операторът е организиран като производствено предприятие. 

Преработва, посредством технологичен процес, закупената от Басейновите 
дирекции природна вода (суровина) в годна за човешка консумация питейно-
битова вода.  

Показателят «общи загуби» на вода представлява произведената 
продукция от предприятието, но негодна за крайна реализация на пазара 
(брак на продукцията).  

Предприятието е извършило разходи за производството на тази 
продукция и те участват във формирането на себестойността на крайния 
продукт. Тези разходи, отнесени в процент към себестойността на годната 
продукция формират показателя «равнище на производствения брак».  
В случая, елементът физически загуби в показателя «общи загуби» на вода, 
представляват непоправим брак, тъй като продукцията е безвъзвратно 
нереализуема, а от друга страна те имат характеристиката на планиран брак, 
от гледна точка на [1]. Физическите загуби идентифицират проблемите в 
производствения процес, докато търговските загуби идентифицират 
проблемите в процеса на реализация на продукцията. Физическите загуби на 
вода са в резултат на чисто технически или технологични причини и тяхното 
отстраняване се извършва с конкретни инженерни дейности – ремонтни или 
строително-монтажни дейности. Търговските загуби на вода са основно в 
резултат на организационни причини. От икономическа гледна точка, 
търговските загуби се изчисляват по продажна (пределна) цена, докато 
физическите загуби - по себестойност. Това означава, че най-ефективният 
начин за намаляване на общите загуби на вода е чрез намаляване на 
търговските загуби.  

Нормативната регулация [3] при формирането на цената на обществената 
услуга «ПБВ», включва следните принципи : 

а) в цената се се включват само реално ползваните от абонатите водни 
количества: 

Реално ползвани водни количества могат да бъдат установени 
единствено чрез водоизмервателни устройства. Това изключва хипотезата, 
предвидена в [4] за фактуриране на ползвани водни количества от 
потребители без водоизмервателни устройства. Казусът «реално ползвани 
водни количества» възниква в случая, когато различни домакинства, 
обособени като отделни абонати, обитават имот-съсобственост, или сгради - 
етажна собственост. Тогава законодателят е предвидил, ВиК-оператора да се 
намеси в разпределянето на отчетените водни количества чрез монтираните 
водомери на всяко водопроводно отклонение. Изразходваното количество 
вода се заплаща въз основа на измереното количество, отчетено по общия 
водомер на водопроводното отклонение. Отчетеното количество вода се 
разпределя между отделните абонати въз основа на отчетите за същия период 
от време на всички индивидуални водомери след общия водомер, като се 
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вземат предвид загубите в сградната водопроводна инсталация и разходите 
вода за общи нужди. Общата формула за отчитане на ползваното количество 
вода е : 

Q
Σ

 = Q RQ  + Q ZQ  + Q Z  + Q O , куб.м. 

където: Q
Σ

- общо ползваните водни количества, Q RQ  - реално ползвани 

водни количества, Q Z - загубите в сградната водопроводна инсталация, Q O    

- разходи за вода за общи нужди. 
Необходимостта от допълнително преразпределяне на водни количества 

внася субективен елемент в дефинирането на показателя «реално ползвани 
водни количества» за всеки потребител.  

б) общите загуби на ВиК-операторите над 25 % не се включват в цената 
на услугата : 

Един от елементите за правно въздействие, стимулиращо пестеливото 
изполване водните ресурси, е ограничаването на показателя „общите загуби 
на вода» на ВиК-операторите - над 25 % да не се включват в цената на 
услугата «питейно-битово водоснабдяване» [3]. Икономическият ефект от 
ограничителния режим е повишаването на ефективността в дейността им. 
Този икономически модел на държавно регулиране никога не се реализира. 
По предложение на Постоянната комисия по околна среда и води, Народното 
събрание ежегодно отлага влизането в сила на чл.193 ал.3 от [3]. Резултатът 
от тази законодателна практика води до негативен ефект на правното 
въздействие. Законът не изпълнява дисциплинираща функция - стимулират 
се ВиК-операторите да не подобряват управлението на водния ресурс. 
Възможността да се включат допълнителните 75% от показателя „общите 
загуби на вода» в единичната цена на услугата и  превъщането им в законово 
задължение на потребителя е механизъм на ценообразуване, при който 
отчетената загуба всъщност е приход.  

в) икономическо стимулиране за рационално ползване, опазване и 
възстановяване на водите и водните обекти  

Една от целите, поставени в теорията на държавно регулиране в 
икономиката, е осигуряване на икономическа ефективност при ползването на 
оскъдните природни ресурси. В [З] не е посочен конкретен модел за 
икономическо стимулиране при рационално използване на природните води 
за питейно-битово водоснабдяване от страна на ВиК-операторите.  
 
4. Социални функции на показателя „общи загуби на вода” 

Правната регулация в европейския съюз е ориентирана върху 
осигуряването на справедливост и равнопоставеност между потребителя и 
търговеца, което означава да се защити по-слабата страна в процеса на 
покупко-продажба,  потребителя. Съветът на ЕС приема Първата програма на 
ЕИО ( 1975 ) за политика в защита и осведомяване на потребителите. В 
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резултат, възниква необходимостта от провеждане на единна политика на 
защита на потребителите нараства с развитието на процеса на европейска 
интеграция. Основен елемент за получаването на еднаква защита е 
изискването за добросъвестност. Преценката се формира на база силата на 
позицията, от която всяка договаряща страна преговаря. Целта е, доставчикът 
на услуги да постъпва добросъвестно и равнопоставено с другата страна, 
отчитайки законните му интереси. Основен проблем в регулирането на 
взаимоотношението „воден оператор – потребител” в България е правната 
рамка, определяща договорните отношения между ВиК-оператора и 
потребителя на услугата [5].   

Договорът за водоснабдяване е вид  договор с общи условия, който 
служи за облекчаване на търговския оборот и представляват предварително 
съставени от ВиК-оператора еднотипни договори. Те се предлагат в 
непроменен вид на всички потребители. Липсата на възможност 
потребителят да влияе върху съдържанието на клаузите в договорите при 
общи условия, създава условията за наличие на неравноправни клаузи.  

Изрично условие по договора е абонатите да поемат задължение да 
осигуряват свободен достъп във водоснабдяваните имоти. В противен случай 
не се подписва договор. Тази клауза в договора противоречи на общото право 
на неприкосновеност на личната територия (Конституция, чл.33 ал.1).  

Договорно задължение на ВиК-операторите е да регистрират и отчитат 
количеството вода на монтираните от тях водомери на водопроводните 
отклонения, както и монтираните от абонатите индивидуални водомери. В 
случаите на неотчетена вода по вина на ВиК-операторите, да поемат 
разходите за консумираната от абонатите количества питейно-битова вода. 
[6] (чл. 33, ал. 4, т. 4), което дефинира отговорността на търговските загуби 
на дружествата. Впоследствие това задължение на ВиК-оператора се отменя 
[4]. Задължение на ВиК-операторите е да провеждат мероприятия за 
намаляване загубите на вода, да откриват течове на питейно-битова вода и да 
следят за рационално използване на водата. Този правен механизъм посочва 
чия е отговорността за физическите загуби на вода. 

Въведени са правни предпоставки за диференциран подход към 
потребителите. Системата на измерване чрез водоизмервателни устройства е 
основен начин за установяване на ползвани водни количества. Въпреки 
задължителността на принципа на измерване, е предвидена възможността за 
липса на измервателен уред. В случаите, в които няма индивидуални 
водомери, разпределението на изразходваната, отведената и пречистената 
вода се извършва съобразно броя на обитателите на жилищата. Предвидени 
са санкции срещу потребители, които не осигуряват достъп за отчитане на 
показанията на водомера и които отказват да заплатят дължими суми. ВиК-
операторът има право да прекъсне водоподаването и отвеждането на 
отпадъчните води. Възстановяването им се извършва в тридневен срок от 
погасяване на задълженията на абонатите и предварително заплащане от тях 
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на разходите по прекъсване и възстановяване подаването и отвеждането на 
водата. Абонатът подлежи на принудително изпълнение при условията и по 
реда на Гражданския процесуален кодекс. Управителят на ВиК-оператора 
може да се снабди с изпълнителен лист за дължимата от абоната сума.  

ВиК-операторът е длъжен да предоставя по подходящ начин 
информацията за предоставяната услуга, която трябва да бъде вярна, пълна, 
точна и ясна. До момента,  задължението за създаване  на Национална 
информационна система за ВиК-услугите  не е изпълнено.  Предоставянето на 
обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване” е в условията на 
„естествен монопол”, което предполага че потребителите не са в състояние да 
избират между местни конкурентни ВиК-оператори. Този модел налага 
държавно регулиране на услугата и изискването за социален характер на 
предлагания бизнес план от ВиК-оператора. За удовлетворяването на такова 
изискване се предвижда разработването на специализирани програми, 
насочени към местния потребител, включващи Стратегия за обслужване на 
потребителите и анализ на социалната поносимост на предлаганите цени на 
ВиК-услугите.  

Предлаганият модел за социална поносимост на цена на услугата «ПБВ», 
по дефиниция изключва всички домакинства без трудови доходи. Разработен 
е по начин, който не предвижда целеви помощи за услугата «ПБВ» [7]. 
Подходът, възприет от законодателя е, несъобразяване със социалната 
стратификация в обществото. Предлага се социален критерий «среден 
месечен доход на домакинство». Справката «среден месечен доход на 
домакинство» касае официално декларираните доходи по трудови 
правоотношения в съответния регион. В рамките на държава, развиваща 
пазарна икономика, категорията «среден месечен доход на домакинство» е 
изключително динамична величина. За да се получи вярна и обективна 
информация, би следвало Управителя на ВиК-оператора трябва да получава 
ежемесечен отчет за доходите на всеки свой абонат (домакинство) и справка 
от Агенцията за социално подпомагане за лицата (домакинствата), които са 
регистрирани в общинските дирекции "Социално подпомагане". 
 

5. Регулиращи функции на показателя „общи загуби на вода” 
Управителят на ВиК-оператора е задължен да управлява ресурсите на 

дружеството по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин. 
Отговаря за осъществяване на управлението и контрола, при спазване на 
принципите за законосъобразност, добро финансово управление и 
прозрачност на дейността. ВиК-оператора е длъжен да извърши анализ на 
ефективността на производствения процес, което представлява извършването 
на следните дейности - провеждане на наблюдения и проверки на ВС, 
изготвяне на воден баланс, определяне на реалните загуби и на специфичните 
реални загуби на вода, технически и финансов анализ на влиянието на 
реалните загуби на вода върху експлоатацията на ВС, цените на услугите и 
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финансово-икономическото състояние на оператора, мерки за намаляване на 
реалните загуби - срокове за отстраняване на аварии, обследване състоянието 
на ВС, откриване и документиране на течовете, план за рехабилитация на ВС 
или на отделни техни участъци, обосновка на необходимите инвестиции, 
очакван ефект, определяне на търговските загуби на вода и мерки за 
намаляването им, определяне на общите загуби на вода, срокове и 
необходими инвестиции за изпълнение на програмата - по години и общо за 
периода. Установяването на реалния размер на показателя „общи загуби на 
вода»  във ВС се извършва в резултат на наблюденията и проверките за 
откриване на течове и документиране на авариите в специален регистър, 
който се води от оператора. Плановете за извършване на проверки се 
разработват от операторите и се прилагат към бизнесплановете. 

В [1] се посочват и критерии за нивата на общите загуби на вода без да се 
диференцират двата елемента: 

- ниско ниво на общи загуби на вода: до 25 на сто от подаденото водно 
количество във ВС 

- средно ниво на общи загуби на вода: от 25 до 50 на сто от подаденото 
водно количество във ВС 

- високо ниво на общи загуби на вода: над 50 на сто от подаденото 
водно количество във ВС. 

Посочените прагове са несъвместими с критерия за рационално 
използване на водните ресурси. На база количествените параметри на 
физическите и търговските загуби ВиК-оператора е длъжен да разработи 
Програма за намаляване на общите загуби на вода като включи две 
подпрограми: Програма за намаляване на физическите загуби на вода и 
Програма за намаляване на търговските загуби на вода.  

Поради липсата на Национална  информационна система за ВиК-
услугите, като практически пример се ползват данни от търговско дружество 
„ВиК” ООД, Сливен.  

В бизнес плана на търговско дружество „ВиК” ООД, Сливен [8] не са 
отразени резултатите от проведените мероприятия за откриване на течове и 
установени аварии за отчетната 2003г. Би следвало тези данни да са получени 
от Дневника за авариите, който „ВиК” ООД, Сливен е длъжен да води, и да са 
посочени съответните количества вода, отчетени като загуби. Липсват, както 
данните от извършения контрол, така и от анализа и оценката на 
водопроводната система на територията на област Сливен. Управителят на 
търговско дружество „ВиК” ООД – Сливен инвестира средствата от бизнес-
плана основно в Програмата за намаляване на физическите загуби на вода за 
изпълнение на инженерно-технически мерки. Би следвало, след изпълнението 
на всяка дейност от Инвестиционната програма, физическите загуби на вода 
да намаляват. Следователно, ако допуснем, че доминиращия елемент в 
показателя «общи загуби на вода» са физическите загуби, за периода от 
2003г. до 2010г. включително, е налице низходяща тенденция. Посочени са 
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единствено общи загуби на вода са равни на 63 % (Приложение № 6 
„Финансова програма”); търговски загуби на вода са равни на 56 % 
(«Програма за намаляване на търговските загуби на вода»). Следователно, 
физическите загуби на вода са равни на 7 %. 

Резултатите от дейността на търговско дружество “ВиК” ООД – Сливен 
потвърждават хипотезата, че независимо от финансирането на ремонтни и 
строително-монтажни дейности, нивото на общите загуби непрекъснато 
расте, поради липса на въздействие върху елемента търговски загуби.  

 
Таблица 1 

параметър 2000 г. 2002 г. 2005г. 2007г. 2008 г. 2010г. 

цена, 
лв./куб.м. 

0,63 0,92 0,92 1,02 (1,06) 1,21 1,35 

загуби, % 34,80 % 61,39 % 66,60 % 75,47 % 75,47 % 82,01 % 
 
Одобрените от ДКЕВР цени са съпътствани от изключително високи 

допустими нива на показателя «общи загуби на вода» [9], [10]. 
Авторът разработва изчислителен алгоритъм за идентифициране на 
търговските загуби на вода в с. Тополчане, община Сливен за календарната 
2008 г. Управителят на търговско дружество „ВиК” ООД – Сливен посочва 
следните данни за показателя «общи загуби на вода» : общи загуби = 77 % ; 
физически загуби = 52 %; търговски загуби = 25 % [11]. 

Съгласно разпоредбите на [4], при липса на водоизмервателен уред, 
инкасаторът е длъжен да фактурира ежемесечно по 5 куб.м вода на всяко 
физическо лице с постоянна регистрация на конкретния имот. В конкретният 
случай това означава, че за 1539 физически лица за една календарна година, 
фактурираното количество вода следва да бъде = 92 340 куб. м. Ако сравним 
дължимото количество вода с изчислените общи загуби от 80 691 куб.м ще се 
получи, че всъщност търговско дружество „ВиК” ООД, Сливен няма никакви 
загуби и ще е фактурирало наказателна премия от 11 649 куб. м срещу 
потребителите неползвали водомерни устройства.  
 

6. Заключение 

Елементът търговски загуби в интегралния показател „общи загуби на 
вода” се формира основно от нефактурирани количества или поради ниска 
събираемост на вземанията на ВиК-оператора. Представлява ползвана услуга 
«питейно-битова вода» от страна на недобросъвестни потребители с отказ за 
заплащане или нереализирано вземане за предоставена услуга от страна на 
ВиК-оператора. В резултат, ВиК-операторът калкулира разходите за 
производство и разходите за реализация, които формират стойността на 
търговските загуби, пряко в единичната цена на услугата. Формираната 
„свръхцена” се заплаща единствено от по-малкия брой добросъвестни 
потребители. Цената на услугата е несправедлива и е във вреда на по-слабата 
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страна, потребителя. По този начин, използването на интегралния показател 
„общи загуби на вода”, вместо елементите физически загуби и търговски 
загуби на вода, води до деформиране на релацията «доставчик на услугата - 
потребител». Привилегироват се интересите на доставчика на услугата 
(естествен монополист) и се игнорират интересите на потребителя на 
обществената услуга «питейно-битова вода». 

Българските ВиК-оператори използват показателя „общи загуби на вода” 
като инструмент за максимизиране печалбата си, чрез непрекъснато 
повишаване цената на услугата. Залегнали са норми, дефиниращи 
неравноправни клаузи в потребителски договори, нелоялни търговски 
практики, използване на търговски практики, накърняващи икономическите 
или колективните интереси на потребителите.  

Поради отсъствието на правни механизми, регулиращи получаването на 
целеви помощи, не са защитени правата на най-нискодоходните и социално 
уязвими домакинства, потребители на услугата. Регламентираният 
механизъм за гарантиране социалния характер на обществената услуга 
„питейно-битово водоснабдяване” следва да се ревизира : 

- в Указанията за разработване на бизнес плана на ВиК-операторите като 
задължително условие да се посочват величината на физическите загуби и 
търговските загуби от показателя „общи загуби на вода” 

- в предложената Методика да се посочат критериите за сравняване на 
допустимите нива на показателя „общи загуби на вода” с европейските 
критерии. 

- в действащата нормативна уредба да отпадне хипотезата за отчитане на 
водно количество без водоизмерителни устройства. 
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Abstract. The electricity production in Bulgaria is dominated by thermal power plants. The 
renewable energy sources are a new sector in the energy mix of the country. The purpose of 
this paper is to analyze the status and factors influencing the development of renewable 
energy sector in Bulgaria. It will review the implementation of the set indicative targets for 
RES development. It will outline the steps and measures necessary to be taken for the 
effective implementation of the National Action Plan for Renewable Energy (NREAP) 
2020. 
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1. Въведение 
В днешния глобален свят енергията и нейното производство и 

потребление имат стратегическо значение за всяка страна. В стремежа си за 
икономическо развитие и растеж човечеството е изправено пред поредното 
предизвикателство как да задоволи нарастващите нужди с намаляването на 
конвенционалните енергийни ресурси - въглища, петрол, природен газ и 
други. 

В енергийния микс на страната производството на електрическа енергия  
е доминирано от топлоелектрически централи (ТЕЦ) използващи въглища 
(42,9%), следвани от АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ (32,6%), електроенергията 
произведена от течни горива е 5,2%, от газообразни 5,6%, помпено-
акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ) - 1,6%, възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) 2,1%. 

От направения анализ е видно, че най-голям дял при производството на 
електрическа енергия (ЕЕ) заемат природните изкопаеми - горива. България е 
силно зависима от вноса на нефт и природен газ за битови и индустриални 
нужди. Всичко това налага търсенето на нисковъглеродни  източници на ЕЕ. 
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От началото на 21 век научните разработки в областта на добива на 
електроенергия от алтернативни източници бележи значителен напредък. 
Въвежда се понятието възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). По своята 
същност това са алтернативни източници за добив на ЕЕ с неизчерпаем 
ресурс. 

След приемането на България в Европейския съюз (ЕС), страната е поела 
ангажимент да въведе в експлоатация мощности, базирани на ВЕИ, които да 
покрият изискванията на плана „Европа 20-20-20“  от консумацията на ЕЕ  на 
национално ниво до 2020 година [1]. 

 
2. Видове ВЕИ и ролята им при производството на ЕЕ 

Съгласно правните норми в ЕС основните източници на зелена енергия 
се подразделят в следните групи: 

1. Геотермална енергия 
2. Вятърна енергия 
3. Слънчева енергия 
4. Биомаса 
В нашата страна с най-бързи темпове се присъединяват централи на 

вятърна и слънчева енергия. Общият технически потенциал на България за 
производство на ЕЕ от ВЕИ е приблизително 4500 ктне годишно. 

Ветровите паркове в нашата страна са разположени основно в района на 
нос Емине и Калиакра. Експертните оценки показват, че вятърната енергия 
не може да бъде разработвана в големи мащаби, поради географското 
положение на България. 

Слънчевата енергия в България се използва основно в две направления: 
затопляне на вода за битови нужди и добиване на ЕЕ чрез фотоелектричен 
ефект. 

Страната разполага със значителни ресурси за производство на ЕЕ от 
биомаса. Основният източник на биомаса са дърводобивът и селското 
стопанство, а така също и за производството на  биогаз. Експертите оценяват  
възможностите на България за производство на ЕЕ от биомаса на 500-800 
MW инсталирана мощност. Биогоривата представляват директен заместител 
на изкопаемите горива в транспортния сектор. Те се получават в резултат на 
обработката на биомаса. 

В таблица 1 е представен SWOT анализ при производството на ЕЕ от 
биомаса. 
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Таблица 1. SWOT анализ  на биомасата за производство  на ел. енергия 

 
Силни страни Слаби страни 
-Производство на чиста енергия от 
органични материали; 
-Нови пазари за реализация на 
продукция от 
дървопреработвателната 
промишленост; 
-Диверсификация на енергийните 
източници. 

-Зелената енергия е по-скъпа от 
конвенционалната ел. eнергия. 
 

Възможности Заплахи 
-Изпълнение на ангажиментите,  
поети по Протокола от Киото; 
- Подобряване на устойчивото 
екологично развитие. 

-Увеличаване на населението; 
-Намаляване на площите 
обработваема земя. 

 
Увеличаващото се енергийно потребление в световен мащаб от една 

страна, и ограничеността на земеделски земи, от друга страна, водят до 
увеличаване на цената на земеделските продукти. Това, в съчетание с 
увеличаването на населението на планетата, може да доведе до политически 
и икономически сътресения в следствие на недостига на обработваеми 
площи. Ограничеността на суровините води и до покачване на цената на 
суровините, необходими за производството на ЕЕ от биомаса. 
 
3. Ролята на националното законодателство в политиката за 

производство на ЕЕ от ВЕИ 

Националната политика по отношение на производството на ЕЕ от ВЕИ 
цели: 

- Диверсификация на енергийните доставки; 
- Опазване на околната среда; 
- Създаване на местни и регионални политики за устойчиво развитие; 
- Развитие на технологии за производство и потребление на ЕЕ от ВЕИ 

[2, 3]. 
Основополагащ нормативен акт в областта на зелената енергия е Законът 

за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата 
(ЗВАЕИБ) [4]. Законът урежда обществените отношения, свързани с 
насърчаването на производството и потреблението на електро- и 
топлоенергия от ВЕИ. Той е напълно хармонизиран с Директива 2001/77/ЕО 
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[5] относно насърчаването на производството и потреблението на 
електроенергия от ВЕИ на вътрешния пазар. За тази цел в Закона са въведени 
стимули и задължения към участниците на пазара на ЕЕ от ВЕИ: 

- Приоритетно присъединяване на мощностите от ВЕИ  към 
преносната/ разпределителната мрежа; 

- Преференциални цени на изкупуване на зелена енергия с мощност 
над 10 MW, с изключение на тази произведена от ВЕЦ; 

- Собствениците на преносните и разпределителните предприятия 
залагат средства за изкупуване на ЕЕ от  ВЕИ  в инвестиционите си 
програми [6, 7]. 

Развитието на технологиите за производство на зелена енергия  заема 
основно място в Националния план за действие от ВЕИ (НПДВЕИ) [8]. Той е 
разработен съгласно Директива 2009/28/ЕО [9]. 

В НПДВЕИ 2005-2015 е заложено значително увеличаване дела на ВЕИ. 
Целта е през 2015 година делът на зелените мощности да произвежда 9% от 
брутното производство на електрическа енергия. Таблица 2 (таблица 10а от 
НПДВЕИ) илюстрира това. 

 
Таблица 2 

Таблица 10а: Оценка на прогнозния общ принос (изразен като инсталирана мощност и брутно електропроизводство) на всяка една

технология за електропроизводство от ВИ в България за постигане на целите за 2020 г. и на индикативната крива за дяловете на

енергията от ВИ в електроенергията през периода 2010—2014 г.

20 05

MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh

ВЕЦ: 2 915 3 068 2 979 3 223 3 055 3 322 3 065 3 347 3 076 3 374 3 086 3 398

< 1MW 29 75 49 127 35 91 39 101 43 112 46 120

1 MW - 10 MW 170 400 214 503 224 526 230 541 237 557 244 573

> 10 MW 1 852 2 593 1 852 2 593 1 932 2 705 1 932 2 705 1 932 2 705 1 932 2 705

включително ПАВЕЦ 864 864 864 864 864 864

Геотермални електроцентрали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Слънчеви електроцентрали: 0 0 9 12 38 50 75 91 130 174 186 246

фотоелектрични 0 0 9 12 38 50 75 91 130 174 186 246

с концентриране на светлина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Централи, използващи 

енергията на приливите и 

отливите, енергията на вълните 

и океанската енергия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вятърни инсталации: 8 5 336 605 560 1 008 772 1 390 980 1 764 1 115 2 007

Разположени на сушата 8 5 336 605 560 1 008 772 1 390 980 1 764 1 115 2 007

2010 2011 2012 2013 2014
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От  изложените данни е видно, че страната ни разполага със значителен 
ресурс за изпълнение на поставената цел. Основно неусвоените мощности са 
фотоволтаични централи и вятърни инсталации. Заложено е и увеличаване на 
производството на ЕЕ от малки ВЕЦ. Това е така, защото страната е усвоила 
голяма част от хидротехническия си потенциал. 

НПДЕВИ въвежда задължителните цели на България, съгласно 
Директива 2009/28/ЕО, като в срок до 2020 г. делът на енергията от ВИ в 
страната да достигне 16% от крайното брутно потребление на 
електроенергия, включително и 10 % дял за енергията от ВИ в транспорта. 
НПДЕВИ обхваща периода от 2010 г. до 2020 г. и определя поетапното 
въвеждане в експлоатация на енергийни обекти, използващи ВИ в този 
период. Планът за действие се изготвя за срок от две години, като средните 
стойности, заложени в закона за дял на ЕЕ от ВИ в брутното потребление са: 

 

 
Фигура 1 

 
Легенда 
Етап 1. 2011 г. до 2012 г. (вкл.)  
Етап 2. 2012 г. до 2014 г. (вкл.)  
Етап 3. 2015 г. до 2016 г. (вкл.)  

              Етап 4. 2017 г. до 2018 г. (вкл.)  

Внедряването на ВЕИ  е значително капиталовложение, което се 
стимулира от законова рамка, от една страна, и от друга от икономиката като 
цяло чрез потребяването на ЕЕ. 

Действащата преференциална изкупна цена, считано от 01.07.2012 г., 
разделена по видове ВИ и без включен ДДС е както следва [10]: 
 Ветроенергийни електроцентрали: 
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   Работещи до 2250 часа – 148,71 лева /МВТч 
   Работещи над 2250 часа – 132,71 лева /МВТч 
   Фотоволтаични електроцентрали: 
   С инсталирана мощност до 5 Киловата (КВТ) – 760,48 лева /МВТч 
   С инсталирана мощност над 5 Киловата (КВТ) – 699,11 лева /МВТч 
 
4. Изводи и перспективи за развитие на ВЕИ 

4.1. Изводи 

  Анализът на действащата нормативна база показва противоречива 
картина. От една страна България е разработила и приела необходимите 
нормативни актове в съответствие с изискванията на ЕС, но  въпреки това 
действащото законодателство осигурява функционирането на сектора в 
непълна степен. 

Като основни несъвършенства на енергийната стратегия на страната 
могат да се посочат: 

1. Липсата на цялостна стратегия за развитие на производството на ЕЕ от 
ВЕИ. 

2. Раздробяването на производството на ЕЕ чрез обособяването на всяка 
електрическа централа като отделно юридическо лице. 

Тези несъвършенства могат да бъдат отстранени чрез създаване на 
цялостна стратегия, отчитаща  макроикономическата обстановка в страната, 
променена заради световната финансова криза. Това може да стане  
посредством срещи на държавната администрация с различните браншови 
организации, създаващи ВЕИ проекти и съответно изработване на правила, 
удовлетворяващи в максимална степен обществения интерес. 

Основният проблем пред развитието на ВЕИ в страната е финансирането 
на проектите. Освен преференциалното ценообразуване други методи за 
насърчаване на развитие на зелена енергия няма. 

Що се отнася до обособяването на всяка електроцентрала, като отделно 
юридическо лице, по наше мнение тази мярка е неефективна и водеща до 
изкуствено увеличаване на цената на ЕЕ за крайния потребител. Това е така, 
защото в страната няма реално либерализиран (свободен) пазар за търговия 
на ЕЕ, където да се търгува и по този начин да се постигне пазарно 
равновесие. 

Инвеститорския интерес е силно намалял и поради възможността  
ДКЕВР [11] да променя цените на зелената енергия всяка година. Това от 
своя страна сериозно утежнява получаването на кредитен ресурс за 
изграждане на ВЕИ мощности, поради невъзможността на бъдещия 
инвеститор да направи сигурни разчети относно възвръщаемостта на 
инвестициите си. 
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4.2. Перспективи 
Основният документ, описващ възможностите за развитие на ВЕИ в 

страната е: Прогноза за оползотворяване на съществуващия технически 
потенциал на ВЕИ в България до 2020 година. 

Този документ се базира на прогнозите на Министерство на финансите и 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма относно развитието 
на българската икономика до 2020 година. Представените данни показват, че 
страната безпроблемно може да изпълни поетия ангажимент и цел към 2020 
г. - 16% от крайното брутно енергийно потребление да се осигурява от ВЕИ. 

Цената на ЕЕ от ВЕИ със сигурност ще намалява в дългосрочен аспект 
поради научно-техническия прогрес и развитието на технологиите за 
производство. Тази тенденция ще сведе до минимум ценовата разлика между 
зелената енергия и конвенционалната. Но за целта България трябва да 
преразгледа приоритетите във ВЕИ сектора и да стимулира производствата с 
най-голям потенциал. Според нас това са биомасата и биогоривата. 

Според НПДВЕИ е необходимо да се подобрят съществуващите 
механизми за насърчаване развитието на ВЕИ. Това може да стане чрез 
промени в Закона за инвестициите [12]. Тези промени трябва да бъдат 
насочени към стимулиране на предприятията въвели различни ВЕИ, 
произвеждащи ЕЕ за собствени нужди чрез различни данъчни облекчения. 

Друг важен аспект, свързан със зелената енергия, е подобряването на 
енергийната ефективност, която в съчетание с ВЕИ ще позволи на България 
да продава квоти чрез приетите механизми за трансфер на сертификати към 
други държави-членки на ЕС. По този начин цената на ЕЕ ще се намали 
поради намаляването на сумите, плащани за квоти СО 2 [13, 14]. 

 

5. Заключение 
Основните усилия на ЕС са насочени към устойчива икономика, 

подпомагана от наличие на достъпна енергия, съобразена с опазване на 
околната среда и намаляване на емисиите парникови газове. 

В дългосрочен план интензивните усилия в областта на научните 
изследвания върху възобновяемите енергийни източници могат да доведат до 
по-висока степен на независимост по отношение на изкопаемите енергийни 
източници. 

Това обаче крие опасност от намаляване на  обработваемите 
земеделските площи, за сметка на увеличаването на различни ВЕИ 
мощности, а оттам и до загуба на поминък за определена част от населението. 

Политиката на България е част от световната тенденция за стимулиране 
на производството на енергия от ВЕИ. Чрез насърчаване на уеднаквени 
критерии по отношение на стандарти, правила и мерки, свързани с 
производство и потребление на зелена енергия, страната може да достигне 
поставените цели. 
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Abstract. The theoretical construction / George Soros, Richard Wolf / clarifying the nature 

of the contemporary financial crisis are analyzed in the report. Can the "market 

fundamentalism" be accepted as an essential characteristic of the old paradigm "the world 

financial crisis". The state and international regulatory institutions as an essential features of 

the new paradigm "financial crisis".  The answer to the problem is there an immanent link 

between financial, economic and social crisis is searched. Are the attempts to revise the 

existing model of capitalism reasonable? 

Keywords: paradigm "market fundamentalism", state and international regulatory bodies; 

the "new capitalism" model. 

 
1. Въведение  

Това не е реторичен въпрос, защото има поредица от проблеми които не 

са получили завършващи отговори. Първият от тях е съществува ли 

иманентна връзка между икономическа и финансова криза или съществува 

субординираност между тях?  Кое  е причина и кое следствие, т.е. кое от тях  

кое  поражда? Може ли да се приемат глобализацията и виртуализацията за 

същностно образуващи характеристики на новата парадигма „финансова 

криза“. Глобализацията и виртуализацията на финансовата система лишиха 

парите от най-характерната им черта от финикийците до ХХ век – тяхната 

материалност.  Сега вече има електронни пари (в интернет и чрез мобилните 

устройства), имаме и напълно виртуални пари, като например прословутите 

linden dollars, използвани във въображаемия свят на компютърната игра 

Second Life.  

Глобализацията и виртуализацията   като теоретични конструкти не 

дават  изчерпателно съдържание за  същността на новата парадигма и остават 

повече аргументи, че отделните исторически  етапи на финансовата криза не 

притежават признаци, които да ги обособят в отделна парадигма.   В случая с 

парадигмата „световна финансова криза“, предстои да се отговори на 

въпросите, тя изградена научна теория ли е,  или хипотеза, която се нуждае 
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от солидна аргументация? В науката много често се проявяват болезнени 

стереотипи, най-често резултат от неизяснени  понятия и теоретични области 

и парадигми. Така се появява направлението на „новаторите“, които пускат в 

обращение поредната нова научна област: устойчиво развитие; 

екоравновесие; нова икономика; икономика на знанието и т.н. Важен аспект 

на теорията на Томас Кун е това, че парадигмите са определени като 

несъизмерими, което значи, че две парадигми не могат да бъдат сравнявани 

една с друга. Новата парадигма, която измества старата не е задължително да 

е по-добра, защото критерия за оценка зависи от самата парадигма [3].    

 

2. Изложение 

Конкретен повод да формулираме проблема във вид на въпрос „ Нова ли 

е парадигмата  „световната финансова криза?“  е поредица от публикации на 

Джорж Сорос, завършващи с книгата „Новата парадигма на финансовите 

пазари“, в които се лансира тезата, че това което се случва на финансовите 

пазари след 2008 година дава нов смисъл и съдържание на финансовата 

криза. Концепцията на Сорос е изградена на базата на философски анализ на 

опозицията рефлективност –нерефлективност. Доколкото цел на настоящата 

публикация не е този философски анализ, ние схематично ще представим 

същността на концептуалните расъждения на автора.  Винаги съществува  

някакво разминаване  между реалността  и човешкото  разбиране за нея и 

това разминаване Сорос нарича „превзетост на участниците“ /познаващите 

субекти/. Тази превзетост  на участниците  води до  различни резултати. От 

една страна, участниците се опитват  да разберат  ситуацията, в която  те 

участват, а от друга  те се опитват да си създадат картина съотвестваща на 

действителността /пасивна или когнитивна функция/ и на тази основа  да 

въздействат върху действителността и да я приспособят към  своите желания 

/активна функция или функция на участниците/. Когато се реализират 

пасивната /когнитивна/ функция и активната функция /функция на 

участниците/, Сорос, нарича ситиуацията рефлективна. При тази ситуация 

разбирането на участниците  се оказва несъвършено, а резултатите 

неопределени. Отличителна черта на рефлективността, е че въвежда елемент 

на несигурност в мисленето на участниците и елемент на неопределеност на 

ситуацията, в която те участват. Рефлективността има две функции 

познавателна и манипулативна. Обществените събития са рефлективни, 

защото мисленето на участниците влияе активно на събитията. Кои 

обществени действия са рефлективни:  Финансовият пазар, като обществено 
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явление е рефлективен, защото при него същността на инвестирането се 

заключава в предвиждане или „дисконтиране“  на бъдещето. Участниците 

във финансовите пазари не могат да предскажат   резултатите от своите 

решения, защото те не притежават пълно и надеждно  знание, в момента, в 

който те приемат своите решения [1].  

Преобладаващата част от икономистите теоретици не признават 

рефлективността. Те се стремят да  определят условията на равновесието, а 

рефлективността  е източник на неранвовесие.  Джон  Мейнард Кейнс добре е 

разбирал същността на явлението рефлективност. Той сравнява финансовите 

пазари с конкурси за красота където хората са принудени да предполагат, 

това което други хора предполагат, за това което други хора предполагат [4]. 

Кейнс се е стремил да развенчае функцията на пазара като единствен 

регулатор, както и особената роля на лихвения процент през 30-е години, но 

след неговата смърт идеите му са отхвърлени. Вместо това основна задача 

става осигуряване и съхраняване стабилността на паричната маса. Това води 

до появата  монетаристката теория  на Милтън Фридман. Теорията на 

Фридман е погрешна  тъй като тя игнорира рефлективността, т.е 

взаимосвързаността на разширяването и свиването на кредита [2].  

От тези изходни методологически разсъждения Сорос определя 

икономическата теория за равновесието като имитиране на  „естествените 

науки“, тя цели създаване на завинаги валидни обобщения,  които могат да се 

използват след това за обяснения и прогнозиране на икономическите 

условия. По-специално теория за съвършената конкуренция, която е 

моделирана по подобие на Нютоновата физика, чрез посочване на 

равновесието между търсене и предлагане, към които пазарните цени се 

стремят [1]. „Магията на пазара“ се получава когато  пределните разходи на 

производителя е равна на пазарната цена и всеки потребител плаща цена, 

чиято пределна полезност се равнява на пазарната цена. Основните постулати 

на теорията се възприемат като съвършено знание, което според Сорос, е в 

пряко противоречие с  рефлективността. Участниците в пазара  действат въз 

основа на несъвършено разбиране и техните действия имат непредвидими 

последици [1].  

Това основно са аргументите на Сорос да опонира на преобладаващата 

парадигма, която твърди, че финансовите пазари клонят към равновесие. 

Възможно е теоретично да се построят модели на пазарното равновесие, но 

възможността за тяхното  прилагане реално е невярно и подвеждащо.  

Пример, през 1998 г.  Long-Term Capital Management, силен  ливъридж  хедж 
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фонд, използва теоретичните  модели на  двама икономисти, носители на 

Нобеловата награда, като   техники за търговия, но изпада в беда и трябваше 

да бъде спасен с помощта на Федералния резерв в Ню Йорк [1].  

Според Сорос, обичаен начин да се избегне рефлективността  се състои в 

това да се концентрира вниманието върху паричната маса. Последната се 

поддава на количествено изчисляване, поради това се предполага, че 

количеството пари отразява условията на кредитирането и по такъв начин 

може да се игнорира явлението рефлективност с обяснението за 

разширяването и свиване на кредита. Но стабилността на паричната маса не 

означава стабилност на икономиката, за което свидетелства опита от 

въвеждане на златния стандарт. Ексцесиите е възможно да се поддават на 

саморегулация и корегиране, но на каква цена?  ХIХ век се характеризира с 

кризиси съпроводени с опустошителна паника, след което следват спадове в 

икономиката. Сега ние сме близо да повторим този опит [2]. Централните 

банки не се опират  изключително на монетарните показатели, а отчитат 

много други фактори, включително  и баналната ирационалност на пазарите, 

когато те приемат решения за това как да запазят монетарната стабилност. 

Централната банка на Германия по всички начини се стреми да внуши 

илюзорната идея, че се ръководи от паричните агрегати. Противоположно на 

това, Федералният резерв прагматично и открито признава, че кредитно 

паричната политика е въпрос на здрав смисъл. По този начин се помирява 

практиката с теорията, която не признава рефлективността. Но в условията на 

сегашната световна финансова криза несъстоятелни се оказаха  и  теорията и 

практиката [2].  

Финансовите пазари  по своята същност са  нестабилни; погрешно е да се 

твърди, че оставени сами на себе си, те ще се стремят естествено към 

равновесие. Това твърдение е погрешно, защото финансовите пазари  са 

склонни към ексцесии и ако бързата смяна  на подем и спад  на деловата 

активност премине определени граници, то равновесието няма да се върне 

към предишното равнище. Вместо махалообразно  движение  в последно 

време финансовите пазари действаха като хвърлен камък, разрушавайки 

икономика  на страните една след друга. Според Сорос в момента пазарите 

трябва да се дисциплинират чрез одобрена от обществото държавна 

политика, за да се предотврати разпада  на вътрешните финасови пазари.   

Трудността за тази спасителна реакция е липсата на адекватни международни 

кредитно финансови органи, които да ръководят процесите. Освен 

съществуващите институции /Световната банка, Международния валутен 
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борд/, според автора, трябва да се създаде Международна корпорация за  

застраховане на кредитите  и установяване на международен надзор  над 

националните контролиращи органи. Трябва да се преосмисли механизма на 

работа на международните банкови системи и функционирането на  пазарите 

на ценни книжа [2]. Но това е временно решение. 

От логиката на тази конкретна аргументация Сорос прави основа за своя 

нов концептуален модел, който е неизбежен поради настъпила метаморфоза 

на класическия капитализъм. Накратко описанието на Сорос е следното:  

Развитието на световното общество изостава от развитието на световната 

икономика. Основна единица в политическия и обществен живот остава 

националната държава. Международното право и международните 

институции, във формата в която те съществуват, не са достатъчно силни, за 

да предотвратят мащабното нарушаване правата на човека в отделните 

страни. Световните финансови пазари основно са вън от контрола на 

националните и международните органи. Те не могат да удовлетворят 

съществуващите обществени потребности поради доминантата в тях на 

„пазарния фундаментализъм“ (market funda-mentalism). След 1980 година с 

идването на власт на Роналд Рейгън и Маргарет Тачър пазарният 

фундаментализъм става господстваща идеология и основополагащ принцип в 

световната икономика. Пазарният фундаментализъм предостави на 

финансовия капитал ръководеща роля в световната икономика и направи 

системата на световния капитализъм ненадеждна [2]. 

Критиката на Сорос на съвременния модел на капитализма се основава 

на два основни момента. На първо място, това са недостатъците на пазарния 

механизъм и в часност на неусточивостта на финансовите пазари. На второ 

място, недостатъците на непазарния сектор (nonmarket sector), породени от 

разпада на нравствените ценности както на нацоионално, така и на 

международно равнище. Причината за този разпад е елиминиране на 

колективните решения под диктата на едноличните решения, доминирани от 

мотива за печалба на всяка цена. По друг начин казано, ако на пазарните сили 

се предостави пълната власт, даже само в икономическата и финансова 

област, те предиздвикват хаос и в крайна сметка могат да доведат до падане 

на световната система на капитализма [2]. Сорос смята, че капитализмът се 

нуждае от демокрация като противовес. Цел на капитализма се явява 

персоналното благосъстояние, на демокрацията – политическата власт; за 

капитализма  единица за изчисляване са парите, за демокрацията са гласовете  

на гражданите. Интересите, които трябва да удовлетворят тези системи са 
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различни. За капитализма това са частните интереси, а за демокрацията са 

обществените интереси [2]. Хората желаят да имат пари и са готови на почти 

всичко, за да ги получат, защото парите са власт, а властта може да стане 

самоцел. Тези, които продължават да се стремят да получат много пари в 

крайна сметка получават голяма власт и влияние в капиталистическата 

система. Големият морален  проблем е трябва ли парите да станат автентична 

ценност [2]? 

Как  парите от измерител на прогреса и доминираща ценност да бъдат 

заменени от истински ценности? За Сорос промяната е възможна! 

Гражданите, живеещи в демократичните страни имат възможност да 

подобрят качеството на своя политически живот, при положение че осъзнаят, 

че световната конкуренция е приела изключително ожесточен  характер и е 

възникнала неизбежна потребност от сътрудничество. Като начало тези 

граждани трябва да направят разлика между  индивидуално и колективно 

приемане на решения. Избраните от тях представители ще осъществяват 

политика на сътрудничество не само в собствента страна, но и с другите 

страни и така ще изменят характера на функциониране на световната 

капиталистическа система. Промените трябва да започнат  с изменение на 

нагласите, които постепенно да се трансформират в изменения на политиката 

[2] . 

Световната капиталистическа система обхваща различни политически 

режими и докато няма демокрация в целия свят световната икономика няма 

да съотвества на световното съобщество. Международните отношения са 

основани на принципа на националния суверенитет. Суверенните страни се 

ръководят от своите национални интереси. Интересите на държавите не 

винаги отговарят на интересите на отделните граждани и още по-малко 

вълнуват гражданите на другите страни. Геополитическият реализъм, според 

Сорос, може да се разглежда като пренасяне на доктрината laissez-faire върху 

международните отношения, с тази разлика, че участник в тези отношения е 

държавата, а не индивите и стопанските единици. Двете доктрини са 

вулгарен вариант на дарвинизма, съгласно който оцеляването е най-силния 

закон на природата. Общият знаменател на тези доктрини се свежда до 

принципа на егоизма“ [2]. 

Алтернативата, според автора, не е комунизмът на Маркс, защото той 

предлага политически диктат над икономиката. Авторът не иска да унищожи 

капитализма, защото той е по-добър от комунизма като алтернатива, но  той 

иска да спре саморазрушението на капиталистическата система. Комунизмът 
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и най-вече социализмът загубиха доверие и в същото време капитализмът по 

модела на свободното предприемачество laissez faire продемонстрира 

неспособност да придаде на обществените ценности статус на морални 

принципи [2]. Користта и практическата целесъобразност се превръщат в 

морален принцип. С това признание Сорос не отрича предимствата на 

системата на капитализма и нейните постулати свободно движение на хора, 

стоки и капитали и определящата роля на финансовите пазари за 

икономическия просперитет. Чрез финансовите пазари капиталът носи много 

изгоди и увеличение на производствените мощности, усъвършенстване 

методите на производство и на други  инвестиции, увеличаване на 

благосъстоянието и по-голяма свобода [2]. Но системата има и сериозни 

недостатъци. Докато капитализмът остава победител, стремежът към парите 

препокрива всички други обществени съображения. Икономическото и 

политическото устройство се намират в безпорядък. Развитието на 

световната икономика не е съпровождано  от развитие на световното 

съобщество. Основа на политическия и обществен живот е националната  

държава. Отношението между центъра и периферията е много 

неравнопоставено [2]. 

Най-важната  задача на съвремието, според Сорос, е  изработване на 

фундаментални ценности, които да се предложат на световното общество, 

което в преобладаващата си част се намира в състояние на преход [2]. 

Откритото общество, в което хората могат да вярват, трябва да изпълни 

ролята на идеал [2], защото преходното общество страда от недостиг на 

обществени ценности. Защо трябва откритото общество да е  идеал?  Според 

Сорос, отговорът е очевиден! „Ние не можем повече да живеем като 

изолирани личности. Бидейки участници в пазарите удовлетворяваме своята 

корист , но ако бъдем само участници в пазара това не би могло да 

удовлетвори  и нашата корист. Ние трябва да мислим  за обществото , в което 

живеем, а когато нещата изискват колективни решения ние трябва да се 

ръководим от интересите на цялото общество, а не от нашите ограничени 

егоистични интереси. Обединяването на тесните егоистични интереси чрез 

пазарния механизъм ще доведе до неблагоприятни последствия“ [2]. 

Изходът е в изграждане на откритото общество. Затова трябва да се 

започне с преустройството на морала и обществените ценности, основани на 

концепцията на рефлективността, които да предоставят  общ  фундамент за 

всички живеeщи в света [2]. Откритото общество трябва да бъде 
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плуралистично, но плурализмът не трябва да отива толкова далеч, че да 

престане да се различава доброто от лошото [2].  

В обобощение можем да констатираме, че Сорос умело артикулира 

филосовски концепции, морални категории и аксиологически програми, но 

не очертава контурите на нова икономическа, политическа и обществена 

система. Затова той се застрахова с признанието, че разпадът на закритото 

общество не води автоматично към създаване на  открито общество; то може 

да доведе до разпада на ръководящата върхушка и дезинтеграция на 

обществото. Слабата държава може да представлява за откритото общество 

същата угроза, както и авторитаризмът. 

Затова и опорните точки на неговата „нова-стара“ парадигма се свеждат  

до препоръки за подобряване на съществуващата капиталистическа система 

чрез еволюционно предвижване. Първата стъпка, към спасението е да се 

преодолее дисбаланса между егоцентризма на участниците във финансовите 

пазари и механизма за колективно вземане на решения от институции, 

функциониращи на международно равнище, т.е. глобална система за 

регулация. Втората стъпка, е да се създадат институции, с вградени 

механизми, които да поправят грешките. Тези механизми, включват както 

пазара, така и демокрацията, но нито един  от тези механизми няма да 

работи, ако не се осъзнават субективните грешки и не съществува готовност 

да се признаят [2]. Третата стъпка,  е промяна на днешната ситуация, при 

която има функционираща световна икономика, но липсва истинско световно 

съобщество [2]. Като начало трябва да се възпрепятства директното 

проникване на пазарните ценности в тези области на живота, в които те 

нямат място, т.е да се тушира идеологията на пазарния фундаментализъм 

като водеща аксиома в системата на човешките ценности [с. 35]. На практика 

съвременното общество страда от остър недостатък на обществени ценности, 

затова в него доминират пазарните ценности [2, 4, 5]. Откритото световно 

съобщество може да бъде създадено чрез поддържане от хората на основните 

морални принципи:  сътрудничество между хората и държавите в света; 

държавата да служи на обществото;  да се създаде  универсално  приеман 

кодекс за поведение в световното съобщество. Със своя категоричен 

императив „всеобхватна защита правата на индивида от държавата“, този 

кодекс да бъде основополагащ за международните отношения.   

Анализът който предлага Сорос е решение в рамките на сега 

съществуващата финансова система и от строго научна гледна точка 

/теорията на Кун/ трудно може да се окачестви като доказателство за 
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успешна обосновка на нова парадигма. Ако трябва да изпълни със 

съдържание понятието парадигма по-убедителни са анализите и решението 

което предлага проф. Ричард Улф.   

В поредица от лекции “Залезът на капитализма“  качени  в You Tube 

Ричард Улф задава  въпроса: Кои са трите неща които икономическата криза 

не е? Първо, тя не е финансова криза, както се опитват да ни внушават.  

Причина за кризата не е банкирането. Съвремената криза във финансовата 

сфера не  е поради погрешно прилагани инструменти като понижаване на 

лихвените проценти и бързо финансиране или наливане на пари за 

стабилизиране на банките. Второ, тя не е кратковременна както беше 

депресията в САЩ през периода 1929-1933г.  В периода от 1820 до 1970 в 

САЩ американските работници се радват на растящо ниво на заплатите. 

Като резултат работниците стават по-производителни и американската 

икономика става най-силната в света.  Нарастващият стандарт на живот 

създава представата, че това ще е една неотменна перспектива. Това формира 

консуматорството като водеща ценност, т.е. потребителското общество. През 

70-години на 20 век заплатите спират да растат. Четири са причините 

заплатите да спират да растат. Първо, зашемятяващият технически скок в 

САЩ, който позволи бързо да се заместят голям брой работници и растяща 

безработица. Второ, американските предприятия откриват, че благополучния 

за тях период е завършен, защото европейските страни и Япония 

произвеждат по-добре и по-евтино от САЩ  и тяхните производства  станаха 

по-конкурентни. В отговор американците изнасят производства и хората 

губят работа си. Трето, променя се позицията  на жените  в американската 

икономика, т.е. увеличава се броят на търсещите работа, заради падащият 

стандарт на живот на семействата. Четвъртата причина за падане на 

заплатите е имиграционната вълна.  

Как работниците се справят с намаляването на растежа на  заплатите? 

Американските работници започват да работят повече /с 20%/, при 

фиксирано заплащане на час, но това не повдига жизнения им стандарт. Все 

повече работници започват да теглят кредити, срещу ипотека на къща, но 

срещу ипотека трудно се забогатява. Банките започват да дават кредити без 

странични гаранции. Механизъм, който позволява на банките да увеличат 

услугите си. Резултатът е стотици милиарди необезпечени кредити  с 18% 

средно годишен лихвен процент. Получените кредити значително 

надвишават годишните доходи на кредитополучателите. Така се завърта една 
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възходяща спирала, затова кризата не е кратковременна. Достигнат е краят на 

капитализма, управляващ обществото.  

Какво е положението на бизнеса? С въвеждане на компютъра 

американските работници стават по-продуктивни. Производителността 

нараства, заплатите са замразени, но печалбата за работодателите се 

увеличава. Това не е криза създадена от Уол Стрийт без участието на 

работодателите. Свръхпечалбата предизвика еуфория в бизнесмените. Те 

започват  да плащат на себе си неимоверни заплати и премии. Нещо повече, 

те отприщиха неограничените „сливания и придобивания“, т.е. купуваха се 

едни други. Компаниите натрупали огромни количества пари купуваха други 

компании. Раздразнен си от конкурент. Купуваш го. Притеснен си от 

чужденец, който краде „твоя“ пазар. Купуваш го. Имаш пари да го направиш. 

Какво друго направиха? Сложиха парите си в банките. Банките се оказоха с 

много пари, идващи от корпорациите. Депозирате в банките, докато решите 

какво да правите с печалбата си. Банките и корпорациите откриват един 

много печеливш начин да използват големите си печалби. Те отпускат заеми 

на работниците, за да  повишат потреблението си, без да се увеличават 

заплатите им. Работадателите  им отпуснат заеми, които са спестили от 

заплатите им. Работниците ще върнат заемите с лихва. Това е криза на 

системата.  И това води до фундаментална промяна в САЩ. Неселението не 

се отказва от консуматорската си нагласа.Трябва нещо да се направи.  

Отговорът на това какво трябва да се направи предлага по-различно 

решение от това на Сорос  и може да се окачестви като диаметрален подход 

за интерпретиране сегашната парадигма, т.е. съществуващата 

капиталистическа система. Позволявам си дословно да преразкажа  нейните 

параметри. Филмът–есе „Базовият доход“ на Даниел Хани и Ено Шмид, 

излъчен в You Tube започва с лайтмотива: „Доходът е като вятър в крилете. 

Базовият доход превръща дохода в гражданско право“. Според Ханс 

Сталкамп в основата на сега съществуващата парадигма, е погрешното 

разбиране , че хората работещи за благополучието на обществото  се налага 

да работят като роби, за да могат да оцелеят. Парите играят голяма  роля в 

общество, водено от  разделение на труда. Парите се считат за средство за 

постигане на свобода и затова хората стават роби на парите. В това е 

трагедията на днешната система. Какво означава да бъдеш „роб на парите“? 

Означава, че всяка дейност се разглежда от финансовата й страна. Парите са 

единствената ценност, защото имат способността  да създават повече. Повече 

власт над парите на хората и над начина им на живот. Робите на парите  
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поробват останалите чрез властта, дадена от парите. При базовият доход, 

една част от парите в дадена страна ще се разпределя демократично за 

всички, като средство за свобода! 

Участниците във форума определят съдържателно базовия доход като: 

заместител на обществените трансфери; доход, за да се работи, а не да се 

работи за доход; базовият доход е сума, с която няма да се отказва оферта за 

работа; базовият доход не отменя платения труд, а само монопола му; при 

базовият доход една част от парите в дадена страна ще се разпределя 

демократично за всички, като средство за свобода; базовият доход прави 

всеки индивид икономически независим и със самото това гражданин, а не 

поданик на държавата.  

Съдържателно финансовият израз на базовия доход  е Данък  върху 

добавената стойност. Доктор Бенедиктус  Хардорп счита, че ДДС трябва да 

бъде единствения данък, защото подоходният данък задържа развитието, а 

потребителският  стимулира производството. При ДДС и богати и бедни 

плащат еднакъв процент. Според Хардорп трябва да се възстановява  на 

всеки толкова ДДС, колкото да посреща основните си нужди. Това 

възстановено ДДС е базовият доход. Как това ще изглежда на практика? 

Например,  индивид, който няма доход ще получава 1000 евро базов доход; 

при доход от 500 евро ще получава 1500 евро базов доход; при 8000 евро ще 

получава 9000 базов доход,т.е. всеки ще получава 1000 евро като базов 

доход.  

Ако се премахне подоходния данък и ДДС се добавя в края на 

стойностната верига, ще се получи ДДС от 100%. Така половина от цената 

става декларирани данъци, т.е. купувайки нещо за 10 евро ще платим 5 евро 

за данъци. Потребилият 1000 евро ще плати минус  500 евро за данъци; 

потребилият  1500 ще плати минус 250 евро; потребилият   2000 евро нито 

плаща  нито  получава данък;   за похарчени 3000 евро ще плаща 500 евро 

данък... при похарчени 9000 евро съответно данъкът ще е 3500 евро.  

Социалната прогресия на ДДС ще бъде значително опростена с базови доход. 

Според авторите на базовия доход,  той е еманципиращ, защото създава 

равнопоставеност в семейството и повишава възможностите  на трудовия 

пазар, където ще има ефективно договаряне между работодател и безработен. 

Второ, позволява да се раздели труда от заплащането чрез парите ,които 

базовият доход осигурява. Трето, държавата плаща базовия доход чрез 

данъците събрани от нея. Четвърто, базовият доход предпазва от безработица 
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и насочва парите там където те са нужни и дават възможност хората да 

следват своите импулси и желания. 

Идеята за гарантиран базов доход има своята предистория. Томас Пейн е 

предложил преди 212 години базов доход в творбата си „Аграрната 

справедливост“, с аргументите, че  всички се раждат равни  и природата дава 

достатъчно за всички. На всеки човек по рождение се пада парче земя да се 

изхранва. Но ако земята е вече разпределена  между група хора , които  я  

считат за своя лична собственост, то трябва да изготви един социален 

договор. Този социален договор ще бъде базовия доход за тези, които не са 

получили своя земя, и които следователно няма как да се изхранват.  

Гарантиран базов доход, основан на по-високи данъци е предложен и от 

Милтън Фридман  преди години. Държавата да плаща на бедните семейства  

базов доход, който той нарича отрицателен подоходен данък. Идеята е 

развита през 60-години на 20 век и почти е била въведена в САЩ. 50 години 

по-късно  финансирането на базов доход чрез подоходен данък отново излиза 

на дневен ред поради рязко намаляване на заетостта. По-голямата 

безработица означава по-малко събрани подоходни данъци. 

  

3. Заключение 

Строгото придържане към теоретичните аксиоми за парадигма изисква тя 

да бъде обоснована с нови аргументи, които да дават възможност за 

лансиране на нови научни хипотези и теории, и опредметяване чрез нови 

обществени модели и практики. В противен случай, се получава  усещане за 

теоретично неиздържано интерпретиране на обективни обстоятелства и 

научна аргументация. 
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Abstract. Forests in Bulgaria support significant natural services, which through the classic 

economic evaluation don’t get their full economic value. The lack of real economic 

evaluation damages the use of the forest fund and decreases the opportunity of adequate 

decisions to be made and creates conditions for deforestation. Establishing real eco-

economic evaluation system will save large amount of delivered ecological services and 

their rational use and management.      
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sustainable price for a forest resourse (5-6 keywords).   

 

1. Въведение 

Горският фонд на България заема близо 1/3  и предоставя значителна 

част от екосистемните услуги. Проблемът възниква при тяхната цялостна 

оценка. Като част от природния капитал, горите изискват да се определи 

реалната им цена и/или икономическа оценка като природни ресурси  

изпълняващи значителна роля като природни услуги. Устойчивостта в 

развитието на горите не може да бъде разбрано без оценката им като важен 

запас и  елемент от природния капитал, който притежава определен 

капацитет на устойчивост в зависимост от степента на неговото 

изразходване, зависи от възможността технологиите да предложат 

заместващи материали, намаляващи натиска върху горите. За 

икономическата оценка на екосистемните услуги и в частност тези на горите 

е необходимо да се премине през следните етапи: 1. идентификация на 

екосистемните услуги; 2. извличане на ползите и икономическите ценности 

от тях; 3. посочване на получателя на ползите; 4. компенсация и плащания за 

ползването на екосистемните услуги. Проблемът започва да възниква при 

оценката и многото променливи част от които са получили пазарна оценка, 

но много от тях не минават през пазара и тяхното оценяване може да бъде 

косвено, чрез разходите и загубите понасяни при тяхното отсъствие.  
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За съжаление и централизирано планираната икономика и пазарната 

икономика се оказаха неспособни да оценят реалното значение на чистата 

околна среда, природните ресурси, да им се установи адекватна цена. 

 

2. Проблеми при отчитане на пълната икономическа стойност на горите 

В икономическата реалност щом природните услуги нямат цена, те не 

могат да бъдат отчитани при взимането на стопански решения и това 

позволява тяхното нерационално ползване. Това занижава цената на 

природните блага или даже им се дава нулева оценка. Това води в частност 

към намаляване отражението на икономическите загуби, а външните 

отрицателни ефекти не влизат в цената, с което не е отчетена истинската 

стойност за произвеждания продукт или услуга.  

Според Е. Фон Вайцзекер: ”Бюрократичния социализъм рухна, защото не 

позволи цените да отговорят на икономическата истина. Пазарната 

икономика може да погуби околната среда, ако не позволи цените да 

отговарят на екологическата истина”
1

Обикновено се отчитат част от 

предоставяните услуги и това намалява възможността за реална е цялостна 

оценка на тяхната роля. Тяхното частично оценяване, не позволява да се 

акумулират достатъчно средства за  поддръжка, за да са полезни и в бъдеще, 

а това не е безплатно. Все повече се налага да се реализират плащания за 

екосистемните услуги. В различни части на света се използват многообразни 

варианти за отчитане и остойностяване на ползите от горите. В България има 

подкрепа от Министерството на земеделието и храните да се реализират 

възможности за реална оценка на екосистемните услуги и да се плаща на 

собствениците на гори за тяхното опазване и употреба. Отчита се, че 85% от 

водните ресурси в България се получават от планински водосбори.
2
 Изплаща 

се възнаграждение на собственика на горите за предоставяне на екосистемна 

услуга от горите за ролята им по водосбора и пречистването на водата. 

Необходимостта от плащания за екосистемни услуги е породена от 

възможността собствениците на гори да поддържат  и опазват своята горска 

собственост, което би позволило и за в бъдеще да бъдат предоставяни всички 

възможни природни услуги. 

Не всички природни услуги предоставяни от горите минават през пазара 

и за да има възможност за тяхното предоставяне се изисква да се намерят 

отговори на редица важни въпроси, кой ще плаща за ползването, кой ще го 

                                                 
1
 Eрнст фон Вайцзекер, Институт по климата, екологията и енергетиката, съпредседател на 

IPCC,    Извадка   на  текстове  от  Смяна  на   курса,  публикация  на  Световен   бизнес  комитет 
 за  устойчиво  развитие  (WBCSD)  –  1993 г. и  китайски  Дневен ред за  21 –

ви век от същия период 
2
 Екосистемни услуги предоставяни от горите – остойностяване и възможности за въвеждане на 

финансови механизми, http://www.farmer.bg/news_view.php?id=21578 
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получава, ако не минава през пазара и няма остойностяване каква ще е 

методиката за оценка, какви правила, закони и нормативи са необходими за 

съобразяване с пълното остойностяване от употребата на екосистемните 

услуги, докъде ще се реализира националната политика по тяхното 

възмездяване. В класическите икономически курсове природните богатства 

не са реално оценени, това позволява те да бъдат изчерпвани в нарастваща 

степен с което нарушават възможността природата да се възобновява, 

намалява се действието на редица природни услуги, които се губят от 

изчерпването и унищожаването на флората и фауната, от загубата на редица 

животински и растителни видове. Като цяло се намалява текущото 

благосъстояние на човечеството, но се лишават и бъдещите поколения от 

възможността да потребяват не по-малко от природните ресурси.  

Подобни въпроси се поставят в редица изследвания и доклади, като 

доклада за  Икономика на екосистемите и биоразнообразието (2009) в който 

се подчертава, че държавниците трябва да разработят по-добри системи за 

измерване на истинската стойност на природните ресурси и да включат 

резултатите в процесите на взимане на решения. В посочения доклад се 

подчертава необходимостта, че „инвестициите в опазването на природата и 

управлението и възстановяването на екосистемите ще донесат икономическа 

изгода и ползи за обществото, които далеч ще надвишават бързата печалба от 

безогледното използване на природните ресурси, като например изсичането 

на горите и прекомерния риболов”. [3] В редица заключения от  цитирания 

доклад са направени изводи че “Изразходваме природния си капитал без да 

осъзнаваме цената на това, което губим”,[3] както и че  

“Влошаването на почвата, въздуха, водата и биологичното разнообразие 

може да има неблагоприятен ефект върху здравето на хората, сигурността на 

храната, изборът на потребителите и възможностите за бизнес. Обикновено 

най-засегнати са бедните хора в селските райони, защото те са най-зависими 

от природните ресурси”. “Проблемът е, че икономистите не дават пазарни 

цени на екосистемните услуги и на биоразнообразието”, показва 

проучването. “Това означава, че ползите, които извличаме от природата 

обикновено се пренебрегват или остават недооценени при взимане на 

стратегически решения. “ Това на свой ред води до действия, които не само 

причиняват загуба на биоразнообразие, но и влошават качеството на 

живот”[3].  

          Всички изводи от многобройните изследвания и проучвания на редица 

специализирани колективи в най.разнообразни области имащи отношения 

към околната среда стигат до подобни заключения. По отношение на горите 

и там не всички предоставяни от тях природни услуги са намерили своята 

пълна икономическа оценка. Все по наложително е да се систематизират 

всички възможни природни услуги предоставяни от горите и да се реализира 

тяхната пълна икономическа стойност. Всичко това би спомогнало да се 

създадат условия и плащания на собствениците на гори, както и да се опазят 
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горите за настоящи и бъдещи възможности при предоставянето на техните 

услуги. Извършването на подобна пълна оценка на цялостната икономическа 

стойност на предоставяните природни услуги от горите изисква участието на 

различни специалисти от сферата на икономиката, горското стопанство, 

екологията, биолози и редици други, като всеки от тях посочвайки 

значението и особеностите на предоставяната природна услуга на горите ще 

придобие точна и вярна характеристика за която може да се реализира 

икономическа цена пряко (ако има пазарна оценка) и косвено когато оценката 

се извършва извън пазарен принцип. Общата икономическа стойност 

включва стойността на използване (със своите три компонента –стойност 

на пряко ползване, стойност на косвено ползване  и стойност на отложени 

алтернативи) и стойността на недоизползване (включваща стойността на 

съществуване). При стойността на пряко използване на горите се взима 

пазарната оценка за тяхната употреба.  Тук се оценява гората като продукт за 

директна употреба. Но в тази категория влизат и туризмът реализиран 

благодарение на горите, използването на лекарствени растения намиращи се 

в горите, както и възможностите за осъществяване на устойчив лов или 

риболов. Всички тези елементи са намерили своята пазарна оценка. 

Съществуването и опазването на горите позволява да се дава и стойност на 

непряко ползване поради тяхната роля за улавяне на СО2, водорегулиращата 

им  функция, асимилиращата функция, контрола на ерозията опазването на 

водата, въздуха и почвите и др. Тук оценяването е трудно. Протокола от 

Киото и свързаните в последствие допълнителни споразумения, създават 

условия за пазар на въглеводородни емисии, откъдето може да се даде оценка 

за цената по акумулиране на СО2 от горите и за приноса им по отдаване на 

кислород в атмосферата. Горите и съхраняваното от тях биоразнообразие са 

изключителен източник и на генетичен материал, а това само по себе си е 

източник на стойност запазвана за сегашните и бъдещи поколения, която е 

различна в настоящето и бъдещето. И тук оценката е затруднена поради 

факта, че запазеното биоразнобразие не винаги има своята пазарна цена. 

Необходими са и  косвени оценки при неизползване, но запазване, за да се 

поддържат всички възможни природни предоставяни услуги. Стойността на 

неизползване е стойност, свързана с ползите за околната среда, които могат 

да бъдат получени без пряко  използване на околната среда. Тук се дава 

икономическа оценка на естетически, етични, културни и исторически 

аспекти на природата и в частност на горите като част от природата. Когато 

горите нямат пазарна оценка и тя бива направена на извън пазарен принцип, 

често това е свързано със сурогатните (заместващи) пазари и поради 

субективната преценка на направените разходи на различните ползватели или 

потребители на базата на различни методи от типа на метода на 

предпочитанието, при който се проучва готовността за плащане, методът 

на транспортните разходи, който оценява разходите за транспорт и 

пътуване до желания природен обект, както и насладата от съществуването и 
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запазването на дадения природен обект чрез хедонистичния метод на 

ценообразуване, който отчита „скритата стойност” на природата (нейният 

комфорт). Тук се използват пазарно-ориентирани цени за определяне на 

стойността на неоценими стоки и услуги на природата. Например скритата 

стойност на красивия горски пейзаж се проявява в по- високата офертна цена 

на сравними жилища. Даден имот намиращ се в една горска местност, 

имайки чистия въздух, насладата от зеленината и красотата, тишината и 

звуците на  заобикалящата природа има различна и по-висока стойност от 

имот намиращ се в претрупана градска среда. При отчитане на фактора 

комфортност се взима в предвид и скритата ценност екологична 

характеристика [4]. 

Цената  трябва да съдържа реалната  стойност на природния компонент, и 

тогава в икономиката ще отчита адекватно приноса на  околната среда. 

Обикновено цената за поддържането и запазването на дадена гора е по-ниска 

от цената по нейното възстановяване, особено при възникнали пожари. 

Дългият процес по възстановяване отнема за даденият период използването 

на всички преки и косвени услуги предоставяни от горите за  срока на 

тяхната замяна с нови. Унищожаването на гори, било то при пожари, 

природни бедствия или изсичане, лишава икономиката от всички 

предоставяни природни услуги, намалява биоразнообразието, създава 

условия за почвена ерозия, увеличава опасността от намаляване на 

водозадържащата роля на горите и увеличаване на опасността от наводнения 

по поречията на реките. Примери за подобни последици от унищожаване на 

гори, които да са довели до значителни загуби за посочените страни  могат да 

бъдат дадени за  Германия и Чехия 2001-2002. (сто милиона); в Китай (1998) 

(река Яндзъ - 85% от горите са били изсечени) и при последвалото 

наводнение има  загуби за 120 млн.души, щета 30 млрд.долара. След тези 

силни наводнения в Китай правителството дава  забрана за дърводобив в 

горното течение на река Яндзъ. 

 

3. Оценка на цялостната икономическа стойност на екосистемните 

услуги на горите  

Съществуването на горите осигурява комплекс от природни услуги, 

които се загубват изцяло или частично в зависимост от пораженията, 

унищожаването или смяната на предназначението на горите. Всичко това 

изиска да се извършва по-възможност по-голяма и точна комплексна оценка 

за предоставяните природни услуги от горите. Многото променливи 

величини възпрепятстват механичното събиране и оценка на различните и 

изброявани в различни класификации горски природни услуги. Все пак 

доближаването до по-комплексна оценка би позволило да се осъществи по-

реално оценяване на приноса на горите и да се осигури възможността те да 

бъдат в по-голяма степен запазвани, поради огромния брой предоставени 

услуги, вместо унищожаването им за други цели. Плащането и 
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компенсацията на собствениците на гори независимо дали са частни или 

държавни при пълна икономическа цена би позволило в по-голяма степен да 

се извършва отказ от тяхното унищожаване или да се плаща висока цена за 

това. В повечето оценки при аргументация за смяната на предназначението 

на горите не се взимат в предвид многобройните преки и косвено 

предоставяни горски услуги. Така, ако се съберат материалните 

екосистемни услуги [предоставяне на дървесен материал който има своята 

цена на м
3
/ха/год.+ дървесината за битови нужди (за огрев) + използването и 

събирането на недървестни продукти виреещи благодарение на гората: като 

диви плодове, гъби и билки, както и използването от фармацевтичната 

индустрия на лекарствени растения добивани от горските 

площи]+[регулиращите и поддържащите услуги на горите, които са в 

зависимост от възрастта на горите, от това дали са смесени или монокултури, 

от особеностите на широколистните и иглолистните гори (различни 

специализирани изследвания дават по-голяма роля на широколистните гори 

при възстановяването на подземните води в сравнение с иглолистните)+ 

различната поглъщаемост на атмосферните замърсители от 

иглолистните гори спрямо широколистните + влиянието по различен начин 

на баланса на хранителни вещества (Са и Мg) в почвата от иглолистните 

видове, които вкисляват почвата) + защитата от наводнения, поради 

забавяне на повърхностния воден отток, който все пак зависи дали горите са 

монокултурни или смесени + опазването на почвите (това е също различно, 

като в по-голяма степен това е благодарение на широколистните гори)] +  

[културните екосистемни услуги на горите, като източник за много и най-

различни културни събития имат стойността на исторически символи и са 

важни при някои местни обичаи. Горите са източник за вдъхновение за 

фолклорните песни и на художественото изкуство. Не по малка е ролята на 

горите за екотуризма, пещернячеството, зимния ски спорт, вело туризма и 

др.] [5]. 

Изброените екосистемни услуги съвсем не изчерпват богатството от 

възможни полезни екоуслуги на горите. Липсата на комплексна 

екоикономическа оценка на приноса на горите омаловажава стойността на 

тяхната употреба и създава условия за лошо неустойчиво стопанисване и 

условия за понасяне на значителни загуби при тяхното унищожаване. 

Бракониерството, не зачита рационалното управление на горите, както и 

бедността на местното население са в разрез с усилията за тяхното опазване и 

управление. Не само загубите на дървесина, но и това дава отражение на 

зависещата от горите екосистема и биоразнообразие. Огромен процент от 

неговото съществуване се дължи на горите. Изчезват ценни видове, ерозира 

се почвата, повишава се водният отток при загубата на гори. Често пъти 

проблеми създава и неподходящата практика в горския сектор при 

извършването на редица горскостопански мероприятия от прерогативите на 

специалистите в горския сектор. Ненавременното извършване на отгледни 
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сечи, неприбирането на паднала дървесина създават условия за засилване на 

дейността на дървесните вредители, както и за засилване на опасността от 

горски пожари. Реалното остойностяване на горските услуги би осигурило 

средства за всички специализирани в горския сектор служители да извършват 

задължителните мероприятия по поддръжка и опазване на горите. Често пъти 

липсата на подходяща за горите пътна инфраструктура създава условия за 

прекомерен добив на дървесина в местата, където има изградени пътища и  

затруднява гасеното на горски пожари там, където достъпа е силно 

затруднен. Не на последно място е често пъти нерегулирания добив на 

прилежащите недървестни местни видове, което е заплаха за тяхното 

намаление на популациите, както и за намаляване на продуктивността на 

самите гори. Така например вместо да се берат на ръка черните и червени 

боровинки се практикува използването на така наречените ръчни комбайни, 

които покрай плода се унищовават зелената храстовидна маса и създават 

условия за тяхното унищожение. Някои билки се изтръгват с корените си, 

вместо да се отрязват и т.н. Всички примери показват възможността за 

намаляване на търсената продуктивност на прилежащите недървестни видове 

[5]. 

 

4. Заключение 

Климатичните промени на нашата планета въпреки многобройните и 

различни дискусии в тази насока са породени и от негативното антропогенно 

въздействие на икономиките по света през последните столетия. 

Унищожаването на не малка част от горите е негативен „принос” в тази 

посока. Извършването на реална и по-пълна оценка на икономическата 

стойност на природните услуги на горите би довело до по-голяма степен на 

тяхното запазване и смекчаване на негативното въздействие върху климата 

на нашата планета. 
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Abstract. In the course of many years Bulgaria has created and developed mainly sea and 
mountain tourism. Global tendencies in tourist industry and tourist market demand that our 
country finds alternative types of tourism. A good opportunity in this regard is the creation 
and development of rural tourism. In Bulgaria the niche of rural tourism is insufficiently 
occupied and there are conditions for its future development. A functioning rural tourism 
would contribute towards stabilizing the economy of the regions on which territory are the 
respective villages. 
In the current study we analyze the condition and development opportunities of rural 
tourism on the territory of North-Central planning region and the role of this type of tourism 
in the regional economy. 
Keywords: territory, region, planning region, rural region, tourism, rural tourism, economy. 
 
1. Въведение 

От гледна точка на териториалното развитие на туризма, във всички 
райони, с различна степен и пъстрота и интензивност, се създават или 
преобразуват обекти с доминиране на елементи на селски туризъм, особено 
по-важни от тях са: специфична база за подслон, личен контакт с туристите, 
приятелска атмосфера, чисти и спокойни, по-слабо урбанизирани райони. В 
различните райони предлаганият комплексен туристически продукт се 
формира и допълва в съответствие с наличните дадености. В това отношение 
разнообразието е голямо.  

Стратегията за регионално развитие на Република България фокусира 
политиката на държавата върху комплекса от интегрирани мерки върху 
развитието на районите и намаляване на регионалните различия Специално 
внимание се отделя на туризмът като отделен дял от сектор услуги, който 
бележи непрекъсната тенденция на увеличаване на своите приходи. България 
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е страна с богат и разнообразен потенциал за развитие на туризма. Наличните 
рекреационно-туристически ресурси позволяват развитието на разнообразни 
видове туризъм и комбинации от тях и целогодишно или най-малкото 
двусезонно използване. Природното и културното наследство на България 
дава възможности за развитие на нови и перспективни видове туризъм и 
туристически продукти като културен, екологичен, селски и приключенски 
туризъм. Наред с богатия и разнообразен потенциал за развитие на туризма 
като важно конкурентно предимство се изтъква „сравнително ниската степен 
на туристическа и техническа усвоеност на атрактивни за туризъм ареали, по-
специално във вътрешността на страната и особено в планинските райони” 
[5]. Селският туризъм има възможности за развитие именно в тези райони с 
неусвоен потенциал, с по-малка гъстота на селищата, запазена и чиста околна 
среда, със значителни природни, културни, исторически, археологически и 
други ресурси, атрактивни за туристите. Това разнообразие от 
характеристики на всяка една територия показва, че „никой ареал не бива да 
бъде напълно изключен от туристическото развитие и всяка община има 
ресурсни възможности да развива някакъв вид отдих и туризъм.  
Целта на настоящата разработка е да се анализа състоянието и 
възможностите за развитие на селски туризъм, на териториата на Северен 
централен район за планиране  и мястото на този вид туризъм в икономиката 
на района.  
 
2. Райониране на националната територия 

За осъществяване на европейската регионална политика се използва 
NUTS подходът (Номенклатура на териториалните статистически единици). 
Този подход е разработен от Евростат преди около четири десетилетия за 
целите на европейската статистика по териториални единици за ЕС. NUTS е 
йерархическа класификация на три равнища. Всяка страна-членка разделя 
своята територия на няколко части (две или повече) и те се приемат като 
ниво NUTS І. При NUTS ІІ териториите им съответно се разделят на 
определен брой райони и т.н. Регламентът за NUTS въвежда минимални и 
максимални прагове за средния размер на населението на NUTS районите. 

На по-ниско равнище в йерархията действат "Local Administrative Units" 
(LAU) местни административни единици, които не са обект на NUTS 
регламента, а се определят от отделните страни. NUTS номенклатурата 
служи за събиране, развитие и хармонизиране на регионалната статистика на 
Общността. 

През 2000 г. България прие NUTS класификацията, договорена с 
официално споразумение между Евростат и Националния статистически 
институт (НСИ). След пълноценното членство на България в ЕС (2007 г.) 
регламентите на ЕК станаха част от законодателството на страната и по този 
начин NUTS  класификацията се въведе и у нас: 
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• NUTS І – два основни района: Северна България, която обхваща 3 
района NUTS ІІ: Североизточен район, Северен централен район и 
Северозападен район; Южна България, която обхваща 3 района NUTS ІІ: 
Югоизточен район, Южен централен район и  Югозападен район. 

• NUTS ІІ –шест райони за планиране: Североизточен район (СИРП), 
Северен централен район (СЦРП) и Северозападен район (СЗРП), 
Югоизточен район (ЮИРП), Южен централен район (ЮЦРП) и  
Югозападен район (ЮЗРП); 

• NUTS ІІІ – райони, съответстващи на съществуващите 28 области 
съгласно закона за административно-териториално устройство на Р. 
България  

LAU 1 – общини, съответно 264 общини. 
 LAU 2 – населени места. 

Териториалните единици, които съгласно NUTS класификацията не 
съвпадат с официално действащото административно-териториално 
устройство на страната, са нивата NUTS І и NUTS ІІ. 

                   Таблица 1. NUTS класификация на територията на България 
 

NUTS  Райони Брой 

NUTS 1 Основни райони 2 
NUTS 2 Райони за планиране 6 
NUTS 3 Области 28 
LAU 1 Общини 264 
LAU 2 Населени места  5329 

 
Районът за планиране NUTS-2 (Номенклатура на териториалните 

статистически единици) е регион в Република България, обособен с основна 
цел статистическо отчитане на териториалните единици, планиране, 
програмиране и прилагане на регионалната политика, съгласно изискванията  
поставяни във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз 
. Всеки от районите за планиране обхваща територията на няколко области в 
страната. През месец декември 2007 г.. границите на някои от районите са 
променени поради изискване от Евростат за териториалните единици в 
рамките на Европейския съюз, според които в един регион трябва да живеят 
минимум 800 хиляди и максимум 3 милиона жители. 
 
3. Характерни особености на селския туризъм 

Независимо от неговата форма – аграрен, фермерски, детски селски 
туризъм, ваканционни ферми, био-почивка, зелен, бял, селския туризъм най-
общо се представя като почивка на село, или в селска среда, за определен 
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период от време, което представлява бягство от всекидневието, от стреса на 
големия град в търсене на по-голяма близост на природата и пребиваване в 
една по-опростена среда, противоположна на градския начин на живот. 
Селският туризъм означава широк кръг от рекреационни дейности, 
извършвани в селска среда и свързани с използването на специализирани за 
това селски къщи и други средства за настаняване. Той е особено подходящ 
за развитие на семеен бизнес с цел осигуряване на допълнителни или 
основни доходи на населението от селските райони със слабо развита 
икономика. Селският туризъм трябва да бъде не само икономически 
ефективен и да носи доходи на стопанина, но също и екологично ориентиран. 
Това означава, че възможните последици от развитието на селския туризъм 
се свеждат и до опознаване на растителния и животински свят, опазване на 
природните дадености в селския район, а това ще спомогне за съхраняване и 
опазване на околната среда. Всеки предпочел селския туризъм има 
възможност да бъде в пряк контакт с природата, да се наслади на природните 
дадености, да получи естетическа наслада. Така, от една страна, всеки турист, 
веднъж изпитал наслада от красотата на околната среда, ще бъде ревностен 
неин защитник, от друга страна, хората развиващи този туристически бизнес, 
също ще са заинтересовани от съхраняването и опазването на природата, 
която представлява за стопанина, основния туристически ресурс, ресурс 
който привлича потенциалния турист. 
 Характеристиките на туристическото преживяване при селския туризъм, 
които привличат самите туристи и които обясняват защо хората се 
наслаждават на извънградската среда са: отдалеченост и усамотение; 
тишина, спокойствие и предразполагаща към отпускане среда; приключение 
и предизвикателство, варианти за занимание със спорт или хоби: грижа за 
здравето, фитнес, чист въздух; интерес към околната среда: изследване на 
селските общности, култура и начин на живот; промяна на всекидневния 
градски начин на живот; участие в различни селски дейности; изучаване на 
историческата идентичност и проява на интерес към културното наследство; 
добра възможност за прекарване на ваканцията в компанията на приятели и 
семейство. 
 
4. Условия и изисквания за развитие на селски туризъм 

4.1. Условия за развитие - За развитието на селския туризъм е 
необходимо изпълнението и спазването на няколко важни условия: наличие 
на природно-съобразна среда, наситена с туристическа инфраструктура; от 

съществено значение е и човешкия фактор, който реализира туристическото 
обслужване. Със селски туризъм се занимават предимно две групи хора: 
пенсионери и безработни над средна възраст, които допълват доходите си с 
такава дейност и млади  хора с предприемачески способности, някой от 
които имат вече успехи в друг вид бизнес [1]. Разнообразието в равнището на 
образованието е много голямо – от висше (но не специално за туризъм) до  

1029



  
 

средно, основно или без завършено основно образование. Важна 
предпоставка за развитие на този вид туризъм е факта, че след 
утвърждаването на демокрацията много къщи остават свободни, т.е. има 

налична леглова база. Първостепенна по важност е и ролята на общините 
за насърчаване и улесняване на жителите на селските райони в развиването 
на такъв тип туризъм; осигуряване на стабилен туристически поток, 

гарантиращ постоянно търсене на продукта и ефективна заетост на 
туристическата база; 

4.2. Изисквания към развиващите туристическа дейност селски 

стопани - Основните изисквания, на които трябва да отговаря всяко едно 
селско домакинство, желаещо да се занимава със селски туризъм са следните: 
член на домакинството или неговия домоуправител да е постоянен жител на 
селото или в малкия град в екологично чист район; член на домакинството 
или неговия домоуправител трябва да се занимава със земеделие или 
животновъдство,да има интерес и дори практика в екологичното 
производство и да взема дейно участие в опазването на околната среда;  член 
на домакинството или неговия домоуправител трябва да притежава къща, 
подходяща за настаняване на туристи като селския имот не би следвало да 
бъде разположен в непосредствена близост до магистрала,промишлени 
предприятия или до други замърсители; дворовете трябва да бъдат чисти и 
подредени с достатъчно зеленина,овощни и зеленчукови градини или 
съответно при необходимост да бъдат пригодени със стопански сгради за 
животните; за настаняване на туристите трябва да се предлагат максимум 
5-6 стаи от къщата или да бъдат предоставени не повече от 3-4 каравани или 
палатки на двора; къщите трябва да бъдат оборудвани с елементарни 
базисни удобства и да отговарят на основните санитарни хигиенни условия 
(вътрешна тоалетна с вода и баня с душ); 
 
5. Състояние и възможности за развитие на селски туризъм в СЦРП 

Северен централен район за планиране включва областите Велико 
Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра. Разположен е в централната 
част на Северна България, между р. Дунав на север, която определя 
границата с Румъния, р. Искър на запад, р. Русенски Лом на изток и Стара 
планина - на Юг. Той граничи с всички райони за планиране в страната: на 
Запад със Северозападния, на юг с Югозападния, Южния централен и 
Югоизточния, а на Изток със Североизточния район за планиране. Този 
район има разнообразен релеф, като значителен туристически ресурс 
представлява частта от Стара планина, включена в него.  

Утвърдените традииции на масовия туризъм в района, оказва влияние 
върху развитието на селския туризъм. Анализът на основните показатели в 
туризма, като средства за подслон, брой легла, реализирани нощувки, брой 
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пренощували лица, СЦРП се нарежда на 5-то място в среавнение с 
останалите райони на планиране. С най-високи показатели е Североизточен 
район на планиране, а най-ниски – Северозападен район на планиране. Това 
показва, че в СЦРП е съсредоточена незначителна част от легловата база, 
въпреки че всички области в този район са оценени със средни възможности 
за развитие на туризъм [5]. С развитието на селския туризъм може да се 
очаква повишаване усвояемостта на наличната леглова база и намаляване на 
териториалните диспропорции, тъй като за развитието на този вид туризъм са 
подходящи по-малко населените и по-малко индустриализирани територии, 
съхранени и чисти, в които материалната база за масов туризъм е по-слабо 
развита. 

 
Таблица 2. Основни показатели за туризма в районите за планиране, 2003 г., НСИ 

 
Райони за 
планиране 

Средства 
за подслон 

Легла Реализирани 
нощувки 

Пренощували 
лица 

 % % % % 
Северозападен 2.36 0.90 0.72 1.63 
Северен централен 9.25 4.77 3.66 9.76 
Североизточен 31.82 40.39 44.24 29.02 
Югоизточен 17.85 229.37 28.42 15.82 
Южен централен 23.23 11.58 9.59 17.81 
Югозападен 15.49 12.99 13.37 25.96 

ОБЩО 1059 158865 12521479 2972644 
 

Важен фактор за развитието на селския туризъм във всички негови 
форми са транспортната осигуреност и достъпност. Гъстотата на пътната 
мрежа по райони за планиране не се различава съществено. Различията са по-
силно изразени на качествено ниво. Относителният дял на първокласните 
пътища и магистрали по райони за планиране варира в широки граници. Най-
нисък относителен дял 5,3% има СЗРП и най-висок дял отново заема ЮИРП 
и ЮЗРП, съответно 10.9% и 10,7%. СЦРП заема 4-то място по този показател 
или 8,7%. Делът на асфалтираните пътища от цялата пътна мрежа е 
относително висок за всички райони, но състоянието на пътищата не е добро. 
По този показател СЦРП се нарежда на 2-ро място, т.е. след ЮИРП [5]. Това 
показва че в района има сравнително добра пътна инфраструктура. За 
развитието на селския туризъм от по-голямо значение е възможността за 
достъп до териториите в които се предлага  този туризъм. Изграждането и 
подобряването на необходимата туристическа инфраструктура, в т.ч. пътната 
мрежа, е задължение на общинските власти на съответното населено място, 
тъй като от успешното развитие на селския туризъм печели не само 
стопанина развиващ селски туризъм, но и общината в която се развива този 
туризъм. 
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Важно условие за развитие на туризма е състоянието на здравното 
обслужване. Показателите по които се определя доколко е изпълнено 
условието за здравно осигуряване на населението е брой на болничните 
заведения и брой болнични легла. Очертава се тенденция към намаляване на 
болничните заведения и болничните легла. което се проявява в различна 
степен по-райони, като най-нисък брой легла има в Югоизточен район (4,85 
легла на 1000 души). Северен централен район по този показател се нарежда 
на 3-то място (6,06 легла на 1000 души). На първо място е ЮЗРП (6,82 легла 
на 1000 души). Незначителна положителна промяна се наблюдава в броя на 
лекарите и стоматолозите на 1000 души. Тези показатели имат пряко влияние 
върху развитието на селския туризъм, тъй като за туристите в по-малките 
населени места, в които се развива този вид туризъм, доминира потребността 
от лекарска намеса, без да се налага болнично лечение.  
От съществено значение за развитието на туризма е водоснабдяването. Около 
98,8% от населението е с централизирано водоснабдяване, като в 
Сверозападен и Южен централен райони, този дял е по-нисък. В Северен 
централен район, водоснабдяването е в сравнително добро състояние, но има 
проблеми в реките Янтра и Росица. През последните години се наблюдава 
тенденция на подобряване на екологичното състояние на повърхностните 
води. 

Изискванията на туристите по отношение на канализационните системи 
и пречиствателните станции за отпадни води, са много високи. За да се 
ускори развитието на селския туризъм е необходимо да се отдели достатъчно 
внимание и инвестиции в тази посока. В повечето населени места, в които се 
развива селски туризъм, този проблем е един от основните. Състоянието на 
районите в това отношение са различни. Към 2002 г. 66,5% от населението на 
страната е включено към канализационни системи. Броят на канализираните 
населени места е 272, от които 167 града и 105 села. Северозападният район 
за планиране е с най-нисък дял на населението, обхванато от канализационни 
мрежи – 53,2%. С най-висок дял 84,5% е Югозападният район за планиране. 
В Северния централен район за планиране този показател е 59,7% [5].  

Още по-тревожно е положението с пречиствателните станции. 
Необходими са много инвестиции за разрешаването на този проблем, Броят 
на действащите градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) 
е 55 към 2002 г. Те обслужват 67 населени места с 38,6% от населението на 
страната. Най-много ГПСОВ в експлоатация има на територията на 
Североизточния район за планиране – 22 броя. В Северен централен район 
функционират 3 броя ГПСОВ и е на предпоследно място, т.е. преди 
Северозападен район за планиране, който е с 2 бр. ГПСОВ. В настоящият 
етап в планинските, полупланински и равнинни  райони се намират 
индивидуални решения на този проблем [5]. 
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Биоразнообразието е основен фактор за развитието на туризма и особено 
на селския туризъм. Биорзнообразието на България е разнообразно и богато 
във всички райони. По отношение на Северен централен район на планиране, 
този район е много богат на резервати и други видове защитени територии. В 
него има има 10 резервата, Националния парк «Централен Балкан», 
Природните паркове «Българка, «Персина», «Русенски Лом». В района са 
разположени и много защитени местности и природни забележителности, 
като ЗМ „Калимок Бръшлен”. 

Редица градове и села в Северен централен район са запазали 
възрожденския си облик. Това са Троян, Трявна, Тетевен, Етрополе, Габрово, 
Дряново, Елена, Арбанаси, Боженци и др. В тези населени места се слага 
началото в развитието на селския туризъм в България. На територията на 
Северен централен трайон се намира Националната изложба на художествени 
занаяти в Орешак, Музеят на Колъо Фичето, Музеят на иконите в Троян, 
музеят на открито «Етъра», старата българска столица Велико Търново.  

Биологичното разнообразие в Северен централен район е изключително 
разнообразно – наличие на хълмиста, равнинна част, Предбалкана и 
Централен Балкан, водни басейни – реките Дунав, Искър, Росица, Янтра, 
предопределят голямо разнообразие във флората и фауната на района. На 
територията на района се намират много интересни пещери, като «Бачо 
Киро», Деветашката пещера, пещерите край Тетевен – Байовица  и др. 

Значително влияние за развитието на селския туризъм допринася и 
богатото културното и историческо наследство на района. Северен централен 
район се характеризира и с големия брой манастири (Дряновски, Троянски, 
Гложенски, Ботошевският манастир и др., църкви („Света Петка” в Трявна, 
„Света Тройца” в Севлиево и др., параклиса „Света Петка” в Габрово и много 
други средища на българската духовност. 

Елена и Еленския балкан се формира като туристически център. Община 
Елена се намира в Северна България  и е една от съставните общини на 
област Велико Търново. Общината има 124 населени места, с общо население 
9 434 души (2011 г.), от които 6538 живеят в град Елена. Общината е 
привлекателно и предпочитано място за отдих и туризъм, като част от базата 
за подслон са къщи за гости и малки семейни хотели, съхранили 
архитектурния стил на района, тишината, спокойствието и великолепната 
природа, съчетано с добро обслужване и привлекателни и разнообразни 
анимационни услуги за туристите. По-голяма част от стопаните развиващи 
селски туризъм, умело съчетават природните дадености, тишината, 
спокойствието, селския бит, традиции и обичаи , и др., които са характерни 
за селския туризъм, с лукса, комфорта и различни други “глезотийки” с 
единствената цел – да отговорят и изпълнят желанията и на най-капризния 
турист (гост на къщата). По-известни семейни къщи и хотели в Елена и 
близките села посрещащи туристи в къщи за гости с 3-4 стаи с 2 легла и 
битово обзавеждане са: „Йвчевата къща” и “Баба Дана” – те са част от  
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етнографски ансамбъл от реставрирани възрожденски къщи на повече от 200 
години, разположени на 3 км. от центъра на гр. Елена. Базата е подходяща за 
почивка и семейни ваканции през всеки годишен сезон. Разполага с 20 легла, 
конна база, биволовъдна ферма, градина, етнографски кът; комплекс 
“Костандиновите къщи” в махала Долни чукани; вили в селата Стойчеви и 
Шилковци в близост до Елена и язовир “Йовковци”; Трухчевата къща с 
механа “Трухчев”, с. Вълчовци, къщата”Двете реки” и други.  

Богатството от природни, исторически, културни и други 
забележителности е фактор, който определя ускореното развитие  на селския 
туризъм, съчетан с приключенски и планински туризъм в много микрорайони 
на Северен централен район, особено в Централна Стара планина и 
Предбалканите. Оформят се комплекси за селски туризъм  около Тетевен, 
Априлци, Троян, Амбарица, Елена, Бели Осъм, Боженци, Арбанаси, Трявна и 
много други. За района са характерни комплекси за туризъм в и около 
отделни селища с преобладаващо развитие на семейни хотели, къщи за гости, 
селски къщи за гости, вили, малки ресторанти и механи. В тях отдихът в тихи 
спокойни селски бази за подслон се съчетава с приключенски туризъм, 
пешеходен туризъм, елементи на културен туризъм, спорт и други 
развлечения, с което се формира интегриран туристически продукт. 
Преобладаващата част от базата за подслон е с интересна архитектура и 
дворно оформление и модернизиран интериор – стаи с 1 и 2 легла, 
апартаменти, самостоятелен санитарен възел, телевизия, различни екстри 
като фитнес-зали, басейни, джакузи и други [1]. 

Северен централен район и особено централен Балкан е наситен с 
настанителна база в малки по капацитет обекти, много непосредствен 
контакт с туристите. Във всички се предлага храна  чрез различни форми: 
семейна кухня, механа, ресторант, самостоятелно приготвяне на храна от 
туриста, поръчка на специално меню. Всички обекти предлагат 
развлекателни програми, спорт и други, с което се подобрява използването на 
природните ресурси на района. Съществуващите в Северен централен район 
ресурси, дават основание с нарастването на туристическото търсене да се 
създават обекти предлагащи селски туризъм и в други територии на района. 
 
6. Заключение 

От направената кратка характеристика и анализ на състоянието и 
възможностите за развитие на селски туризъм в Северен централен района на 
планиране, стигаме до заключението, че в този район има подходящи условия 
за развитието на този вид туризъм. В района има потенциални възможности 
за разширяване развитието на селския туризъм, поради все още 
неизползваните и непроучени достатъчно природни и културно-исторически 
ресурси и увеличаване търсенето на този туристически продукт. За да се 
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ускори развитието на селския туризъм е необходимо да се отдели достатъчно 
внимание и инвестиции за изграждане на канализационни системи и 
пречиствателни станции. От по-голямо значение за развитието на селския 
туризъм е възможността за достъп до териториите в които се предлага  този 
туризъм. Изграждането и подобряването на необходимата туристическа 
инфраструктура, в т.ч. пътната мрежа, е задължение на общинските власти на 
съответното населено място, тъй като от успешното развитие на селския 
туризъм печели не само стопанина развиващ селски туризъм, но и общината 
в която се развива този туризъм. Необходимо е системното провеждане на 
маркетингови проучвания и организиране на обучаващи курсове за 
ангажираните в бранша, което ще доведе до формирането на цялостен 
продукт в областта на селския туризъм. За успешното развитие на селския 
туризъм, както в района, така и в страната е необходимо  да бъдат въведени 
единни стандарти за обслужване на туристи и налагане на система за 
категоризация на местата за посрещане на гости в планините и селата, както 
и изграждане на единна мрежа и налагане на марка, гарантираща качество на 
туристическите услуги.  

 Въпреки че в момента  у нас съществуват разнородни проблеми, в 
обозримо бъдеще те могат да се разрешат и страната ни,  да се превърне във 
водеща дестинация в областта на селския туризъм сред държавите от Източна 
Европа. 
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Abstract. Today the tourism is an engine of the economic growth in the world economy. On 
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1. Въведение 
Бурното развитие на туризма в последните двадесет години, както и 

целеполагането му като стратегически важен отрасъл в не една национална 
икономика, води до навлизането в живота на съвремения потребител на нови 
и все по-атрактивни туристически продукти и дестинации. Конкуренцията в 
тази сфера днес е изключително интензивна. Това произтича от няколко 
безспорни факта, които се мултиплицират и в тенденциите по отношение 
дългосрочното развитие на туристическата индустрия: 

� чрез богатата гама от туристически продукти на различни цени (от 
масовия all inclusive или къщи под наем до скъпите круизи и 
луксозните спа и голф почивки) е преодоляно съществувалото до 
преди няколко десетилетия ограничение туризмът да е привелегия на 
по-заможни клиенти; 

� в световен мащаб броят на туристическите пътувания през 2012 година 
за първи път надхвърля 1 милиард и достига 1,035 млрд туристи, като 
процентният ръст в туристопотока на база 2011 година се равнява на 
4%.  

� туристическият отрасъл има дял от 9% в световния Брутен вътрешен 
продукт; 

� до 45% от експорта на най-слабо развитите страни в света е свързан 
или пряко се дължи на развитието на туризма в световен мащаб; 

� днес туризмът осигурява всяко 19-о работно място на планетата. 
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Безспорните тенденции, които се открояват на фона на бързото и 
мащабно развитие на туристическите продукти и дестинации са свързани с: 

� разширяване на целевата аудитория на туристическото предлагане, 
обусловена от възраст, пол, социален статус, потребности; 

� диверсифициране на туристическите продукти с цел запазване или 
увеличаване на пазарния дял; 

� нарастване на броя на туристите през 2013 година в световен мащаб до 
1,070 млрд; 

� ежегоден ръст на туристопотока до 2020 година, средно с 3,8% 
годишно; 

� достигане на 1,8 млрд туристи годишно през 2030 година. 
Разширяването на туризма и продължаващата му доминация в световната 

икономика като най-бързо развиващ се сектор, неразривно е свързано с 
утвърждаването на определени туристически дестинации и продукти като 
лидерски. Това обаче е невъзможно без инвестирането в целеположени 
стратегии и в растеж, базиран на различни ключови конкурентни предимства.  
 
2. Изследване на релацията „лидерство на туристическите дестинации 

– инвестиции в стратегия и растеж” сред конкурентните на България 

морски туристически дестинации  
Настоящото изследване е базирано на развитието на туризма в 3 

конкурентни на България летни туристически дестинации – Гърция, Турция и 
Хърватска и е проведено в периода 2011-2012 година. Емперичната база 
данни на изследването обхваща 32 туристически региона, над 1200 места за 
настаняване и подслон и 4000 туриста от 10 националности. Критериите, по 
които се извършва изследването на релацията „лидерство на туристическите 
дестинации – инвестиции в стратегии и растеж” са: 

� национална политика по отношение на туризма; 
� обезпеченост с туристически ресурси; 
� степен на иновативност и деверсифециране на предлаганите 
туристически продукти; 

� ключови конкурентни предимства; 
� капиталоемкост на произвеждания туристически продукт; 
� възвращаемост на вложените инвестиции в развитието на 
туристическия отрасъл. 

Именно на база тези критерии са изведени и основните изводи, свързани 
с потребността от инвестиции в целенасочени стратегии за развитие и растеж 
на туризма, тъй като и националните политики, и поддържането и опазването 
на туристическите ресурси, и развитието на нови, съвременни и устойчиви 
форми на туризъм и на конкурентни преимущества на дестинациите, са 
неразривно свързани със себестойността на произвеждания туристически 
продукт. На основата на капиталоемкостта за производството и реализацията 
на туристическите продукти, както и на информацията за туристопотока в 
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съответните туристически региони, може да се обобщи и степента на 
възвращаемост на вложените средства. Така с оглед повишаването нормата 
на възвръщаемост на вложените инвестиционни потоци, дестинациите и 
туристическите предприятия, предлагащи туристически продукти на пазара, 
предприемат целенасочени мероприятия за въвеждането на определени 
стратегии, водещи до лидерство и пазарен ръст. 

На база анкетно проучване и информационно изследване на националния 
маркетинг на анализираните дестинации може да се обобщи, че релацията 
„лидерство – инвестиции в стратегия и растеж” на туристическия пазар 
намира израз в набор от стретегически решения, които дават фундамента на 
стратегията и пазарния ръст на дестинациите: 

� подобряване конкурентоспособността на туристическите дестинации с 
оглед гарантирането на просперитет в дългосрочен план: 
• позициониране в по-висок клас на световния туристически пазар 
като качество и добавена стойност; 

• изграждане на иновативна, високо-технологична инфраструктура; 
• акцент върху качество и обслужване; 

� иновативност по отношение продукти, технологии и човешки фактор в 
туристическия сектор: 
• диверсифициране на предлагания морски туристически продукт чрез 
увеличаване дела на специализираните видове туризъм посредством 
формирането на цялостни, атрактивни и икономически 
жизнеспособни туристически дестинации; 

• повишаване на икономическата ефективност на морските дестинации 
на база развитие на целогодишен туризъм; 

• мотивация, квалификация и специализация на човешките ресурси; 
� развиване на устойчив туризъм: 

• съхраняване, опазване и подобряване качеството на туристическите 
ресурси; 

• намаляване използването на невъзобновяемите природни ресурси в 
процеса на развитие и управление на туристическата суперструктура; 

• намаляване урбанизацията на природните територии, ограничаване 
на замърсяването на въздуха, водата и почвите; 

� подобряване на финансово-икономическите параметри на предлагания 
туристически продукт: 
• увеличаване броя и относителния дял на по-платежоспособните 
туристи чрез повишаването на качеството и добавената стойност на 
туристическия продукт; 

• намаляване на себестойността на туристическия продукт с оглед 
постигане на оптималност; 

• повишаване на рентабилността, ликвидността и нормата на 
възвращаемост. 
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2.1. Инвестициите и лидерството – основни приоритети на 

конкурентните на България морски туристически дестинации  

Националната политика по отношение на туризма в Гърция, Турция и 
Хърватска е целенасочена и подчинена на извличането на конкурентни 
предимства на международния туристически пазар. Израз на отношението на 
държавата към развитието на бялата индустрия е преди всичко 
туристическото й лого и инвестициите в него като разпознаваем бранд, даващ 
възможност за лидерско позициониране. В този ред на мисли, изследването 
сред 4 000 потребители на туристически услуги в България, Гърция, Турция и 
Хърватска сочи, че най-разпознаваемо е туристическото лого на Турция, 
следвано от хърватския бранд (утвърден в следствие на рекламна кампания 
на стойност 14,5 млн. долара в стратегическите пазари), което доказва 
взаимната обусловеност в релацията „лидерство на туристическата 
дестинация – инвестиции в стратегия и растеж”. 

Смяната на туристическото лого на България в началото на 2013 година, 
непосредствено преди старта на летния туристически сезон и в разгара на 
зимния, не се приема от туристите и работещите в туристическия сектор като 
печеливша и оптимална инвестиция в стратегия, насочена към постигането на 
растеж. Непоследователността в брандирането в областта на туризма при 
подложени на конкурентен натиск и евтини дестинации (какъвто е случаят с 
България) води до спад в доверието, отлив на туристи и невъзможност за 
постигане на лидерство на международния туристически пазар в 
краткосрочен аспект. 

Лидерството в туризма безспорно е свързано с поглъщането на 
инвестиции, произтичащи от целенасочена държавна политика, скрепена в 
закони, стратегии и прогнози. В този ред на мисли, анализът сочи, че Гърция 
залага на развитието на туризма, тъй като той е най-сериозната предпоставка 
рухналата икономика на южната ни съседка да успее да погаси отпуснатия от 
ЕС заем, възлизащ на 172 милиарда евро, които Атина трябва да усвои за 
четири години. В Хърватска туристическия отрасъл генерира около 25% от 
БВП на страната [1], а Турция поддържа дългосрочна държавна политика за 
развитие на туризма, като непрекъснато отпуска държавни субсидии в 
сектора и строи нови летища и пътища. На фона на преференциалния данък 
добавена стойност за туристическите предприятия в Гърция (6,5% и пълно 
освобождаване от ДДС на хотелите на гръцките острови), Турция (8%) и 
България (9%), Хърватия запазва най-високи нива от 10%, но същевременно е 
насочила стратегията си към увеличаване оборота от туризъм на база 
утвърждаването си като луксозна дестинация. Анализът на мерките, 
залегнали в политиките по отношение на туризма в изследваните държави 
сочи, че величината на вложените инвестиции в стратегии за разширяване на 
пазарния дял и конкурентоспособност и в развитие на растеж са основна 
предпоставка за постигане на лидерство от морските туристически 
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дестинации. Така намалените финансови възможности за реинвестиране в 
туристическите отрасли на Гърция и България водят до западане на 
инфраструктурата на тези дестинации (летища, жп гари, магистрали), до 
намаляване цените на предлаганите туристически услуги и до невъзможност 
да постигнат лидерска позиция на туристическия пазар. 

 
2.2. Ключовите конкурентни предимства на дестинациите – 

дългосрочни инвестиции в стратегия и растеж 

Ресурсната обезпеченост на изследваните конкурентни на България 
морски туристически дестинации произтича както от антропогенните, така и 
от неантропогенните фактори и условия [2]. Климатичните особености дават 
възможност за развитието на дълъг туристически сезон в двете ни южни 
съседки и значително по-къс в България и Хърватска. Природните дадености, 
културно-историческото наследство, уникалността на всяка от дестинациите 
по отношение на история, религия, бит, кулинария, традиции дават 
възможност за разработването на нови и креативни алтернативни 
туристически продукти, базирани на устойчивостта и възможността за 
лидерско позициониране на международния туристически пазар. Потребно е 
обаче целенасочено инвестиране в стратегии, развиващи алтернативните 
форми на туризъм и водещи до ръст и лидерство. 

Модерните и иновативни хотелски комплекси от затворен тип в турските 
курорти съперничат на мегаструктурата на българското Черноморие и 
реновираните хотели по хърватското Средиземноморие. Според Германската 
асоциация на туристическите агенции, малките гръцки хотелчета, 
разположени в китни курортни селца и на гръцките острови, са с остаряла 
база и имат спешна потребност от реновиране. На фона на ключовото 
конкурентно предимство на девствената гръцка природа и кристално чистото 
море, слабо развития в Гърция all inclusive е успешно конкуриран от масовия 
турски all inclusive, който със своето разнообразие дава основно 
преимущество на турския туристически продукт и пред българския в това 
отношение. Стратегически целеположеното инвестиране в иновативна 
материална база, удобства, високо качество и лукс, добро обслужване и 
атрактивна анимация води до постигането на безспорното лидерство на 
Анталия като най-предпочитана за момента морска дестинация в света и 
четвърта в топ 10 след Париж, Лондон и Ню Йорк. 

На фона на кризата в световната икономика и на силната конкуренция в 
туристическия отрасъл много от дестинациите деверсифицират продукта си. 
Това обаче не е силно изразена целенасочена политика в Гърция и България, 
в които се правят отделни опити да се развива алтернативен туризъм. В 
Турция обаче дори кинопроизводството е подчинено на потребностите на 
туристическата индустрия, а Хърватска се опитва да наложи като свое 
конкурентно предимство интегрирането в морския туристически пакет на 
елементи от културно-историческо естество. Утвърждаването на определени 
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морски региони в Турция като голф, спа, сърф и парапланеризъм дестинации, 
както и широкото разрастване на голф туризма в България през последните 
десет години затвърждават връзката между възможности за постигане на 
лидерство в даден пазарен сегмент от туристическия пазар и инвестиции в 
ефективна стратегия и растеж. 

Гърция и България все още пропускат важни конкурентни възможности 
да се позиционират като spa и wellness-дестинации. Турция също би могла да 
извлече повече конкурентни преимущества от развитието на този вид 
туризъм в морските си райони с карстови извори, което с оглед запазването 
на лидерската си позиция на международния туристически пазар, изисква 
влагането на инвестиционни потоци в стратегии за деверсифициране на 
туристическия продукт и целогодишното му предлагане с цел постигане на 
растеж. 
 
2.3. Финансовата рентабилност на дестинациите като предпоставка за 

постигане на лидерство, базирано на стратегия и растеж 

Кризата в гръцката икономика и лошия имидж на Гърция в западните 
медии като „непрепоръчвана туристическа дестинация” [3] не са достатъчна 
причина за драстично свиване на цените на гръцките туристически продукти. 
През 2012 година за първи път се забелязва тенденция турски туристи да се 
ориентират към северното гръцко крайбрежие като Тасос и Кавала, където 
цените са значително по-ниски (около 40 евро на нощувка за турист). 
Средната цена за турист за пакет от 7 нощувки:  

� в гръцките морски туристически дестинации варират от 500 евро до 
1 000 евро; 

� в Турция в пика на сезона са в диапазона 400 – 900 евро за турист;  
� в Хърватска, която има претенцията, че предлага луксозен 
туристически продукт - между 600 евро и 1 400 евро за турист; 

� в България - 500 – 600 евро за турист.  
На фона на почти 32 милионния туристопоток към Турция през 2012 

година, 17 милионния в Гърция и почти 9 милионния интерес към Хърватска, 
България посреща около 3,3 милиона туристи. 

Анализът сочи, че България предлага евтин туристически продукт, 
обусловен от икономическата реалност, агресивната конкурентна борба, 
непознаването на туристическите й възможности и неразпознаваемостта на 
бранда й. Съпоставката между цени и брой туристи обуславя високи приходи 
от туризъм за Турция и Гърция и значително по-високи за Хърватия в 
сравнение с България (фиг.1).  
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Фиг. 1. Процентен ръст в приходите и туристопотока през 2012 г. (при база 2011 г.) 
 
Изследването и анализът сочат, че България е най-евтината европейска 

дестинация и интерес към нея проявяват не особено платежоспособни целеви 
групи. Всъщност възможностите за лидерско позициониране на страната ни 
са нищожни и следва да се инвестира в стратегии, градящи имиджа й на 
надежден туристически регион и запознаващи с туристическите ресурси на 
морските ни курорти и възможностите за алтернативен туризъм в тях. 

Турция е световноизвестна с летния си туризъм и, наред с Гърция, е наш 
пряк конкурент в туристическата сфера. В същото време турската държава е 
добре разпознаваема сред любителите на голфа, което я прави основен 
конкурент на България в развитието на този вид туризъм. Връзката 
„лидерство – инвестиции в стратегия и растеж” намира израз в изграждането 
на модерни голф игрища, превръщащи южната ни съседка в последните 
години в център на този вид туризъм. Усилените инвестиции от страна на 
турската държава в 11 нови голф проекта ограничават значително 
възможността България да привлече платежоспособни туристи, тъй като 
турският бранд е широко разпознаваем, а туристическият продукт се свързва 
с качество и висок комфорт. Агресивната конкурентна политика на южната 
ни съседка в областта на голф туризма лишава България от възможността да 
се позиционира като регионален лидер – шанс, който трябваше да бъде 
оползотворен още преди 6-7 години. 

Гърция и България не използват оптимално вече доказани тенденции 
като Wellness и All-Inclusive. Нито една от изследваните дестинации не е 
усвоила стратегическата възможност да развива целегодишно туризъм в 
морските си курорти на основата на налични минерални извори и други 
алтернативни ресурси.  

 
3.  Модел за оценяване на релацията „лидерство на туристическите 

дестинации - инвестиции в стратегия и растеж” 

Връзката между лидерство и инвестиции в туристическата индустрия 
може да се оцени посредством система от финансови и нефинансови 
показатели, които се съсредоточават върху изследването и анализа на 
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способността на дестинациите да изграждат и усъвършенстват 
конкурентоспособен профил и да постигат бърз растеж. Всъщност за 
лидерството на определен туристически регион може да се съди преди 
всичко от клиентските нагласи и предпочитания, намиращи израз в: 

� имиджа на националния туристически бранд; 
� ценността на дестинацията за туристите; 
� доверието в туристическата дестинация. 
В субективното възприемане на туристическата дестинация от клиентите 

следва да се интегрира стратегическото начало, обусловено от: 
� стратегическите цели на дестинацията; 
� перспективите за растеж. 
Изследването на конкурентните на България морски туристически 

дестинации наложи анализирането на взаимната обвързаност и обусловеност 
между финансовите и нефинансовите показатели, които влияят върху 
брандовото позициониране на туристическите региони на пазара. Именно 
синтезирането в единна и цялостна оценъчна система от финансови, 
маркетингови, психологични и управленски параметри намира израз в 
модела за оценка на релацията „лидерство на туристическите дестинации - 
инвестиции в стратегия и растеж”. 

Моделът за оценка на релацията „лидерство на туристическите 
дестинации - инвестиции в стратегия и растеж” е базиран на синтеза между 
рентабилността като финансова величина, имиджовите показатели и 
стратегическия управленски инструментариум с цел интегриране на 
материалните ресурси в туристическите региони с архитектурата на техните 
нематериални активи.  

Влиянието на нематериалните стойности е сложен и многопластов 
процес, който се визуализира в Модела за оценка на релацията „лидерство - 
инвестиции в стратегия и растеж” като носител на стойност за дестинациите. 
Нематериалните активи на туристическите региони произтичат от доверието 
на клиентите, обществото и туристическия бизнес. В този смисъл дестинации 
със силни лидерски позиции като Анталия, Бодрум, Миконос, Санторини 
имат високи нематериални активи, основани на доверието в способностите 
им да постигат бъдещи резултати. Изследването на конкурентните на 
България морски туристически дестинации сочи, че архитектурата на 
нематериалните активи, с оглед отчитането на релацията „лидерство на 
туристическите дестинации - инвестиции в стратегия и растеж”, има 
следните белези и сфери на съсредоточаване: 

� доверие, основано на устойчиви резултати, изградено на база 
репутация, точност, коректност и добро име;  

� яснота, насочена върху формулирането на привлекателна, иновативна, 
експанзионистична дългосрочно ориентирана стратегия; 
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� инвестиране в стратегия, свързано с осигуряването на подкрепа за 
нематериалните активи в научноизследователска дейност, технологии, 
продажби и маркетинг, логистика; 

� изключителност, изразяваща се в подобряване възможностите на 
дестинацията и изграждане на стойност в нея. 

Привлекателната визия на туристическите дестинации създава 
субективни нагласи и очаквания в туристите, които превръща в елемент от 
преживяното туристическо пътуване. Затова е изключително важно 
рентабилно да се определят оптималните стратегически алтернативи за всяка 
туристическа дестинация и възможностите за постигане на лидерство, 
основано на инвестиции в стратегия и ръст. На базата на обезпечеността си 
от гледна точка на ресурси и инструментариум за развитие на различни 
видове туризъм, дестинациите повишават конкурентоспособността си и чрез 
умели маркетингови и брандови стратегии я превръщат в своя идентичност.  

Моделът за оценка на релацията „лидерство на туристическите 
дестинации - инвестиции в стратегия и растеж” позволява да се откроят 
факторите в архитектурата на материалните и нематериалните активи, които 
имат най-голямо влияние върху успеха на туристическите региони в бъдеще. 
Оценяването на интензитета и влиянието на тези активи допринася за 
дефинирането на стратегиите на дестинациите и се основава на следната 
система от финансови и нефинасови показатели: 

� брандови имидж; 
� ключови конкурентни предимства; 
� гъвкавост и бързина при потребност от коригиране на стратегията; 
� устойчивост на туристическия продукт; 
� пазарен дял; 
� ръст в приходите; 
� ръст на принадената за дестинацията стойност; 
� рентабилност на дестинацията. 
На основата на системата от показатели в модела за оценка на релацията 

„лидерство - инвестиции в стратегия и растеж” се дефинират факторите, 
които способстват за постигането на висока конкурентоспособност от 
туристическите дестинации и се оценяват:  

� благоприятните за инвестиране стратегии и възможности за растеж; 
� възможностите за създаване на нематериална стойност; 
� времевия интервал за превръщането на нематериалните блага в 
парични потоци. 

Моделът за оценка на релацията „лидерство - инвестиции в стратегия и 
растеж” изследва силата и влиянието на лидерството на туристическите 
дестинации като източник на глобално предимство и допринася за 
изясняването на стратегическото място на туристическите райони по 
отношение на: 
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� влиянието и обвързаността на инвестициите с бранда и лидерските 
стратегии; 

� връзката на стратегията за развитие на туристическите продукти с 
потребностите и изискванията на туристите; 

� степента на съответствие на лидерското поведение със стандартите на 
бранда; 

� връзката между инвестиции и резултат; 
� доверието на туристите, изразено в по-високата добавена стойност. 
Лидерството на туристическия пазар е проява на глобално целеположена 

инвестиционна стратегия, насочена към генерирането на устойчиви 
стойностни туристически предложения, които добавят ценност към 
туристическите дестинации и увеличават дела на клиентите. С оглед 
увеличаване възможностите за стратегически успех, лидерството изисква 
инвестиране в ключови конкурентни предимства. Повишаването на 
печалбите, продажбите и дела на целевите клиенти е знак за лидерско 
позициониране на туристическия пазар и предпоставка за доверие в 
дестинацията и развиване на нейните приоритети. 

 
4. Заключение 

Лидерството на туристическите дестинации изисква инвестиции както в 
стратегия, така и в растеж. Изграждането и поддържането на лидерството 
като стратегия за успех представлява синтез от следните целеположени 
резултати: 

� ясно обвързване на лидерството на туристическите дестинации с 
изпълнението на стратегията им и изграждането на репутация; 

� уникалност на стратегическия конкурентен профил на дестинациите; 
� надграждане на стратегически силните преимущества на дестинациите 
с цел осигуряването на напредък; 

� фокусиране върху развитието; 
� измерване на ефективността и резултатността на лидерството; 
� сигурност при инвестирането в нови стратегии и растеж.  
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1. Въведение 

Целта на настоящата публикация е да запознае читателите с 
протичащите процеси, развитието и тенденциите на пазара на имоти в 
България. В следващите редове ще се представи информация относно 
жилища, парцели, магазини, офиси и т.н. , т.е. ще бъде обхванат целият 
спектър на предлагани имоти във всички региони в страната. Освен 
отчитането на чисто финансовите елементи на пазара, като фактори за 
развитието му ще бъдат отнесени и културни, социални, политически и 
географски фактори. Профилът на клиентите също представлява интерес тъй 
като, както на всеки един пазар, така и тук основен регулатор на сключването 
на сделки е търсенето, което създават потенциалните потребители на 
услугите на агенциите. Съответно от другата страна е предлагането, което 
може да задоволи напълно търсенето, да бъде по-малко от него или да бъде 
свръхголямо за пазара [1]. 
  

2. Пазарът на недвижими имоти 

Пазарът на недвижими имоти се различава по редица особености от 
останалите пазари. В него взимат участие, както частни лица, така и 
институции. Той се повлиява от фактори като: платежоспособност на 
населението, нормативни изисквания, строителна активност, населеност на 
райони, стандарт на живот, безработица, цени на строителните материали и 
други. В големите градове – София, Пловдив, Варна, Бургас Стара Загора 
поради по-голямото струпване на капитали, силната конкуренция, по-
високите доходи на населението и по-благоприятната стопанска среда, 
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цените на недвижимите имоти са значително по-високи от тези в останалите 
части на България.  

Според статистиката за 2013 г. под наем живеят около 172 хил. души, а 
188 хил. живеят при роднини, приятели или познати. По отношение на броя 
извършени сделки за първото тримесечие на 2013 г., според данни на 
Агенция по вписванията, се отчита ръст от 23% или в абсолютна стойност 
44 174 бр. сделки срещу 35 821 бр. сделки за първото тримесечие на 2012 г. 
.Плюсовете на собственото жилище не са един или два, а в момента цените 
на недвижимите имоти са стабилни. Сделките и за наеми и за продажби вече 
не са рядкост, както в началото на кризата през 2007 г. По-голямата част от 
сделките се сключва с пари в брой, но има повишение на тези придобити чрез 
ипотечен кредит. Наблюдава се практиката все по-голям брой от хората, 
които купуват, да разполагат с имот чрез продажбата на който се сдобиват 
със средства, взимат потребителски кредит и закупуват нов имот, а 
изплащането на кредита става чрез отдаването на новия под наем. Най-
купувани са двустайните апартаменти ново строителство, където средната 
цена е около 600 евро на кв. м. Най-много построени нови сгради има в 
Бургас и Варна, а за страната жилищата, които очакват своите собственици са 
хиляди [5]. 
 

Обхват на пазара 

Обхватът на пазара на имоти включва, както нови сгради с акт 16, така и 
реконструирани и разширени сгради на възраст между 5 и 15 г. , а също така 
и сгради на повече от 20 години. Брокерските фирми, които членуват в 
НСНИ /Национално сдружение „Недвижими Имоти”/ и обслужват 
желаещите да купят/продадат жилище или да наемат такова, са малко над 
200, а на пазара има повече от 2000 агенции и повече от 20 000 души, 
осигуряващи се като брокери. Конкуренцията между тях е много силно 
изразена, тъй като брокерите, които не са част от някоя от многото агенции 
на пазара взимат по-малък процент като тарифа от клиентите си, но пък тези 
които работят в агенциите за недвижими имоти предоставят повече 
преференции на вниманието на клиента. 

 

Пазарът на жилища 

В последните години имотният пазар се диктува от изкупуването на 
земеделски земи. Въпреки това в момента се наблюдава раздвижване в 
София, Пловдив, Варна и Бургас, където е добре развит пазарът на жилищни 
имоти. От големите градове най-динамична е ситуацията в Пловдив, където 
сделките нарастват с 29%. Край морето също се наблюдава нарастване на 
търсенето на имоти – покупките във Варна и Бургас се увеличават с 18%. 
Като причини за раздвижването на пазара се изтъкват политическата 
несигурност, стабилизацията на пазар (през 2012 г. цените на имотите спадат 
с 2,7%), както и активната политика на банките. Очаква се засиленото 
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търсене на жилищни имоти да доведе до евентуално покачване на цените в 
следващите няколко години. 

При формирането на средните цени на имотите по градове се наблюдава 
тенденция за повишаването им в София и Пловдив и понижаване във Варна и 
Бургас. Според статистиката на най-голямата агенция за недвижими имоти в 
страната, средната ценана имотите за България за месец март 2013 г. е 632,20 

евро на кв.м. 
 

 

Фиг. 1.  Средни цени на имоти 01.2012г. – 03.2013 г. 

Пазарът на земеделски земи 

При пазарът на земеделски земи се очаква цената да расте с 10-15% годишно, 
прогнозира управителят на портала Niva.bg Антон Андонов по време на 
дискусията „Готови ли сме за прилагане на Общата селскостопанска 
политика 2014 – 2020?”. Според него пазарът на земите у нас е силно 
ликвиден през последните пет години и предлагащите земи лесно получават 
исканата от тях цена. Паралелно с ръста на цената на земята се повишава и 
рентата от нея – очакваният ръст е също в рамките на 10-15 на сто [2].              
 

Държавна регулация 
Според мониторинга на жилищната политика в България, който всяка 

година се извършва от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ), в моментаналичният жилищен фонд в Република 
България е достатъчен и няма необходимост от масово ново жилищно 
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строителство.Основният извод от анализа на жилищния сектор е, че В тази 
връзка основните приоритети в жилищния сектор са насочени към: 

- Обновяване на съществуващия фонд; 
- Повишаване на използваемостта на наличния жилищен фонд; 
- Осигуряване на социални жилища за маргиналните групи (чрез ново 

строителство или адаптиране на съществуващ сграден фонд). 
Прогнозата за тази година е, че не се очертава съществена промяна на 

цените на недвижимите имоти в България. Тези очаквания са свързани със 
стабилната активност на пазара и увеличаването на количеството сделки с 
недвижими имоти.  Като основен фактор за развитието на пазара през 2013 г. 
е приемането на новия закон за данъка върху депозитите.   

Данъкът върху лихвите от депозитите, встъпил в сила от 1 януари 2013 
г. ще накара някои от българските граждани да преосмислят разпределянето 
на своите средства. Тъй като пазарът не предлага безброй много варианти за 
съхраняване и удвояване на спестяванията, новият данък може да провокира 
хората да инвестират парите си не в депозити, а в недвижимо имущество. .  

 

Тенденции 
Повишава се и интересът към имоти от чуждестранни граждани. През 

2013 г. ще се увеличи броят на имотите с инвестиционна цел, макар  да има 
известена предпазливост от инвестиции в недвижимо имущество. 
В края на 2012 г. в София се търсеха апартаменти с районите Център, 
Банишора, Манастирски ливади, Илинден и Овча купел. В началото на 2013г. 
тези райони ще бъдат също толкова търсени. 

На 45 % от купувачите в края на 2012 г. им е било необходимо от 1 до 3 
месеца за покупка на недвижим имот. Тази тенденция се запазва и през  
първото тримесечие на 2013 г. Това се потвърждава от данните за първото 
тримесечие на тази година за София [3]. 

Фиг. 2.  Причини за продажба на имотза м. март 2013г. в гр. София 
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Пазарът на имоти, отдаващи се под наем също се ползва с висок успех 
през 2013 г. Най-търсени в този сектор са кварталите Център, Лозенец, Гео 
Милев, Редута и Хаджи Димитър [4]. 
 

3. Заключение 

В заключение мога да кажа, че през 2013г. пазарът на недвижими имоти 
ще остане стабилен за цялата страна. Това означава, че цените на имотите ще 
запазят нивото си, търсенето и предлагането ще варират в сходни на 
миналата година измерения.Пазарът има потенциал за развитие, но всичко  
зависи от очакванията и възможностите на купувачите и продавачите, защото 
в България той се различава от този в останалите страни.Факторите, които 
влияят тук са силно икономически, а това от своя страна води до ниска 
покупателна способност на населението. 
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Аbstract. This paper is a socio-anthropological reflection on the philosophical, 
psychological and organizational aspects of boredom and boredom at work. These two 
phenomenons are insufficiently analyzed in theoretical managerial perspective despite 
the interest to the experience of boredom from psychology, cultural studies, and 
sociology. Classical concepts of akedia, melancholia, alienation are related to boredom, 
but do not address it directly. The cultural history of the word boredom is an important 
focus in this analysis. Boredom is seen in the context of play and work as well as in the 
temporal perspective. Boredom is defined as an emotional condition characterized by 
lacking in stimulation and meaningful work. As a practical case the results of students’ 
perceptions of boredom are considered. 
Keywords: boredom, boredom at work, akedia, approaches to boredom, contradictions 
in boredom, boredom and time, existential boredom, boredom and meaningful work. 
 

1. Въведение: етимология и еволюция на понятието за скука 

Скуката е като че ли познато на всеки състояние. Зад тази 
самоочевидност са скрити възможности за нетривиални посоки на 
осмисляне на явлението. Като начало нека се вгледаме в думите, с които 
говорим: ние казваме „скучно ми е” за наше състояние, но и „това е 
скучна лекция”, „скучен рзговор”, „скучна работа”, преценявайки качества 
на поведения, продукти, съвместни дейности и общности. Философският 
поглед е наложителен в случаи на подобна многозначност. 

Едно от слабо познатите днес стари философски понятия е „aкедия” 

(oт латинското accidie), означаващо духовно и физическо униние, 
безделие. Столетия наред акедията е била свързана с христианството чрез 
изключителното правото на църквата да тълкува човешките емоции. 
Думата е от един  и същ корен със „аскетизъм”. Акедията е близка до 
онова, което означава по-познатата меланхолия. В историята на 
културата акедията е свързвана с доминиращата емоционална атмосфера 
на манастирите, докато меланхолията – с емоциите на светското, 
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градското живеене. Образно казано, акедията е скрита зад стените на 
манастира. Въпреки приликите, сравнението между акедия и меланхолия 
остава неясно за философията, културологията и медицината 
(психиатрия). При проследяване на „социалната история на чувствата” 
като културен модел се вижда, че през Новото време акедията се разделя 
на две линии: психологическа (депресия, отчаяние), сближавайки се с 
меланхолията, и – социално-икономическа - небрежност, мързел, 
незаинтересованост, апатия. Тази културна промяна е свързана с 
протестантската трудова етика и новия „идеален тип” (по М. Вебер).  

Като вариант на меланхолията акедията има няколко нива, които 
преливат едно в друго: чувствата предизвикват състояние, а то води и до 
определено поведение. Така депресия, тъга и ленивост се свързват в 
едно. Какво точно се крие зад «изоставената» акедия, няма консенсусно 
мнение, но есигурно, че акедията е историко-културният извор на 
представата за скука. Скучно днес се асоциира с лениво, вършено без 
желание, само „за отбиване на номера”. Разликите между меланхолия и 

скука са в това, че първата има по-силно подчертан интелектуален статус, 
докато скука е емоционално състояние – израз на отношение към 
баналността на момента и ситуацията. Скуката е двойнствена: от една 
страна, тя е форма на пасивност и смиреност, но от друга - 

неангажирана съпротива. Тази амбивалентност е важна и за скуката в 
организацията като белег на организационна субкултура. 
Концептуализацията на явлението на философско равнище има 
значение за рабиране на проявите му в организационното всекидневие. 

Особен е статусът на скуката в географията на културата: има 
северна, скандинавска, шведска, славянска, православна, руска форма на 
скука. Филолози твърдят, че едва ли в други езици има повече думи, 
близки по значение до „скука”, отколкото в руския. В православно-
руското световъзприемане скуката е обратното на труд, близна е до 
мързел и бездействие. Такава е руската фраза „Наши руки – не для 
скуки”, аналог на която липсва в българския. Историко-културният анализ 
показва, че в началото на 19 век скуката е възприемана като болест на 

аристократите. В кодекса за светско поведение скучаещият поглед е знак 
за изисканност. Само погледът на плебея е запален с пламъчето на 
неприкрит интерес. Преситеният човек не може да не скучае. Такъв е 
произходът на сплина на английските аристократии, която има своите 
модификации в руски вариант [1]. Скуката е израз на съсловна 

принадлежност, свързана с нищо-не-правевнето. 
Понятието трудова скука (или синонимните, но едва ли по-

подходящи „скука на работното място”, „скука в офиса”, синдром boreout) 
е въведено от Ф.Ротлин и П.Вердер [2]. То е предложено и се възприема 
като управленска теория - частен случай от процеса на медикализация на 
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изказа в мениджърското знание с използване на понятията синдром, 
диагноза, терапия и др.  

Трудова скука е анaлогична на т.нар. „изпепеляване” – една дума със 
странен превод в българския мениджърски език. Понятието е въведено за 
първи път през 1974 г. от Х. Фройденбергер по аналогия с метафората от 
заглавието на романа на Г. Грийн «The Burn out Case” – текст, преведен 
удачно и своевременно на български като „Безнадежден случай” [3]. 
 

2. Психологически анализ на скуката: емоция и демотивация 

В психологическа перспектива скуката е преди всичко място тип 
емоционално състояние. В сравнение с други близки емоции като 
фрустрация, гняв, страх, депресия, тя е по-слабо изследвана. Обясненията 
не би могло да се търсят са в това, че скуката е по-рядко срещана, а по-
скоро в това, че тя не е активно причинена или свързана с патология, с 
„не-нормалност”, със социална загриженост от страна на другите. Скуката 
не предизвиква неприемливи поведения, нито прояви на арогантност и 
нарцисизъм. Като емоционално състояние тя може ясно да се дефинира 

негативно – противоположна е на включеност, ентусиазъм, погълнатост. 
Последното понятие (flow) е въведено е от американския антрополог и 
психолог от унгарски произход М, Чиксънтмихали[4]. Потокът на 
поглъщане разкрива какво е скуката като липса на погълнатост от 
работата. В рамките на предложения от този учен модел на „психологията 
на оптималния опит” има възможност за консултанти, обучители и 
мениджъри да подпомагат и предприемат информирани управленски 
действия  за минимизиране на скуката в организацията. 

На второ място, психолозите изследват скуката като отнасяща се до 
мотивационните процеси и равнища. Тя е предизвикана и от 
компоненти на средата на работа в организацията и извън нея. Независимо 
от индивидуалните прагове на чувствителност към внимание, 
възбудимост, стрес, скуката е проява на недостатъчно стумулиране и 
задържане на вниманието. Тя е личностно и професионално 

ненатоварване. Скука усещаме, когато стумулите са занижении по 
отношение на някакво оптимално равнище. В дефинирането на подобен 
оптимум се акцентира и на външните, и на индивидуалните и 
общностниъе фактори. В проучванията на скуката като емоция и 

демотивация се отделят следните подходи: 
- Изтъкващи факторите монотонност, рядкост на стимулите като 

елементи на трудовата дейност. Те могат да предизвикат скука в трудовата 
дейност, а този тип подход обикновено насочва към търсене на връзка 
между скука и производителност на труда. 

- Акцентиращи върху податливостта към скучаене, т.е. върху 
значението на вътрешното състояние на индивида, което го прави не-
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търсещ стимули в работата. В рамките на подобно виждане са изследва и 
измерва степен на податливост на скука на служителите. 

- Разглеждащи скуката като резултат от процеса на влагане на 

усилия и на мястото на свикването (т.нар. хабитуация). «Скучно ми е» 
в този смисъл е неспособност системно да насочваш вниманието си 
фокусирано, без за това да има нужда от външни специални стимули за 
това. 

- Търсещи баланс между тревожността и скуката, при което и 
двете състояния се схващат като израз на разминаване между 
изискванията на външния свят и личностната компетентност. 

В изследванията на трудовата скука се използват както 
експериментални и емпирични методи, така и изучаване на личния 

опит и философско-културологичните текстове. Именно последните 
два метода са важни за дефиниране на т.нар. екзистенциална скука, 
различна от невротичната. Измерването на трудовата скука най-често се 
гради на базата на самоотчети и въпросници за различните поведенски 

признаци за скука: честота на прозяването, замъгленост на погледа, 
облягане върху лакът на бюрото, гледане в страни или към стената, 
потропване с пръсти и други признаци на разсеяност, невнимание, 
невъвлеченост в ситуацията. Интересни са резултатите от някои 
корелативни измервания на податливост на скука, които варират по 

признаците пол и културни различия: мъжете са податливи на това 
състояние в по-голяма степен, отколкото жените; по-висока податливост 
на скука е свързана с нежеланието да се гласува на избори и с патологично 
влечение към хазартни игри. Личностните, междуличностни и културни 
черти (като самота, самотност, меланхолия) оказват влияние върху 
честотата и естеството на скуката. 

Според изследователите, «разковничето» за преодоляване на скуката 
не следва да се мисли и издирва като едно-единствено. Но все пак, 
подобен ключ се открива в развитието на въображението. Скуката най-
често е показател за това, че в личността са се породили проблеми с 
креатичността, с творческия потенциал на работното място. Полезно е 
да се вгледаме в това, че понякога твърде се експонира натискът към 

новаторство, ролята на иновациите в труда и в организациите, 
организационната култура, ценяща новото. Психолозите изтъкват, че 
«хората обичат да вярват, че са (особено) креативни» [5]. Но тази 
естествена кретивност може да е подтискана от принудата за новаторство, 
причинявайки апатия и скука. Консултантите предлагат различни 
програми за вдъхновяване на творчеството на работното място. Разбира 
се, има основателен скепсис във тяхното всесилие, но има и достатъчно 
причини да се вслушваме в съветите им, като се възползваме от 
организационното учене и добрите практики. Сред най-често изпозваните 
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средства за справяне с организационна скука са: разблокиране на 
творчесвото /”когнитивен лаксатив”/; разпалване на творчеството /”модел 
на подпалвача”/; отключване и освобождаване от традиционни схеми 
/”когнитивен затвор”/ [6]. Както и всяко друго състояние, и скуката не е 
само с негативни последици. Позитивната й роля е в това, чрез нея е 
възможно индивидът да се подготви вътрешно за осъществяване на друга 
дейност. В днешните трудови и организационни имеративи на честа смяна 
на действия, структури, професии и съдби, скуката и преживяването на 
скука е оправдана „пауза” и елемент от гъвкавата жизнена 

стратегия. 

 

3. Скуката в рамките на играта и работата  

И за психологическия, и за философския анализ на скуката е 
съществена песпективата за осмислянето й в концептуалната рамка 
„работа – игра”. Работещият човек (Homo Faber) и Играещият човек 

(Homo Ludens) са отдавнашни образи-контрасти и понятия-антиподи за 
човешката същност. Игровият компомент, удоволствието от труда сам по 
себе си минимизира скуката, породена от рутинност, натиск на времето и 
от тежестта на работата. Този изконен възглед е подробно развит за 
съвременния скучаещ трудов човек от група скандинавски изследователи 
– социолози и културни антрополози [7].  

Подходът към скуката като произтичаща от липсата на игрови 
елементи има дълбока философска „предистория” и управленски 
основания. Визията за играта като утопия е съзвучна с навлизането в 
социален и икономически живот, който е доминиран от индустрията 
(тежката индустрия) и от производството от фордистски тип, в което 
всекидневието е организирано масово еднообразно. Един от първите 
учени, проблематизирали скуката в подобен контекст, е Валтер Бенямин, 
който интерпретира скуката като породена от модерните времена и 
подсилена от влиянието на популярната култура, масово производство и 
консуматорството. Тя се основава на еднообразието на индустриалното 
общество и неин антипод е „изтънчената скука” спред термина, въведен 
от В. Бенямин [8].  

В по-късни времена на 20 век, в „обществото на маркетинга”, 
средната класа и индивидуализацията в потреблението постепенно 
извеждат въображението, лекотата на творческия акт и играта като 

цяло на преден план. Без тези „опорни точки” днес трудно може да се 
„менажира” както човека като идеален кандидат за работа, така и 
действителното поведение на реално назначения. В рамките на промяната 
в културната епоха се обясняват противоречията в разбирането за 

скука и за източниците й. От една страна, скука има там, където няма 
активност, работа и методичен труд. От друга страна, скука има там, 
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където има само тежка работа, много работни действия и операции. Тези 
антиномии на скуката биха могли да се конкретизират антропологически, 
социално-психологически, упревленски, индивидуално.  

Наред със социално-антропологическия подход към скуката, се 
очертава и тенденция да се проблематизира какво е тя за хората в бизнеса 
и в организациите, щом като иновативността са естество на дейността им. 
Скуката се сравнява с представи за монотонен труд, рутина, еднообразие и 
др. под. Същевремнно понятието предлага по-задълбочен и емоционално 
оцветен прочит на личностното състояние на служителя. Важността на 
това да има елемент на играене в труда задава тази нова перспектива. В 
нейното развитие могат да са полезни концепти от възрастовата и 
социалната психология, педагогиката и дидактиката. Освен това, в 
последните десетилетия силно се разви биографичният подход за 
изследване на бизнес поведението.  

Биографиите и автобиографиите на менииджъри и милионери са 
ключ за разбиране на нагласите към бизнеса като лично дело и призвание. 
Впечтлява неотдавна появила се книга „Игрището на бизнеса”[9], в която 
са съавтори бившият член на Eurythmics Д. Стюард, шефът на компанията 
Virgin харизматичният Ричард Брансън и Боб Дилън с откъси от негови 
„парчета”. Подобно екипно съавторство на предприемачи, артисти, 
шоумени потвърждава убеждението на Брансън, че „детето-творец” 

вътре у всеки създава продукта на певеца, поета и предприемача, на 
музикаланата банда и на бизнес организацията. Творчството е 
универсално противодействие на скуката. „Вечността е играещо дете, 
което подхвърля зара”[10]. Не е сигурно дали Брансън познава „тъмния 
философ”, но рационалзиициите му за творчеството като липса на 

скука в бизнеса са близки до образа на играещото дете на Хераклит. 
Културологичните прочити за скуката, както и споделянето на личен 

опит чрез биографии, активно се използва в консултантските практики, 
които са целево ориентирани към решаване на проблем от типа „как да се 
справяме със скуката на работа”.  

4. Скука и време  

В „търсене на изгубеното време” е не само заглавие на важен за 
културата текст, но и метафора за траен интерес на модерната 
художествена култура към перспективата „скука – време”. Във 
философски план философът-херменевтик Гадамер е задал в директна 
форма въпроса: „Какво всъщност е преминало, когато е отминало времто? 
Със сигурност времето не е свършило. И все още именно то продължава 
да значи нещо в празнотата, но нещо, което продължава дълго и 
придобива формата на болезнена скука”[11]. Философското осмисляне на 
връзката „скука – време” би могло да се конкретизира по следните линии: 
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скука – търсене на смисъл (лишеност от смисъл) тук и сега; скука – 

меланхолия (екзистенциална скука, апатия) в широк времеви контекст. 
Аналогично, и в организацията биха могли да се отделят два вида скука: 
екзистенциална и функционална. Последната е преживане на 
емоционално на „не ми дават достатъчно работа”. В този случай скуката е 
свързана с работата по мотивацията и с „корекции” от страна на 
мениджъра.  

Проблематизирането над езкзистенциалната скука в организационни 
условия е необходимо и за мениджърите. Понякога има смисъл да се 
задават въпроси като: ако вашата организация изчезна през нощта, «на 
кого му пука», (ако използваме организационния жаргон, с който и Стив 
Джобс е обичал да си служи, сперед биографите му), освен на теб и на 
онези, които зависят от теб финансово? Има различни варианти на 
екзистенциално питане, освен този. Целта им е обща: да се пробуди 
осъзнаване, че това, което се прави ежедневно, има смисъл. Деловият 
„превод” на проблема „скука и време” е рамката на работно и свободно 

време. От една страна, логично е, че стратегиите към гъвкаво работно 
време са премахващи или облегчаващи емоционалните състояния на 
скука. От друга страна, имеративът за работа или за достъп до услуги по 
ритъма „24/7/7” е предпоставка за монотонност, психологическо 
„заробване” и апатия.  
 
5. Скука и осмисленост  

„На работата си зает, но защо си отегчен?” Това заглавие на статията 
на английският изследовател Марк де Ронд [12] точно изразява безсилието 
пред скуката в офиса днес. Тревожна е констатацията „Имам много работа 
и я харесвам, но съм отегчен от нея”. Оказва се, че хората могат да 
изпитват скука и когато са заети с творчески проекти и печелят 
относително добре от тях. Според де Ронд скуката е повече при: много 

заетите и свръхнатоварените; при хората, които демонстрират 

високи резултати и онези, които вършат работата си бързо [пак там]. 
Скуката произтича не от това какво точно човек прави, но от това 

дали правенето съдържа нещо смислено и полезно само по себе си и за 
онзи, който го върши. Човек е зависим и пристрастен към смисъл, иска 
да „консумира” малка доза смисъл редовно. Индивидът има потребност от 
съзнаване на полезността на това, което прави. Тук е същността на 
екзистенциалната скука - в пристрастеност към смисленост.  

Мениджърът на една организация, разбира се, е добре да е 
информиран и да „има очи” за състоянието на скука на служителите. Ако 
скуката се дължи само на липсата на трудови задачи, то това е по-лесната 
задача пред мениджъра. Тогава скуката би могла да се отстрани с нови 
или с преформулирани задачи. Но понякога новите задачи увеличават 
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чувството за безсмисленост. Това се отнася най-вече до хора, склонни да 
работят и да съзнават действията си в краткосрочен план.  

Дългосрочната времева песпектива е по-скоро обратно-
пропорционална на вероятността да изпитваш скука. Когато и новата 
работа не прави човека по-малко скучаещ, в такъв случай, казано на езика 
на консултантите, се включва инструментът „предизвикателство” и 
лексиката за творчески потенциал и саморазвитие. Ако скуката е 
резултат от това, че има твърде много повторение, ако задачата се е 
износила, то и човекът, който изпълнява тази задача е износен. Чувството 

за вълнение и трепет си отива. В професии, свързани с публики 
(преподаватели) подобна причина за оскучаване на работата е ясно 
изразена.  

Работата следва не просто да е иновативна, но и да е с елементи на 
моментна уникалност, контекстуалност и импровизация. Усещането у 
нескучаещия е, че предлага за първи път нещо ново. Това психологическо 
състояние се търси в психологията на клиентските отношения. 

Полезен съвет на консултантите е „отнасяй се към всеки клиент като към 
уникален и единствен индивид”. Подобно невербално реагиране е въпрос 
на научаване, но и на културни особености. 

Известни са различни организационни средства за справяне с 
трудовата скука: периодични ротации на работното място, програма за 
обучение за развиване на уменията, предоставяне на по-широк спектър 
(по-голям портфейл) от отговорностите, индивидуални и групови 
програми от типа страст на работното място [13], търсене на нов тип 
баланс „работа – личен живот”, в който индивидът формира и съзнателно 
се грижи за свой „втори живот” в кариера, професия, творчество или 
хоби. Има (и в България) университетски реподаватели – саксофонисти, 
поети, дърворезбари, ковачи, художници. Новият тип мултиплицираните 
кариери е част от гъвкав модел за успех в работата и живота, основан на 
периодично удостоверяване на тяхната осмисленост [14].  

В случаите, когато екзистенциалната скука застрашава личния и 
професионален житейски път, са препоръчителни стратегиите „бягства”. 
Известни са добри практики на предоставяне на продължителен отпуск 

за трайно откъсване от средата и преосмисляне на професионалния път. 
Тази срещана в бизнеса практика на «творчески отпуск» е, уви, рядка в 
университетите. Трудната осъществимост на подобни мерки може да се 
компенсира с поведения, които не изискват допълнителни ресурси. 
Според консултанти, ориентиращи духовността на работното място към 
религиозността (британския професор Джонатан Сакс), преодоляването на 
скуката е лесно: ключът е в превключването «от себе си към другия». 
Екзитенциално скучаещият се фокусира към онези, за които работи и с 
които работи. Taка служенето на друг премахва скуката. 
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6. Едии пример: студентите за скуката  

Илюстрация на социално-антропологически анализ на скуката е 
направено проучване чрез анкета и анализ на съдържанието сред студенти 
от първи и четвърти курс на два факултета на ТУ – София през 2012/13 
учебна година. Например, за твърдението «за мен скучно е нещо, което е: 
(избройте четири определения между: банално (1); безинтересно (2), 

безсъдържателно (3), досадно (4), еднообразно (5), изостанало (6), 

монотонно (7), отегчително (8), посредственно (9), сухо (10)» - са 
получении следните резултати: 

При сравнението между отговорите на студенти от първи и от 
четвърти курс на основата на участвали съпоставим брой студенти 
(съответно 67 и 52 студента) показва, че сред първокурсниците курс са 
много по-малко посочилите, че «скучно» е безинтересно, 
безсъдръжателно. Разбирането и преодоляването на скуката е най-
интересният аспект от изследване на този феномен в академична среда. В 
годините на следване студентът трупа опит в скучаенето, свиква със 
скуката, и би следвало да трупа опит в проблематизирането и справянето с 
нея. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 

Скуката в университета може да е предизвикана от различни 
фактори, в това число - и специфични за академичното учене (когнитивна 
сложност, мотивационен праг и др.). Скуката на студента е свързана и със 
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скука на преподавателя, също участник в академичната общност. Тези 
взаимовръзки подлежат на самостоятелно проучване. 
 
7. Заключение 

В този доклад беше показано, че скуката и трудовата скука могат да 
бъдат разбрани и преодолявани ефективно и чрез метаанализи, чрез 
философски, културологически, антропологическите и психологически 
подходи. Подобен широк, хуманитарно информиран подход към скуката е 
«работещ» в рамките на една по-гъвкава представа за личностното 
саморазвитие чрез труда и кариерата. 
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Abstract. In fact organizational cultures function by different subcultures [1]; the latter 
differentiate and form on the basis of various essential characteristics of employees and 
managers – of socio-demographic character, relating to performance of certain 
organizational functions and roles etc. The text seeks to answer the following question: how 
does gender of employees mark the cultural dimensions power distance, uncertainty 
avoidance, individualism/collectivism, masculinity / femininity.  
Keywords: organizational cultural dimensions, gender as a factor variable. 
 
1. Предистория. Контекст 

В рамките на проекта „Културни ориентири на управлението“ [2]1 се 
опитваме да отговорим на следния въпрос: дали физическият пол на 
служителите влияе върху измерителите на организационната култура? Този 
въпрос е част от по-общ замисъл: ако познаваме начина, по който определени 
характеристики на служителите и организациите влияят върху 

                                           
1 Проектът се изпълнява от екип на катедра „Стопанско управление“ 
(Софийски университет, Стопански факултет) 
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организационната култура, бихме имали ориентири за избор на работещо 
(„печелившо“) поведение. Ръководителите биха се ориентирали в избора на 
подходящо ръководно поведение; служителите – в избора на поведение, 
което би им осигурило по-добри шансове да реализират своите 
организационни стратегии. 

В методиката на Х. Хофстеде за измерване на организационните култури 
са налице добре очертани връзки между тенденцията на даден измерител 
(към по-висока или по-ниска стойност) и множество разнообразни явления в 
изследваната общност – например манталитет / начин на мислене по 
определени въпроси, нагласи, норми (кое се приема за нормално и кое не), 
мотиви за поведение, утвърдени поведенчески образци и др. [3, 4, 5, 6]. 
Познаването на тези връзки и начина, по който организационните фактори 
променят измерителите на културата, са в основата на възможността да 
използваме това познание за избор на адекватно организационно поведение. 

Въз основа на различни проучвания разполагаме с надеждни ориентири 

за разбиране на националната култура в България [2, 3, 4, 7, 8, 9]. 
Очертаването на организационните субкултури конкретизира това познание 
за нуждите на всяка конкретна организация. 

 

2. Изследователски въпроси  
Изследователските въпроси (ИВ) са свързани с това дали полът влияе 

върху измерителите на културата.  
 
ИВ1: Физическият пол влияe ли върху измерителя ВЛАСТОВО 
РАЗСТОЯНИЕ? 
ИВ2: Физическият пол влияe ли върху измерителя ИЗБЯГВАНЕ НА 
НЕСИГУРНОСТ? 
ИВ3: Физическият пол влияe ли върху измерителя ИНДИВИДУАЛИЗЪМ / 
КОЛЕКТИВИЗЪМ? 
ИВ4: Физическият пол влияe ли върху измерителя МЪЖЕСТВЕНОСТ / 
ЖЕНСТВЕНОСТ? 
 
2.1. Отговор на изследователските въпроси 

За да се отговори на всеки от тези въпроси, изследваната съвкупност е 
разделена на две подсъвкупности – на мъжете и жените. За всяка от двете 
подсъвкупности са изчислени, както следва: индекс на властовото разстояние 
(Ивр), индекс за избягване на несигурност (Иин), индекс на индивидуализъм 
(Иинд), индекс на мъжественост (Им). Резултатите са следните – таблица 1: 
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Таблица 1. Стойност на измерителите на организационната култура  (за съвкупността 
на мъжете; за съвкупността на жените; за цялата изследвана съвкупност)2 

 
Ивр Иин Иинд Им За съвкупността 

на Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 

• мъжете 70.55 58.9 55.88 53.85 
• жените 72.15 58.6 48.59 51.98 
• общо 71.75 58.7 51.43 52.68 

 
● Сравняването на Ивр за съвкупността на мъжете и жените показва следното: 
полът не диференцира значително ИВР (таблица 1 – колона 1). Разликата е 
само 1,6 пункта.3 Съставните променливи на Ивр (страх, идентифициране на 
прекия ръководител, предпочитан тип ръководител) при жените и мъжете са 
с идентични или близки стойности.    
● Полът не диференцира значително и Иин (таблица 1 – колона 2). Съставните 
променливи на Иин (ориентация към следване на правила, обвързване с 
организацията, равнище на стрес) при жените и мъжете са с еднакви или 
близки стойности – това обуславя отсъствието на значими различия. 
● Полът не диференцира значително и Им (таблица 1 – колона 4) – разликата 
между стойностите на индекса за мъжете и жените е 1,9 пункта.4  

                                           
2 Използваните данни са от представително изследване на националната и 
организационните култури в България (2008 г.). Проучването е осъществено 
от екип с научен ръководител Ц. Давидков.  
3 Следва да се отбележи, че стойността на Ивр за конкретна организационна 
общност може да се отклонява значително от общата норма за страната. Това 
се дължи на факта, че Ивр се измерва въз основа на конкретни характеристики 
на конкретната организационната ситуация. 
4
 Проследяването на отношението към съставните променливи показва 
следното: мъжествените ценности предизвикателства, развитие признание 
са по-значими за жените, а мъжествената ценност доходи е по-значима за 
мъжете. Женствените ценности взаимоотношения с ръководителя, 

сътрудничество, сигурност са по-значими за жените; женствената ценност 
желано място е малко по-значима за мъжете. ИМ се диференцира най-силно 
от трудовите ценности признание (2,6 пункта), взаимоотношения с 
ръководителя (2,3 пункта), сътрудничество (2,3 пункта); най-слабо – от 
трудовата ценност желано място (0,3 пункта). В зависимост от 
относителното си тегло в съвкупния индикатор, останалите трудови ценности 
диференцират ИМ в границите на 0,8–1,2 пункта. Полът диференцира 
съществено следните съставни променливи: предизвикателства, признание, 
взаимоотношения с ръководителя,  сътрудничество, сигурност. 
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Първото съществено различие се появява при  Иинд (таблица 2 – колона 
3). Този случай заслужава по-специално внимание. В таблица 2 са показани 
стойностите на съставните променливи, въз основа на които се изчислява 
Иинд. 

Таблица 2. Средна стойност на съставните променливи на  ИИНД  
в зависимост от пола на изследваните лица  

мъже жени общо Съставни променливи 
Средна стойност на променливите 

Променлива 1 - предизвикателства 1,7582 1,6506 1.6935 
Променлива 2 - свобода 2,0066 2,0014 2.0017 
Променлива 3 – свободно време 2,0784 2,1646 2.1313 
Променлива 4 - обучение 1,7565 1,6102 1.6667 
Променлива 5 – физически условия 1,9367 1,8191 1.8655 
Променлива 6 - умения 1,6478 1,5391 1.5811 
 

Изчислителната процедура е представена във таблица 35:  
 

Таблица 3. Изчисляване на ИИНД в зависимост от пола на изследваните лица 
  

  - 25 х 0.46 х 
(средната 
стойност на 
Пр - 1) 

- 25 х 
0.49 х 

(средната 
стойност 
на Пр - 2) 

- 25 х 
0.86 х 

(средната 
стойност 
на Пр - 3) 

+ 25 х 
0.82 х 

(средната 
стойност 
на Пр - 4) 

+ 25 х 
0.69 х 

(средната 
стойност 
на Пр - 5) 

+ 25 х 
0.63 х 

(средна 
ст-т на 
използв. 
на Пр - 6) 

Иинд 

М

ъ
ж

е 

5
0 

- 20.2193 -24.58085 -44.6856 
+ 

36.00825 
+ 

33.408075 
+ 

25.95285 
55.88 

Ж
е

н

и 

5
0 

-18.9819 -24.51715 -46.5389 + 33.0091 
+ 

31.379475 
+ 

24.240825 
48.59 

О
б

щ

о 

5
0 

- 19.47525 
- 

24.520825 
- 

45.82295 
+ 

34.16735 
+ 

32.179875 
+ 

24.902325 
51.43 

                                           
5 За изчисляване на Иинд използваме формулата: Иинд = 50 – 25 х [0.46 х 
(средната стойност на Променлива 1) + 0.49 х (средната стойност на 
Променлива 2) + 0.86 х (средната стойност на Променлива 3) – 0.82 х 
(средната стойност на Променлива 4) – 0.69 х (средната стойност на 
Променлива 5) – 0.63 х (средната стойност на използване на Променлива 6)] 
– вж. [3, с. 98],  [6, с. 214, 257].  
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Иинд при мъжете е по-висок отколкото при жените - разликата е 7,3 
пункта. Това е съществено различие и се дължи на следното: а) 
индивидуалистичната ценност предизвикателства е по-значима за жените – 
табл. 2 - това намалява диференциацията в ИИНД с 1,23 пункта – табл. 3; б) по 
отношение на индивидуалстичната ценност свобода не са налице значими 
различия (табл. 2); в) индивидуалистичната ценност свободно време е по-
значима за мъжете – табл. 2 – това засилва диференциацията на ИИНД с 1,85 
пункта (табл. 3); г) колективистичните ценности обучение, физически условия 
и умения са по-значими за жените – табл. 2 – това засилва диференциацията 
на ИИНД съответно с 3,0, 2,03 и 1,71 пункта. Обобщено: отношението към 
колективистичните ценности обучение, физически условия и умения и 
индивидуалистичната ценност свободно време засилват диференциацията; 
отношението към индивидуалистичната ценност предизвикателства действа 
в уравниловъчна посока.  

Полезно е да се разбере, че показаното различие в стойността на Иинд за 
мъжете и жените се основава върху значимо диференциране на трудовите 
ценности, въз основа на които се изчислява (формира) Иинд. През 2008 г. 
полът диференцира значимо трудовите цели предизвикателства, свобода, 
обучение, физически условия, умения.  
 
3. Дискусия 

Както вече беше отбелязано, в методиката на Х. Хофстеде са налице 
добре очертани връзки между тенденцията на даден измерител (тук 
индвидиуализъм / колективизъм) и разнообразни явления в изследваната 
общност. Да припомним част от тях – таблица 4.6  
 

Таблица 4. Явления, които е вероятно да се наблюдават  
в общности с ниски/ високи стойности на ИИНД 

 
Тенденция към ниски стойности на 

ИИНД 

Тенденция към високи стойности на 

ИИНД 

 
• Идентичността се корени в 

социалната система  
• Идентичността се корени в 

индивида  
• Емоционална зависимост на 

индивида от институциите и 
• Емоционална независимост 

на индивида от 

                                           
6 В лявата колона са посочени явления, които е по-вероятно да са налице при 
ниски стойности на ИИНД. В дясната колона – такива, за които е по-вероятно 
да се наблюдават в общности с високи стойности на ИИНД - вж. [3, с. 104 и 
сл.], [4],  [6, с. 209],  [10, с. 67 и сл.]. 
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организациите; 
взаимоотношенията между 
работодателя и служителите 
основно са морални 
(продължение на семейните 
отношения) 

институциите и 
организациите; 
взаимоотношенията между 
работодателя и служителите 
са делови, «пазарни» 

 
• Служителите работят по-

добре във вътрешни групи 
• Служителите работят по-

добре самостоятелно 
• Обучението е по-ефективно 

когато се акцентира върху 
груповото равнище 

• Обучението е по-ефективно 
когато се акцентира върху 
индивидуалното  равнище 

• Лошото изпълнени на 
работата води до смяна на 
задачите 

• Лошото изпълнение на 
работата води до уволнение 

 
• Управляват се групи • Управляват се отделни 

индивиди 
• Прякото оценяване на 

изпълнението е заплаха за 
хармонията 

• Прякото оценяване на 
изпълнението подобрява 
производителността  

 
• Директното споделяне с 

някого какво мислиш за него / 
нея, вреди на 
сътрудничеството  

• Да споделиш директно с 
някого какво мислиш за 
него/нея, може да бъде 
продуктивно 

• Възможностите пред 
инвидида се предопределят от 
членовете на групата 

• Човек сам избира желаната 
възможност 

 
• Мениджърите наблягат 

върху приспособяването и 
дисциплината 

• Мениджърите наблягат 
върху лидерството 
(стремежа към  първенство) 
и разнообразието 

• Нормално е да си унил 
(проявите на печал се 
насърчават), но не е редно да 
си щастлив (проявата на 
щастие не среща одобрение)  

• Нормално е да си щастлив 
(проявите на щастие се 
насърчават); не е редно да си 
унил (това не среща 
одобрение) 

 
• Организациите и • Всеки има право на частен 
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институциите се бъркат в 
частния живот на 
служителите си 

живот (без намеса на 
организацията / 
институцията) 

• Най-важните жизнени цели за 
мениджърите са дългът, 
експертността и престижът 

• Най-важните жизнени цели 
за мениджърите са 
удоволствието, обичта и 
сигурността 

 
• Повече значение се отдава 

на обучението и 
използването на уменията в 
работата 

• Повече значение се отдава 
на свободата и 
предизвикателствата в 
работата 

• Професионалната 
квалификация се мисли като 
«години, прекарани в 
обучение» 

• Професионалната 
квалификация се мисли като 
равнище на представяне при 
изпълнение на предишни 
задачи 

 
• Желателно е да се работи 

продължително за една и 
съща компания; по-добри 
мениджъри са тези с повече 
стаж в организацията  

• Продължителната работа за 
една и съща компания не се 
насърчава; мениджърите с 
повече стаж в организацията 
не са (непременно) по-добри 

• Организациите са отговорни 
за служителите 

• Служителите са отговорни за 
себе си 

 
• Служителите се ангажират 

морално с организацията, за 
която работят  

• Ангажиментът по отношение 
на компанията е (добре) 
пресметнат 

• Интересната работа е 
толкова важна, колкото и 
доходите 

• Доходите са по-важни от 
интересната работа  

 
• Най-важното за кариерата е 

да познаваш подходящите 
хора 

• Най-важни за кариерата са 
способностите 

• Груповите решения са по-
добри 

• По-добри са 
индивидуалните решения 

 
• Партикуларизъм: различни 

ценностни стандарти вътре в 
• Универсализъм: за всички 

важат едни и същи 
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групата и по отношение на 
външни за групата индивиди 

ценностни стандарти 

• Ударение върху 
принадлежността – 
членството в зададена 
вътрешна  група като идеал  

• Ударение върху личната 
инициатива и постиженията 
–лидерството (да си пръв) 
като идеал 

 
• При издигане / повишаване в 

организацията се взема 
предвид принадлежността 
на индивида към 
вътрешни/те групи 

• Издигането / повишаването в 
организацията трябва да се 
основава върху личните 
умения и общите правила 

• По-слаба социална 
мобилност, свързана със 
заетостта 

• По-силна социална 
мобилност, свързана със 
заетостта 

 
Маркираните в таблица 4 различия / тенденции могат да служат като 

ориентири за адекватно обяснение на поведението и решенията на полово 
диференцирани индивиди и групи в организациите. При „равни други 
условия“ има вероятност: 

 
• За жените на работното място трудовите цели обучение, физически 

условия, умения да са с по-висока значимост, отколкото за мъжете (на 
работното място); „на същото основание“ трудовите цели свобода 
(независимост) и свободно време да са по-значими за мъжете. Очаква се тези 
различия да се провявяват в мотивационния профил на жените и мъжете 
служители.7 

• За жените на работното място по-често да са приемливи групови 
задачи; за мъжете – по-често – индивидуални задачи; жените на работното 
място да оценяват по-високо  решения, правила, действия, …, насочени към 
подчертаване на значимостта на груповите инициативи, колективните 
решения, хармонията във взаимоотношенията и др. подобни.8 

                                           
7 Тук мотивационният профил се разглежда като инструмент, при който 
набор от фактори на трудовата ситуация (трудови цели, трудови ценности) се 
сравняват въз основа на приписаната им значимост и равнището на 
удовлетвореност от реалното състояние на тези фактори. Идеята е да се 
оцени мотивационният потенциал на тези фактори.  
8 „Антитеза“: очаква се мъжете на работното място в по-висока степен (от 
жените) да одобряват инициативи, правила, решения, …, насочени към 
подчертаване на значимостта на индивидуалните действия, инициативи, 
решения и др. подобни. 
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• Организационни практики, свързани с повишаване въз основа 
(изключително) на лични умения и общи правила (таблица 4), е вероятно да 
срещнат по-силна подкрепа от служителите мъже; организационни практики, 
при които решенията за повишаване отчитат принадлежността към вътрешна 
група, най-вероятно ще срещнат по-малко съпротива у служителите жени (в 
сравнение с реакцията на служителите мъже). Изглежда вероятно при 
издигане в кариерата мъжете повече да разчитат на личните си способности;  
жените – по-често (в сравнение с мъжете) – на познаване на „подходящите 
хора“. 

•  
 При по-нататъшното развиване (и използване) на тази логика, се 

нуждаем от следните напомняния: 
 

• Различията между мъжете и жените, свързани с Иинд са съществени, 
но с ограничена диференцираща работоспособност. Една от 
причините е, че обособените (за нуждите на изследването) групи 
принадлежат към обща национална (и регионална) култура. 

 
• Има основания да приемем, че формално противоположните 

ценности (например индивидуализъм – колективизъм) всъщност са 
свързани и взаимно се предполагат [11, с. 18 и сл.]. „Крайният 
индивидуалист“ съвсем не е асоциален – просто, когато разсъждава 
върху индивида и групата, сигурно ще постави в началото индивида. 
А „крайният колективист“ -  когато разсъждава върху индивида и 
групата – вероятно ще постави в началото групата (без да 
пренебрегва индивида). 
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Abstract.The article highlights the importance of solid emotional intelligence skills for the 
effective execution of leadership role not only in the native land but also far off it. The paper 
presents a study aiming to explore construct validity of the Shutte emotional intelligence scale 
over 110 students that participated. The research explores gender, age and nationality 
differences as determinants of emotional intelligence and its differentiated core factors – 
„appraisal and regulatuion of emotions in the self” and “appraisal and regulationof emotions 
in others”. 
Кеуwords: emotional intelligence, management, organizations, cross-cultural research, 
construct validity 

 

1. Въведение 

Потребността от кроскултурно изследване на конструкта емоционална 
интелигентности неговото значение и практическо приложение за теорията на 
мениджмънта се посочва и аргументира от много изследователи. В контекста 
на идеята за „кроскултурното” или „глобално” лидерство, факта, че 
емоционална интелигентност допринася за ефективното лидерство в 
собствената страна, дава основание на много изследователи да смятат, че 
емоционалната интелигентност допринася и е необходима за успешното 
лидерство далеч от родина. Тези мениджъри, които заемат лидерски позиции в 
различни кътчета на света, често трябва да доказват своите качества и 
професионализъм в контекст, различен от собствената им родна емоционална 
култура. Лидерите, притежаващи емоционална интелигентност, биха се 
ориентирали и разчели „ключовете” на емоциите в един различен от 
обичайния за тях културен контекст, дори и без да са преминали специално 
обучение. Това често е обосновка на практически подход при селекцията на 
кадри в организацията, при който, изборът на лидери за дадена позиция се 
определя от демонстрираната от тях емоционална интелигентност. Тези, които 
вече са усвоили специфичните компетенции на контрол, разпознаване и 
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управление на емоциите или тези с висока  способност за учене и мотивация 
често са сред предпочитаните кандидати. 

Друг основен въпрос, към който са насочени усилията и стремежите на 
изследователите,е изясняване идентичността и съпоставимостта на конструкта 
„емоционална интелигентност” в различните култури. 

 

2. Емоционалната интелигентност и „променените правила” на работното 

място в новото хилядолетие 

Емоционална интелигентност става централна тема в литературата по УЧР, 
обучение и лидерство и в действителност повлиява практиките в тези области. 
Развива се цяла индустрия  в подбора на персонал,  със съответните средства 
за оценката на качества на работното място, които отразяват значението на 
емоционалната интелигентност на личността. Факта, че емоционална 
интелигентност се превръща в основен критерий и фокус при селекцията, 
развитието и повишаването на кадри, означава че тази идея се 
„институционализира” и осмисля дълбоко[Sturdy and Fineman, 2001: 135, цит. 
по 1, с. 620].  

Понятийната схема, комбинираща двете понятия „емоции” и 
„интелигентност”, сама по себе си е индикатор за значителна промяна в 
нагласите на специалистите към ролята на емоциите на работното място днес. 
Докато през 1980-те емоциите се разглеждат като своеобразна „бариера” при 
вземането на „хладнокръвни” решения на работното място и вреден „шум”, 
отклоняващ индивида от способността му да прави интелигентни преценки, то 
в началото на новото хилядолетие все по–категорично се налага нов тип 
„етика” и „идеал” на работното място. Умението успешно да владеем 
собствените емоции и да въздействаме на емоциите на другите в унисон с 
организационните цели се осъзнава и утвърждава като „ключово” 
мениджърско умение. 

 
3. Емоционална интелигентност и ефективно лидерство 

Емоционална интелигентност е съвкупност от емоционални умения с 
висок приоритет за определени служители в организацията. Тя е с най-голямо 
значение за хората на „върха” на организацията, докато IQ и другите 
технически умения са по-важни детерминанти на успеха на по-ниските нива на 
корпоративната йерархия  [1 ]. 

За ефективното изпълнение на лидерската роля са основополагащи два 
аспекта на емоционалната интелигентност: 

3.1. Способност да се управляват собствените емоции 
Лидерите, които осъзнават връзката между емоции и последствия от 

емоциите, които преживяват, са в състояние да осмислят факта, че тяхното 
положително настроение в определени ситуации ги предразполага да мислят  
твърде оптимистично. Те преоценяват своите решения, в моменти, в които са в 
неутрално емоционално състояние, за да може да осигурят необходимата 
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реалистичност и критичност на добрите преценки.Те също така са в състояние 
да коригират негативното си настроение, произтичащо от най-различни 
източници, посредством различни мета-емоционални стратегии за управление 
на емоциите [2].  
3.2. Умение да се разпознават и управляват емоциите на другите хора в 

организацията 

Управлението на чувствата на другите в организацията също е ключово 
лидерско умение. Способността на лидера да предизвиква ентусиазма, 
оптимизма и увереността на своите служители, както и противоположните на 
тях чувства като тревожност и загриженост, всъщност са „кормило” на 
персонализираното социално влияние в организацията. 

Способността на лидера да въздейства и управлява емоции на подчинените 
си, зависи от тяхното правилно разпознаване. Емоционално интелигентният 
лидер прави точни преценки за начина, по който неговите последователи се 
чувстват и осъзнава причините за техните чувства. Не по-малко важна е 
способността на лидера да разграничава емоциите, които служителите в 
организацията действително преживяват и външно проявяваните от тях 
емоции. Служителите често целенасочено контролират външния израз на 
емоциите си, тъй като се съобразяват със съществуващите правила за 
показване на емоции на работното място. Гореспоменатото е невъзможно без 
способността на ръководителя за емпатично възприятие на другите индивиди 
в. професионален контекст [2].  

 
4. Изследване на емоционалната интелигентност при студенти от 

Технически университет – София със скалата на Шутте 

4. 1. Цел, задачи и хипотези на изследването 

Основната цел на настоящето изследване е да проучи психометричните 
показатели на Скалата на Шутте чрез приложението й върху български и 
чуждестранни студенти в Технически университет - София. Проучването се 
фокусира върху установяване надеждността и факторната валидност на 
скалата. 

В рамките на основната цел на изследването може да се посочи още една 
такава „микро цел”, а именно  да се проучи сходството и различието в 
значимостта на факторите, стоящи в основата на глобалната черта или умение 
„емоционална интелигентност” - т.е. да се сравнят две различни групи - 
български и турски студенти и да се търсят обяснения на евентуални проявени 
на експериментално равнище различия между тях по отношение на тяхната 
емоционална интелигентност.  

Тъй като в дизайна на проведеното изследване се включва проучването на 
редица независими показатели - пол, възраст и изучавана специалност на 
изследваните лица, като конкретни задачи на изследването можем да посочим 
анализа и интерпретацията на значението на тези фактори по отношение 
проявлението и спецификата на явлението „Емоционална интелигентност”. 
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Като основна хипотеза на изследването се допуска, че емоционалната 
интелигентност е културно специфичен конструкт, върху който оказват 
влияние културни нагласи и ценности. Можем да допуснем, че на 
емоционални реакции като емпатия, съчувствие, съпреживяване, разпознаване 
на чуждите емоции, споделяне на преживян опит, ще се приписва по-голяма 
ценност при чуждестранните студенти, отколкото при българските студенти. 
Колективистичният тип общества създават и моделират тип емоционална 
култура, в която има подчертана чувствителност към емоционалното 
споделяне, подкрепа и съвместно преживяване на емоциите на индивида с 
другите хора в „първичните” групи. 

 
4. 2. Методика на изследване 

4. 2. 1. Участници 
В проведеното изследване взеха участие 110 студенти от Технически 

университет-София. Всички участници се включиха в него доброволно, като 
им беше разяснена целта на изследването и неговата анонимност. Преди да се 
пристъпи към попълване на въпросниците беше прочетена инструкция на 
тестовата процедура.  

Разпределението на изследваните лица според факторите възраст, пол, 
националност и изучавана специалност е показано на таблица 1. 

                                                                                                 

                                                                                                               Таблица1 

Независими 
променливи 

Групи 

N 
/брой 
лица/ 

Независими 
променливи 

Групи 

N 
/брой 
лица/ 

 20г. 38    
 21г. 28 Националност Българи 68 
 23г. 18  Турци 42 
 24г. 15    

 
Възраст 

 25-26г. 11    
 Мъже 77 Специалност Стопанско 

управление 
34 Пол 

 Жени 33  Мехатронни 
системи 
Компютърни 

системи 
Индустриални 

технологии 

42 
 
21 
 
13 

    
4. 2. 2. Скала на Шутте за изследване на емоционална интелигентност 

Въпросникът на Шутте /SSREI scale/е едно от най-използваните средства 
за измерване на емоционална интелигентност, който се използва широко, 
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поради неговата относителна краткост и удобство при приложение върху 
голям брой изследвани лица. Скалата е композирана, така че да измерва 
емоционална интелигентност като един фактор или една обща черта на 
личността т.е. в основата на концептуалното осмисляне на въпросника е 
заложена еднодименсионалността [3]. 

Скалата съдържа 33 твърдения, на които се отговаря се като се използва 
пет-степенна Ликъртова скала. Скалата на Шуте е самооценъчна и е създадена 
на база на концептуалния модел на Салъвей-Майер.Техният модел им 
дефинира емоционалната интелигентност като способност да се възприемат, 
разбират, управляват и използват емоциите, така че да се улесни процеса на 
мислене на личността. Създадените въз основа на този модел тестове измерват 
емоционална интелигентност като способност на индивида, а не толкова като 
характерови тенденции [4]. 

Вътрешната консистентност на скалата (Cronbach’s alpha) за конкретното 
проучване е α = 0.65, която бихме могли да определим като 
задоволителна.Може в бъдеща перспектива да се осмислят начини за 
повишаване на надеждността на въпросника, така че да се достигнат по-добри 
равнища на хомогенност и консистентност на скалата. 

Поради невъзможността да бъде намерена българска версия на скалата на 
Шутте, беше направен експертен лингвистичен превод на немската му версия 
и последващ обратен превод, за да се спазят стандартите по отношение 
използването и адаптацията на чуждоезикови скали.  

Опитът да се използва стандартната четири факторна структура 
предложена от [Carrochi et al. 2002, цит.по 4, c. 222] като подходящо решение 
на основните статистически процедури се оказа неподходящо в рамките на 
настоящото проучване. Други изследвания посочват обособяването на 
следните фактори в скалата на Шутте: контрол върху собствените 
емоции,оценка на собствените емоции,оценка на емоциите на другите, 
използване на емоциите за решаване на проблемите. Идеята за наличието на 
четири самостоятелни фактора, стоящи в основата на въпросника на Шуте за 
емоционална интелигентност, не намери потвърждение на равнището на 
необходимите статистически анализи в контекста на проведеното изследване. 

 
5. Резултати 

В резултат на направен факторен анализ чрез метода на главните фактори 
и Varimax ротация, се оказа най-подходящо свеждането на всички 33 
твърденията до два основни фактора:  
5. 1. Познаване и управление на собствените емоции 

Първият фактор измерва способността да се изразяват, управляват и 
модифицират собствените емоции, така че да се постигат поставените цели и 
да се мотивира личността при преодоляване на трудности. Този фактор се 
отнася и до осъзнаване на собствените емоции и причините за тях, както и до 
култивиране на собствения оптимизъм, удовлетвореност и положителни 
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емоции. Надеждността на фактора е висока - α =0.699, /№12/, а включените в 
него твърдения – 12 на брой.  
5. 2. Познаване и управление на емоциите на другите 

 
Вторият фактор се отнася до способността на личността да разпознава, 

управлява и използва емоционална информация в отношенията си с други 
хора, за да изгражда атмосфера на доверие, заинтересованост и съпричастност. 
Тук се включват и твърдения, които оценяват способността на индивида за 
идентификация с емоциите на другия, както и способността да „се управлява” 

Таблица 2

 

Формулировка на твърденията Твърде

ние Средна 

стойност SD 

N 

/бр. 

участ

ници/ 

12.Когато изпитвам някакво позитивно 
чувство, аз мога да направя така, че това 
чувство да продължи по-дълго. 

EI12 3,527 ,9453 110 

3.Очаквам повечето неща, с които се 
захващам, да бъдат свършени добре. 

EI3 4,190 1,044 110 

9.Аз осъзнавам чувствата, които 
преживявам.  

 

EI9 3,963 ,937 110 

1.Аз зная кой е подходящия момент, за да 
разговарям с другите относно своите лични 
проблеми. 

ЕI1 3,990 ,943 110 

14.Занимавам се с активности, които ме 
карат да се чувствам щастлив. 

EI14 4,118 1,029 110 

22.С лекота разпознавам чувствата, които 
преживявам. 

EI22 3,845 ,900 110 

10.Аз очаквам да се случват хубави неща. EI10 4,227 1,019 110 
19.Аз осъзнавам причините, поради които 

моите чувства се променят. 
EI19 3,945 ,936 110 

23.Мотивиран съм да постигам положителни 
резултати относно задачите, с които се 
захващам. 

EI23 4,309 ,726 110 

2.Когато попадам в трудни ситуации, аз си 
припомням подобни такива ситуации и 
начините, чрез които съм ги преодолял. 

EI2 3,990 ,990 110 

6.Някои значими събития в моя живот ме 
карат да преоценявам кое е наистина важно и 
кое не. 

EI6 4,409 ,970 110 

27.Определени промени на емоционалното 
ми състояние, ме провокират  да развивам 
нови идеи. 

EI27 3,445 1,080 110 
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впечатлението на другите за собствената личност. В него попаднаха 11 
твърдения като надеждност на фактора е α =0.617/№11/ и бихме могли да 
определим като задоволителна. 

 
 Таблица 3

Формулировка на твърденията 
Твърде-

ние 
Средна 

стойност SD 

№ /бр. 

Участни-

ци/ 

8. Чувствата са тези неща, които правят 
живота ми стойностен. 

 

EI8 3,881 1,011 110 

26.Когато някой ми разказва за важно 
събитие в неговия живот, аз се чувствам 
така, сякаш аз самия го преживявам. 

EI26 3,545 1,019 110 

 11. Аз охотно споделям своите чувства 
с другите хора. 

EI11 3,027 1,316 110 

15.Осъзнавам невербалните сигнали, 
които другите хора ми изпращат. 

EI15 3,445 ,963 110 

25.Мога да тълкувам невербалните 
послания на другите хора. 

EI25 3,490 ,926 110 

4. Другите хора лесно ми се доверяват. EI4 3,718 1,014 110 
32.Мога да определя как другите хора 

се чувстват, слушайки на тона на техния 
глас. 

EI32 3,536 1,186 110 

13.Планирам събития, за които другите 
хора са ме посъветвали. 

EI13 3,181 1,042 110 

5.Трудно ми е да разбера значението на 
невербалните сигнали на другите хора. 

EI5 3,045 1,095 110 

16. Представям себе си по начин, който 
оставя добро впечатление в  другите 
хора. 

EI16 3,672 1,084 110 

30.Помагам на другите хора да се 
почувстват по-добре, тогава когато 
изглеждат мрачни. 

EI30 4,109 ,827 110 

 
5. 3. Вътрешна консистентност и взаимозависимост на факторите за 

емоционална интелигентност от скалата на Шутте. Надеждност /α на 

Кронбах/, средна стойност и стандартно отклонение /SD/ на  факторите за 

емоционалната интелигентност и на общата емоционална интелигентност 
Таблица 4 показва, че взаимозависимостите на отделните фактори с  целия 

въпросник за емоционална интелигентност е позитивна и статистически 
значима. Получените коефициенти, свидетелстват, че и двата обособени 
фактора за емоционална интелигентност взаимодействат с общата 
емоционална интелигентност на изследваните лица, като корелацията на 
фактора „управление на собствени емоции” е висока, докато тази на фактора 
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„управление на чуждите емоции” е на границата между висока и умерена 
корелация. 

Таблица 4  

 
Обща 

емоционална 
интелигентност 

Емоции на 
другите 

Собст

вени 
емоции 

Α 

Pearson 
Correlation 

1 ,697** ,755** .653 

Sig. (2-
tailed) 

 
,000 ,000  

Обща 
емоционална 
интелигентност 

N /брой 
участници/ 

110 110 110  

Pearson 
Correlation 

,697** 1 ,324** .617 

Sig. (2-
tailed) 

,000 
 

,001  

Емоции на 
другите 

N 110 110 110  
Pearson 

Correlation 
,755** ,324** 1 .699 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,001 
 

 

Собствени 
емоции 

N 110 110 110  
**Корелациите са значими при р</= 0.01 (2-tailed). 
 

 

5. 4. Влияние на независимите променливи върху общата емоционална 

интелигентност и нейните фактори 
Таблица 5  

  

 
Национал-

ност 

N/бр. 

лица/ 

Sig./2-

tailed/ 

Средна 

стойност SD 

Станда-

ртна 

грешка 

Българи 68 ,220 123,332 13,215 1,602 Емоционална 

интелигентност Турци 42  126,285 10,239 1,579 

Българи 68  37,220 5,153 ,625 Емоции на 

другите Турци 42 ,000* 40,976 4,624 ,713 

Българи 68 ,285 48,411 5,314 ,644 Собствени емоции 

Турци 42  47,231 5,962 ,920 
* Резултатът е статистически значим 
Sig. /2-tailed/ – статистическа значимост на резултата 
 
Получените резултати за влиянието на фактора „националност” върху 

емоционалната интелигентност са в унисон с предварително направената 
хипотеза за сравнително по-голямата значимост на емоции, отнасящи се до 
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отношенията на индивида с другите. Средната стойност на фактора „познаване 
и управление на емоциите на другите” при студентите от Турция е по-висока 
от тази на българските им колеги като резултата е статистически значим. 
Можем да направим извода, че като представители на по-колективистичен тип 
общество, студентите от Турция потвърждават очакването за наличие на 
нагласи, отдаващи по-голямо значение на емоционалната свързаност с Другия, 
посредством емоции като емпатия, споделяне, доверие, окуражаване. Според 
Г. Хофстеде и Р. Макри в индивидуалистичните общества като цяло 
„връзките” между индивидите са по-слаби: всеки един се грижи сам за себе си 
и за неговото непосредствено семейство. В колективистичните общества, 
хората още от раждането си са интегрирани в силни групи, подобни на 
разширени семейства /чичовци, лели, баби/, които ги предпазват, получавайки 
насреща пълна лоялност [5]. 

За да се проучи влиянието на факторът „възраст” и „специалност” върху 
общата емоционална интелигентност, беше направен дисперсионен анализ – 
ANOVA в две различни извадки – на българските и чуждестранните студенти. 
Установи се, че факторът „пол” не оказва статистически значимо влияние 
върху общата емоционална интелигентност, нито при българските , нито при 
чуждестранните студенти. 

Факторите „възраст” и „специалност” също не оказват значимо влияние 
върху общата емоционална интелигентност при българските студенти. Но се 
установяват статистически значими различия в групата на чуждестранните 
студенти между 23 /М = 122.956, SD = 7.830, № 23/ и 24-годишните /М = 
133.333,  SD = 8.637, № 12/студенти по отношение общата емоционална 
интелигентност /F = 4.878, p = 0.013/. Следователно в групата на турските 
студенти откриваме статистически значимо влияние на фактора „възраст” по 
отношение на емоционалната интелигентност. Получените средни стойности в 
двете групи  /на 23 и 24 годишните/, свидетелстват, че с нарастване на 
възрастта като цяло се увеличава и емоционалната интелигентност на 
изследваните лица, въпреки това възрастовия обхват на попадащите в 
изследването лица е доста ограничен, за да могат да се правят по-категорични 
обобщения за хронологично нарастване на равнището на емоционалната 
интелигентност през периода на ранната младост. 

От направените анализи става ясно, че в българската извадка не се 
установяват статистически значими различия по пол по отношение на двата 
фактора на емоционална интелигентност – „познаване и управление на 
собствените и чуждите емоции” /р = 0,541; р = 0,249/. 

Любопитен е фактът, че не се установява влияние на пола в силата на 
проявление на едни или други аспекти на емоционалната интелигентност. 
Проявата на емоции е тясно свързана със социализационните и възпитателните 
практики в обществото, канализиращи различни емоционални преживявания 
като норми и еталони за допустимо и очаквано поведение на двата пола. 
Опозицията ”ориентираност към инструменталност – ориентираност към 
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отношения”, макар и пределно обща, и е смислово подходяща за 
разграничаване на мъжката и женската мотивация. Решителност, борбеност, 
стремеж към резултат или инструменталния тип нагласа, считани по-скоро за 
мъжка диспозиция, утвърждават в индивида емоции като амбиция, 
настойчивост и разчитане на себе си, докато вторият тип нагласа като цяло е 
по-характерна за женския пол и се проявява като ангажираност с отношения, 
споделяне и повишена емоционална чувствителност. 

 
6. Заключение 

Проведеното изследване е емпиричен опит да се надникне по един „по-
обективен” начин в същността на явлението емоционална интелигентност. От 
научно-изследователска гледна точка интерес представлява установяването на 
различия между обособените в изследването групи по пол, възраст и 
националност, в равнището на емоционалната им интелигентност и нейните 
фактори. Конкретният вид на тези различия при изследваните лица и начинът, 
по който те се проявяват, дава възможност да се открои определен модел на 
емоционална култура, за който да се търсят обяснения на равнището на пола, 
възрастта и културата. Сред всички получени резултати най-категорично 
говорят тези стойности, при които има съществено различие между групите на 
българските и чуждестранните студенти в аспекта на емоционалната 
интелигентност, свързан с „познаване и управление на емоциите на другите 
хора”. Емоционални реакции като емпатия, съчувствие, съпреживяване, 
разпознаване на чуждите емоции и споделяне на преживян опит са ключови в 
изграждането на отношения „Аз – Другия” посредством силна идентификация 
и свързаност между индивидите. Разширяването и утвърждаването на връзката 
„Аз – Другия” е стабилен ценностен ориентир в колективистичния тип 
общества, в които груповият интерес, нужди и хармония са с приоритет пред 
индивидуалните. 
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Abstract. Social responsibility of organizations means changing the way of leading the 
organizations and changing impact of organization on environment. Initiatives in domain on 
social responsibility of organizations are trying to find out innovative solutions for reduction 
of problems connected with the poverty, education, environment and biodiversity. Taking 
into account the significant contribution of the organizations in the environment in economic 
growth, productivity and job creation and the development of highly productive, socially 
oriented and environmentally sustainable organizations is extremely important for 
sustainable economic growth. In that direction is this pepper, which explains the model of 
social responsibility in organization some of the important aspects of social responsibility of 
organizations as a key for long term success of organizations. The main thesis of this paper 
is the way organization identify its stakeholders, through process of inclusion of 
stakeholders become social responsibility organization. This paper uses analytical approach 
for explaining this thesis. 
Keywords: social responsibility, social entrepreneurship, entrepreneurship, stakeholders, 
organizations. 
 

1. Introduction  

The concept of social responsibility is quite prominent in recent times, 
especially when it comes to the work of the organizations. Today, all organizations 
are faced with the working rules which are aimed at meeting the needs of present 
generations without compromising the satisfaction of the needs of future 
generations. Organizations need to work in accordance with the social and natural 
environment. Organizations no longer be able to have success in the work if it is 
isolated from the environment and the activities that happen in the society. Now, 
the focus of the organization should be on making profit, but organization also 
should be example of community organization with its operations. Keeping in step 
with global trends, organizations needed restructuring their frames of action, rules 
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and business models. In terms of positioning it in the environment, socially 
responsible organizations should constantly review their short and long term goals 
to keep up with the challenges of rapid changes in the environment. Also, major 
change in organizations coursed situation, now they are connected with local and 
global stakeholders. Quality of relationship that an organization has with 
employees and other stakeholders such as customers, investors, suppliers, the 
public and government officials and communities are essential to their success. 
These key transformations caused changes in the way of workin through the 
implementation of the principles of social responsibility and change the way the 
management of organizations. The main areas that focuses on this paper are: 
- Activities with a focus on the relationship with employees positively affects the 
strategy for socially responsible behavior by organizations. 
- Activities with a focus on protecting the environment positively affects the 
strategy for socially responsible behavior by organizations. 
- Activities with a focus on customers (consumers) positively influence the strategy 
for socially responsible behavior by organizations. 
- Activities with a focus on protecting the community positively affect strategy for 
socially responsible behavior by organizations. 
 
2. Concept of social responsible organizations 

Organizations develop different strategies for dealing with social needs, 
environment and other organizations. The success of the work of organizations is 
measured by how successfully implemented the concept of social responsibility in 
strategy and in everyday activities. This concept concerns that organizations  have 
a much greater responsibility to society than to the realization of profits. As a 
participant in society, organizations need to operate in accordance with social 
policies. 

Dahl in connection with socially responsible organizations said: "Any large 
organization should be socially organization, or entity whose existence and 
decisions need to be adjusted in relation to whether serving the public or social 
needs"[2]. 

To this definition would be added next Balabanis, Philips and Lyall (1998) 
that: "In the modern commercial era organizations and their managers are subject 
to public debate to play an active role in society" [3]. 

Social responsibility refers to the management philosophy under which 
individuals considered legally or socially responsible for the quality of use of its 
authorization and execution responsibilities in the implementation of certain 
activities. 

"Social responsibility is the responsibility of the organization refers to the 
impact of its decisions and activities on the environment through transparent and 
ethical behavior that is consistent with sustainable development. In these 
organizations transforms into account the expectations of stakeholders and the 
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organization is in compliance with the law and with international norms of 
behavior, and is integrated into the organization" [4]. 

Definition describes the work of socially responsible organizations. Discussion 
on social the responsibility needs to be emphasized that any organization has 
reviewed and determined by its own terms, and therefore appear numerous 
definitions from your own point of view considering social responsibility of 
organizations. 

According to Milton Freedman (1970) "There is one and only one social 
responsibility of the organization to use resources and engage in activities that will 
increase profits as long as you require the rules of the game, which means 
engaging in open and free competition, without dishonesty and trickery [5]. "While 
Drucker says that" businesses turning social problems into economic opportunities 
and economic benefits in productive capacity, human potentials (competencies), in 
well-paid jobs and wealth" [6]. 

Those deffinitions ehplain how different researches defines social responsible 
organizations. 
 
3. Key stakeholders for the organization 

Social responsibility refers to the business to be seen as part of society and the 
environment and to support. Organization can not function in isolation from the 
environment. It is connected with customers, employees, suppliers, communities, 
investors and many others, in a word are called stakeholders. Hence there is a need 
to explain that in essence represent stakeholders. There are many definitions of 
stakeholders, but it is necessary to highlight some of them, according to which the 
stakeholders are [7]: 

- Those groups without whose support the organization would not be able to 
survive in the middle, 

- Each group or individuals that affect or influence upon them through 
ostavruvanjeto goals of the organization. 

From these definitions we can see that many of the individuals, groups, and 
sometimes organizations can be stakeholders of an organization. Thus for the 
stakeholders of the organization can be: 

- Managers. 
- Employees. 
- Buyers. 
- Investors. 
- Supplier. 
- Shareholders. 
- Government. 
- Local community and so on. 
All these groups of stakeholders are considered and included in the work of 

the organization in a different way. But it is necessary to bear in mind that an 
individual can be part of multiple groups of stakeholders. Example may be the 
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purchaser or user of the products and/ or services of an organization and at the 
same time both an employee and a member of a local community. Can also be a 
member of a particular group not deal with the protection of the environment and 
as such be included in the work of the organization as stakeholders. In this respect 
it can be considered stakeholders as separate groups and all pstavuvaat different 
purposes. Because the organization is necessary for them to identify and for all to 
make appropriate plans as to include in its work. In order to understand in more 
detail the role of stakeholders and their involvement and relationship with the 
social responsibility of organizations is necessary to make a division of 
stakeholders internal and external stakeholders. Internal stakeholders are the 
employees and managers of an organization, while external stakeholders, suppliers, 
buyers who are not part of the organization or not employees of the organization. 
Modern way of functioning of the organization as well as the concept of the 
modern organization, does not support this classification because some employees 
may also be be and suppliers, while suppliers of the organization may be employed 
in other organization.  
 

4. Theoretical model - Proces of including stakeholders in social responsible 

organizations 

When discusing for the social responsible organization it is necessary to be 
explanined som theoretical model for that proces.  

First step in this proces is researching the environment of organization, and 
alalyzing stakeholdres from environment. This method refers to the analysis of 
stakeholders has its effect on implementation social responsibility in the 
organization. This influence can be positive and negative. Stakeholders usually 
belong to certain categories of outstanding employees of the organization as well 
as trade unions, employee representatives of various influential individuals or 
sectors on which the introduction of social responsible organizations will have the 
greatest impact as is shown in fig. 1. 

Fig. 1. Theoretical model - Process of including stakeholders in social responsible 
organizatons 
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Than, organization should start with the process of including stakeholders in 
its work, process which enables the organization to become social responsible. To 
be able to engage stakeholders in the work of the organization is necessary to 
implement a process that has 5 steps listed below: 
- Identifying stakeholders. 
- Understanding the reasons for the involvement of stakeholders. 
- Planning process. 
- Start dialog. 
- Maintaining dialogue and the implementation of the commitments. 
 

Identifying stakeholders 
Organizations have limited ability to choose their stakeholders. Stakeholders 

have different characteristics in line with where the organization works, what 
works, how it works and communicates with the environment. What you need to 
first make the organization is to identify stakeholders. All those individuals who 
have no direct connection to the business can be considered stakeholders. These 
include the families of employees and all those who live in a particular area where 
the location of the organization. Useful technique in this phase is the mapping of 
stakeholders. Through this technique rganizaton can identify those stakeholders 
who are closely connected with the organization and who have their own 
characteristics that are close to the characteristics of the organization itself. Some 
of the organizations stakeholders use mapping diagrams, while others use circles. 
Translated in terms of the context of the supply chain, it is desirable to require all 
local partners and communities to assist in the "translation" of the organization's 
interest and expectations of local stakeholders. When acceding to this stage, 
organizations are faced with identifying a large number of stakeholders or making 
a long list of them, which often has no practical use.  

 
Understanding the reasons for the inclusion of stakeholders 
Organization and the involvement of stakeholders need to review and 

understand the impact that these CSOs have in the middle, to align their values 
with the values of the organization, then to harmonize also mission, strategy, 
commitments that have both sides in accordance with legal regulations. In this 
way, the organization will establish a solid relationship with its stakeholders. The 
reason for the involvement of stakeholders will determine the way stakeholders 
will be included as well as their expectations, which may change over time. What 
is most important at this stage it is necessary to identify how to fit into the "big 
picture" of the organization involving stakeholders. It is also necessary to consider 
what will be the role of the stakeholders whether they will engage only advice or 
actively participate in the work of the organization? Whether the organization is 
ready for a change from what we learned during the work? It is also necessary to 
consider the requirements of specific groups of stakeholders inclusion in specific 
processes in the organization. However, much of organizations include 
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stakeholders as part of strategic processes or to identify the specific problem, the 
risks and opportunities of the environment, expanding the organization's network, 
to test the processes of communication and brand building organization and 
confidence the same to the environment. 

 
Planning process 
At this stage it is necessary to determine the purpose of the inclusion of 

stakeholders in the organization. Organization that wants to achieve with the 
involvement of stakeholders in the work of the same? What are the needs and 
expectations of stakeholders? As the organization is related ki opportunities for the 
organization's operations in the supply chain? The plan for the inclusion of 
stakeholders is necessary to describe each group of stakeholders, in terms of 
representation of the same in the organization, or whether only a certain number of 
individuals will be included in the organization's work or need to involve the whole 
group stakeholders. When involving stakeholders or part of them in the work of the 
organization is necessary to consider the issue of whether those involved are 
competent to work in the organization, taking into account the fact that the 
organization operates in accordance with certain standards in order to protect 
environmental or social responsibility standards such as ISO 9000, ISO14000 and 
ISO 26000. Also the inclusion of stakeholders need to connect to the management 
performances and organizational learning, which means that the involvement of 
stakeholders in the organization required to give measurable and valid data. In the 
plan it is necessary to include it in that key issues stakeholders will be involved. It 
is also necessary to make a plan for the process of inclusion of specific cultural 
groups. It is necessary to emphasize that some vulnerable groups can talk openly 
about the problems that have especially if it comes to some of the employees of the 
organization. The proportions of men and women also need to take into account, 
especially when you need to implement the information given. In certain cases by 
the organization includes facilitator facilitating the flow of necessary information 
between the organization and stakeholders. For this purpose it is necessary to find 
the appropriate approach to the involvement of stakeholders. This can be done 
through focus groups, smaller groups will be interviewed, formal links, meetings 
with key individuals, counselors from a given set of stakeholders etc. The chosen 
approach should be clearly defined, and through it to highlight the objectives, the 
capacity of stakeholders, the cost and time for it and the need for quantitative or 
qualitative information. Organization sometimes requires the involvement of 
consultants that all will help in this process especially at this stage. 

 
Start a dialogue 
When it comes to the involvement of stakeholders is necessary to emphasize 

that the early organization needs to establish a relationship that will be open and 
respect, which in turn increases the possibility of benefits on both sides; 
stakeholders and the organization. At this stage of the stakeholders should be clear 
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when and how much will be their participation in the work of the organization. 
Manipulating and misleading information on the involvement of stakeholders will 
only destroy trust and questioned the future involvement of the stakeholders in the 
organization. For this purpose, the organization should also set firm rules and 
protocols that will be in accordance with the organization and with stakeholders. 
This includes questions about what is confidential and for both sides to be 
accounted for in public and what should not. Dialogue means mutual 
communication on both sides, so it is necessary to be an active listener to hear the 
opinion of the other side and tell their own opinion. Recording as giving final 
conclusion and making a summary after each meeting gives the impression that 
what was said is understood and will be reviewed by both sides. The dialogue can 
be established through interviews, focus groups, surveys, etc.  

Maintaining dialogue and the implementation of the commitments can be 
used in different ways and approaches for involving stakeholders in the 
organization. Once the dialogue is finished and will engage stakeholders and 
review interests of both parties and stakeholders, and the organization itself, it is 
necessary to make a list of obligations that have both sides. This should be in 
accordance with the organization's goals as well as the whole process of engaging 
stakeholders in the organization. 

When we talk about this process, it is necessary to emphasize that this is just 
one of the ways of involving stakeholders in the direction of creating social 
responsible organization. Depending on the size of the organization, the issues 
under consideration and the aspects of social responsibility that are willing to 
embrace, can choose other ways of involving stakeholders. 
 

5. Conclusions 

The best way to meet the challenges of environmental medium to create "pure" 
production systems that focus on avoiding making waste and pollution. This 
requires different production philosophy. Such an approach requires an 
environmental assessment of each part of the process, from raw materials to 
disposal or reuse of packaging. 

Organizations are aware that employees are the most important resource and 
source of value. Because focus and become socially responsible in this domain 
taking activities such as: reduction of discrimination, protect their health and 
safety, diversity management, providing freedom of association of employees, 
education, training, employee motivation and satisfaction, organizational 
volunteering etc. 

The movement to protect the interests of consumers is a leading force in the 
business world. Consumers have the right to be informed about the products they 
use, and their protection against misleading labeling, false advertising and harmful 
products. Accountability to consumers is crucial for the organization because of 
such liability depends on the organization's existential question. In particular, the 
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target of criticism product characteristics (quality, reliability, packaging ivedbata) 
and marketing presentation. 

Stakeholders are the key factor in the work of social responsible organizaton. 
That is why the organization should implement a process to identify stakeholders 
and to involve them in the work of the organization. For this purpose it is necessary 
to communicate with all individuals and groups of stakeholders who can contribute 
to the organization's work. Organizations that work on this principle are leaders in 
their field. 
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Abstract. Activities in landscape architecture are directly related to the application of 

altruistic concepts for the improvement of public welfare. Experts, working in this 

profession, perform functions related to management of various complex projects for 

improving the living conditions of the community. Through their work they exert significant 

effects on the economic, social and environmental development. Professional social 

responsibility of the landscape architect is an integral part of ethical behavior not only 

within the profession but to society and is a factor for sustainable development of urban 

green systems. 

IFLA (International Federation of Landscape architects) definition of a field of work of 

landscape architects is “Landscape Architects conduct research and advise on planning, 

design and stewardship of the outdoor environment and spaces, both within and beyond the 

built environment, and its conservation and sustainability of development. For the 

profession of landscape architect, a degree in landscape architecture is required.” First of all 

in the code of ethics of the profession are imposed standards related to interaction with the 

society. 

Keywords: landscape architect, ethic code, professional social responsibility.   

 

1. Въведение 

Специализираният труд на ландшафтния архитект, наложил се във 

времето, следва принципа на естественото разделение на труда и еволюцията 

налага институционализирането му. Предвид значимостта на специфичния 

труд на ландшафтния архитект, в създаването на благоприятна среда за труд-

обитание-отдих, е създадена и наложена съответната институционална рамка 

и среда при неговото прилагане. Развитието на обществата налага във 

времето различни ценности и утвърждава норми на поведение чрез 

институциите, които следват своето развитие в полза на устойчивото 

развитие, вкл. и на зелените системи на градовете. Понастоящем обществото 

утвърдило ландшафтния архитект, като социална ценност е наложило 

определени образователни и професионални стандарти за упражняване на 

професията, които да осигурят високо качество и ефективност на резултата 
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от неговия труд. Съществуващата институционална рамка, обаче, не може да 

обхване всички аспекти на социалните очаквания към труда, етиката,  

отговорността и морала на тези специалисти. Затова ефективни ще са 

институциите и институционалната рамка тогава когато отразяват 

социалните промени и очаквания на обществото към професионалистите. 

Професионална социална отговорност е едно от обществените очаквания. Тя 

следва да се анализира и институционализира в полза на устойчивостта на 

общественото развитие. Чрез институционализирането на професионална 

социална отговорност обществото ще получи своите по-високи гаранции за 

задълженията на професионалиста – ландшафтен архитект. Интересите на 

бизнеса трябва да бъдат подчинени на етичните правила при 

осъществяването на една целенасочена професионална дейност в услуга на 

обществото. Това означава на първо място специалиста – ландшафтен 

архитект да демонстрира професионално социално отговорно поведение и 

едва след това да се ръководи от интересите на икономическия субект, 

търсещ икономическа реализация на своята собственост. 

 

2. Изложение 

Съдържание на понятието „професионалната социална отговорност”  

на ландшафтния архитект 
Разпространеното определение за социално отговорно поведение е 

„поведение на индивида или организацията, насочено към поемане 

на отговорности за въздействия върху обществото и околната среда, 

вследствие на реализирани решения и дейности” [1, 2]. Предвид 

специфичният продукт, който се създава чрез специализирания труд на 

ландшафтния архитект, продукт влияещ върху общественото развитие и 

благосъстояние, то определено можем да изискваме и очакваме от 

ландшафтния архитект, чрез проявление на специализирания си труд да 

демонстрира социално отговорно поведение. Социалната отговорност  на 

тази професия се реализира чрез поведението на специалистите, които я 

упражняват и се проявява чрез прозрачност и етично поведение, което да 

води до устойчиво развитие, като подобри средата на живот, здравето и 

благополучие на обществото. 

Едно от най-често срещаните в литературата и медийното пространство 

понятия е корпоративна социална отговорност Corporate Social Responsibility 

(CSR). Тя представлява „концепция, при която компаниите интегрират на 

доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните 

си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички 

заинтересовани лица” [1]. 

Процесът на демонстриране на корпоративната социална отговорност е 

присъщ за организациите, в каквито работят и ландшафтните архитекти. В 

този материал се стремим да изведем понятието професионална социална 

отговорност, която се отнася към личността упражняваща професията. 
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Понятието професионална социална отговорност се отнася към 

професионалиста, упражняващ целенасочена трудова дейност в рамките 

на ландшафтната архитектура, и насочена към отговорно отношение 

при прилагане на знания и умения с цел подобряване на условията на 

труд-обитаване-отдих на обществото. 

Понятието социалната отговорност обхваща ангажиментите на бизнеса 

към обществото. Нашето разбиране за професионалната социална 

отговорност на ландшафтните архитекти надхвърля пределите на бизнеса и 

организацията, и навлиза в полето на упражняване на професията във всички 

аспекти – наука, изкуство, техника, технология и социално развитие. 

Професионалната социална отговорност на ландшафтния архитект се 

проявява във взаимоотношенията му с различни заинтересовани страни. 

Такива са освен частните клиенти,  различни обществени институции и 

обществени групи. 

Професионалната социална отговорност се възпитава, чрез задаване на 

стандартите в образователният продукт. Образователните стандарти 

отразяват обществената необходимост от упражняване на професията 

ландшафтен архитект. Дискутирането и възпитаването в етични за 

професията принципи започва още в рамките на професионалното 

образование. Съществена е ролята на етичните кодекси в процеса на 

саморегулация на професионалната гилдия. Имено създаването и 

прилагането на етичните кодекси са част от моралните стандарти, които се 

налагат във времето и възпитават професионалистите и изпълват със 

съдържание понятието професионална социална отговорност [3, 4]. 

Обществото непрекъснато заявява своите нужди от паркови територии за 

повишаване на стандарта и екологичните показатели в урбанизираните 

територии. Въпросът е какви паркови територии. Обществото не дава 

конкретни и строги изисквания по отношение на облика на парка. Тук се 

откроява съществената роля на ландшафтния архитект, който трябва да 

приложи получените познания и да създаде парк, който да се хареса на 

хората, да бъде част от зелената система на селището и да подобри 

екологичния баланс на територията. Обществото не мисли за тези детайли, 

защото делегира отговорност на специалистите. Затова в процеса на 

социалната еволюция професията - ландшафтен архитект се е наложила, като 

социално значима и е намерила своето ключово място във връзката 

икономика-общество-природа. Прехвърляйки отговорност на ландшафтните 

архитекти за подобряване на жизнената среда, обществото очаква тези 

специалисти да осъществяват творческите си идеи демонстрирайки социално 

отговорно поведение. Не винаги може да се постави знак за равенство в 

разбирането на обществото и разбирането на личността на професионалиста 

за социално отговорно поведение. Социално отговорното поведение е 

необходимост, но не е даденост и не е константа [5]. 
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Ландшафтният архитект участва в производството на благото – зелени 

площи. В този производствен процес, от една страна той като стопански 

субект трябва да извлече печалба, част от която да капитализира и да 

подобри собствеността си. От друга страна, да произведе продукт с високо 

качество, който да задоволи нуждите на обществото. Моралът, етиката и 

отговорността в този процес от гледна точка на обществото са задължителни, 

но те не са абсолютна даденост. Тук възниква конфликтът между 

демонстриране на професионално социално отговорно поведение и 

удовлетворяване на бизнес интересите. Те не винаги се припокриват като 

линия на поведение. В тази връзка възниква необходимостта обществото да 

наложи чрез институциите и нормативната рамка да се контролира 

професионално социално отговорно поведение на ландшафтния архитект. В 

този процес на производство и размяна на публичното благо - зелени 

системи, обществото иска от професионалистите да демонстрират социално 

отговорно поведение при осъществяване на проектите. Ландшафтните 

архитекти са получили от обществото определена свобода на действие, за да 

практикуват професията си и да извличат печалба от произведените стоки и 

услуги. Сделката се осъществява чрез институционализиране на правилата. 

Обществото дава автономия на професията да определя свои правила и 

норми, да налага свои регулативни норми /лицензиране/. Обществото дава 

професии и професионалисти специални правомощия, които не са 

предоставени на обикновените граждани да изпълняват своите социално 

определени роли [5].  От своя страна професионалистите се съгласяват да 

предоставят услуги и стоки с високо качество, подобряващи 

благосъстоянието на обществото, подхождайки с необходимата социална 

отговорност за последствията от техния труд. В процесът на саморегулиране 

се откроява мястото и ролята на професионалните сдружения и 

образователните институции, които се формират, за да наложат определени 

етични правила, принципи и стандарти. Те изпълняват обществено 

необходимата функция, както да налагат стандарти за социално отговорно 

поведение на специалистите, така и да следят за тяхното спазване.  
Компетентностни изисквания, които задават стандарти при 

упражняване на професията и демонстриране на професионална 

отговорност. 

Професията „Ландшафтен архитект” е регламентирана професионална 

дейност, която изисква определена образователна специалност (Eurpean 

council of landscape architecture school. ECLAS, Европейски съвет на висшите 

училища по ландшафтна архитектура) [6]. Международните организации 

като  International Federation of Landscape Architects  IFLA, European 

Federation for Landscape Architecture (EFLA), както и ECLAS (European 

Council of Landscape Architecture Schools), проектът LeNotre (Thematic 

Network Project in Landscape Architecture) създават стандарти за 

акредитиране, лицензиране и практикуване на професията. Те обобщават и 
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поддържат информационна база за най-добрите практики в областта на 

ландшафтната архитектура. Подобни организации поддържат и очертават 

границите на професионално отговорното поведение на както на 

практикуващите ландшафтни архитекти, така и дават параметрите на 

развитие на образователните стандарти в специалността [7, 8]. 

ИФЛА публикува областите на компетентност на придобилите 

образователна степен ландшафтни архитекти, като обобщава основните 

компоненти на образованието в различни държави-членки на 

международната организация. В тях се включва придобиване на образование 

и демонстриране в практиката на знания свързани с: 

 

1. History of cultural form and an understanding of design as a social art 

2. Cultural and natural systems 

3. Plant material and horticultural applications 

4. Site engineering including materials, methods, technologies, construction 

documentation and 

administration, and applications 

5. Theory and methodologies in design and planning 

6. Landscape design, management, planning and science at all scales and 

applications 

7. Information technology and computer applications 

8. Public policy and regulation 

9. Communications and public facilitation 

10. Ethics and values related to the profession” 

 

Основните области на познание са обобщени в:  

 Технически знания  

 Умения за бизнес ефективност  

 Междуличностни отношения и обществена ефективност  

 Социално-икономическа отзивчивост и социална отговорност  

Ландшафтните архитекти прилагат придобитите знания свързани с 

комуникации и обществено подпомагане, етика и ценности, чрез 

демонстриране на професионално отговорно поведение, подчинено на 

обществените потребности [9]. 

Упражняването на професията ландшафтен архитект и демонстриране на 

професионално отговорно поведение въздейства подобряване на качеството 

на живот. Специфичните цели и приоритети на професията отразяват 

основните постановки залегнали в концепцията за устойчиво развитие на 

обществото.  Работата на ландшафтните архитекти в различни области на 

науката и практиката влияе върху устойчивостта на системата. Най-прекият 

израз на това влияние се наблюдава при повишаване на екологичните 

показатели на средата чрез прилагане на професионални проектни решения. 
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Тези решения индиректно рефлектират върху повишаване на общественото 

благосъстояние и определят икономическата стойност на създадения 

природен продукт. 

Понятието професионалист, се използва за описание на специалист, 

който упражнява и развива придобитите си вследствие на обучение и опит 

знания и работи съобразно правила и етични норми, установени в неговата 

сфера на дейност [10]. Професионализма на ландшафтният архитект отразява 

обществените етични норми и може да бъде институционализиран чрез 

създаване на професионални стандарти, които да се прилагат и контролират 

от професионалните сдружения. 

Професията „ландшафтен архитект” е исторически призната и 

институционално утвърдена във времето като обществено значима и 

уникална. Това задължава специалистите придобили това образование и 

работещи в практиката да проявяват своята отговорност към обществото и 

повишаване на имиджа на професията. 

Образователната подготовка на ландшафтните архитекти в рамките на 

България е акредитирана с много висока оценка и е призната от ИФЛА. 

Образователната програма по ландшафтна архитектура в ЛТУ е призната и 

публикувана в справочник на ИФЛА за образователните институции, които 

провеждат професионално обучение в магистърска степен по ландшафтна 

архитектура. Наложените образователни стандарти включват придобиване на 

стандарти на професионално поведение, което да води до подобряване на 

общественото благосъстояние и прилагане на социално отговорни решения. 

В рамките на професионалното развитие и практика се прилага 

лицензиране на проектантската правоспособност, което още веднъж регулира 

и налага определени професионални стандарти за работа. Лицензионният 

режим се осъществява от камарата на архитектите в България (КАБ). Съюзът 

на ландшафтните архитекти (СЛА) от своя страна обединява 

професионалната гилдия и работи за налагане на добрите практики в 

професията. Неговата работа е свързана с налагане на етичните 

професионални стандарти и отразяване на обществените интереси свързани с 

упражняване на професията [11]. 

Ландшафтните архитекти се реализират в рамките на образованието и 

науката, частния и публичния сектор на икономиката. Особено значение има 

работата на ландшафтните архитекти заети в публичния сектор. Те са 

отговорни за управлението на зелените системи на национално, регионално и 

местно ниво. Тяхната работа пряко влияе върху ефективното използване на 

средствата за подобряване на качеството на живот. Социално отговорното им 

поведение при взимане на управленски решения пряко рефлектира и върху 

отношението на обществото към професията. 

През 2011 г. е разработена Матрица на компетенциите на професия 

„ландшафтен архитект” за условията на България. В процеса на разработване 

са отчетени възможностите за изява на тези специалисти както в публичния, 
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така и в частния сектор. Всички нива и групи компетенции отразяват 

получените образователни и практически умения, придобити в специалност 

„Ландшафтна архитектура” в Лесотехнически университет и в практиката. 

Анализирани са длъжностни изисквания към специалисти от публичната 

администрация и частния сектор. В рамките а матрицата са формулирани и 

необходимите компетенции, свързани с демонстриране на социално 

отговорно поведение от специалистите. Основното приложение на матрицата 

е в рамките на професионалните организации и сдружения от ландшафтно 

архитектурната дейност и в полза на институциите от публичния сектор. В 

основата на матрицата са заложени пет квалификационни нива по длъжности 

и седем групи компетенции. В една от групите компетенции „Работа в екип, 

лидерство и управление” е заложено изискването към специалистите от 

всички квалификационни нива да демонстрират отговорно отношение и 

спазване на етичните принципи на професията и на организацията.Чрез 

прилагане на разработената матрица социално отговорното поведение на 

ландшафтния архитект е не само препоръчителен елемент в работата, но би 

могъл да стане и задължителен, когато се  включи в рамките на 

длъжностните изисквания на работните позиции. 

 

3. Заключение 

Това, което до момента е направено в полза на обществото, което дава 

условията за демонстриране на професионална социална отговорност от 

ландшафтния архитект е: 

» Държавата, чрез институционализираните длъжности и нормативната 

уредба е определила стандарти и норми на поведение на организациите 

от бизнеса и ролята на ландшафтния архитект при съдаване на устойчиви 

зелени системи на градовете. 

» Университетите прилагат професионални образователнисионалисти в 

отговорно поведение към обществото и природата.   

 » Професионалните асоциации са определили лицензионния режим за 

заетите ландшафтни архитекти с проектиране и е наложен етичен 

професионален кодекс. 

Това, което следва да се направи в посока на възпитаване и изисквания за 

социално отговорно поведение на професионалиста – ландшафтен архитект 

трябва да стане приоритет в работата на професионалните организации. Те са 

тези, които трябва да инициират и поощряват социално отговорните решения 

на специалистите от практиката. Посоките, в които трябва да работят са 

свързани със:  

          » Създаване на регистър  не само на специалистите с проектантски 

лиценз, но и на специалистите - ландшафтни архитекти,  работещи в 

другите области на професията.  

          » Задаване на стандарти на компетенциите необходими за упражняване 

на професията в различните длъжности и нива на управление. 
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» Наблюдение на професионалното поведение на ландшафтните 

архитекти, особено върху  работата им в публичните проекти 

Ландшафтната архитектура е значима за общественото развитие 

професия, която има пряко значение за отговорното използване на земята и 

подобряване на качеството на живот. Професионалната социална 

отговорност се възпитава чрез налагане на образователните стандарти и 

професионални етични стандарти на професионалните сдружения. Тя е лична 

отговорност на професионалиста в практиката и  се демонстрира от 

личността упражняваща професията. Качеството на средата за живот е пряко 

свързано с проявата на социално отговорното поведение при вземане на 

професионални решения от ландшафтния архитект. 
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Abstract. This paper reviews problems of accountants ethical behaviorof. Generally  the 
ethical behavior is defined as the honest action in accordance with law requirements. 
Accountants often feel constrained within the framework of their occupation while they are 
trying to serve interests of the company and to obey the instructions of the manager‘s. The 
conflict of public and private interests occurs in such situation and decisions must be taken 
constantly. The aim of the research is to find out the most important factors that are 
determining accountants ethical behavior in Lithuania. The results of research showed that 
the behavior of an accountant is influenced by the values, attitudes, beliefs of the person, but 
the unethical behavior is affected by the pressure of the manager. 
Keywords: professional reputation, professional competence, ethical conduct, ethical 
decisions. 
 
1. Введение 

В настоящее время под понятием учет подразумевается не столько 
систематический процесс регистрации, классификации, обобщения данных  и 
предоставления, по жестким правилам составленной, отчетности, а скорее, 
основанная на принятии решений  система учета в процессе  которой 
возникает возможность манипулировать получаемой и предоставляемой 
информацией. В таких условиях резко возрастает значение осознания 
принципов профессиональной этики  и потребность в реальном этическом 
поведении бухгалтеров. Этичность поведения бухгалтеров важна не только 
предпринимателям, желающим получать точную и  верную информацию о 
финансовом состоянии предприятий, но и другим участникам рынка т. к. 
неправильное ведение учета, сознательно искаженные данные в бухгалтерии 
часто является причиной неожиданных и больших финансовых убытков. 

Цель исследования – проанализировать факторы определяющие 
этичность поведения бухгалтеров в  Литовской Республике.   
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Задачи исследования: 
� Исследовать факторы определяющие этичность поведения 

бухгалтеров. 
� Оценить важность отдельных  факторов определяющих этичность 

поведения бухгалтеров . 
� Представить предложения о мерах способствующих повышению 

этичности поведения бухгалтеров.  
 
2. Уровень исследования проблемы 

Очень часто этика в бухгалтерском учете понимается в очень узком 
смысле - как профессионализм работника, хотя профессия бухгалтера 
требует этичного поведения по своей природе. В случае покупки  услуг учета 
оцениваются не только способности и навыки бухгалтера, но и его 
профессиональная репутация [1]. Ожидается, что профессионально 
компетентный бухгалтер принимая решения будет придерживаться 
определенных норм этики. В научной литературе имеется не мало 
исследований  факторов определяющих этичность поведения бухгалтеров. 
Считается, что моральное воспитание начинается в семье, но большое 
влияние имеет и социальная группа, которой принадлежит человек т.к. в той 
среде он видит  как этические ценности претворяются  в реальной жизни [2]. 
На понимание этики и принятие этических решений влияет и культурные 
особенности. В Западных культурах общепринято свободное высказывание 
своего мнения по разным вопросам, а в Восточных культурах это может быть 
воспринято как грубость и нежелательное поведение [3]. По этим причинам 
этические нормы и правила в разных странах варьируют. Правила этики 
бухгалтеров должны подстраиваться под культурные правила и 
общепринятые нормы стран. Так же проводились исследования какое 
влияние пол принимающего решения имеет этичность принимаемых 
решений [4]. В условиях рыночной экономики предприятия часто 
ориентируются прежде всего на увеличение прибыли, а руководители  
предприятий требуют от бухгалтеров фальсифицировать данные чтобы 
снизить налоги с целью увеличить прибыльность. Возможное 
психологическое давление руководителей и (или) акционеров оказываемое 
по поводу принимаемых решений является мало исследованным фактором 
неэтического поведения бухгалтеров. 
 
3. Процедура и результаты анкетного опроса 

В ходе репрезентативного анкетного опроса проводившегося в 2012 году 
было опрошено 75 профессиональных бухгалтеров. Варианты ответов на 
вопросы составлены опираясь на шкалу Likert. По этой шкале респонденты, 
выражая свое отношение к поставленным вопросам, выбирают один из 
предоставленных им ответов. Оценки ранжированы в такой 
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последовательности: 1 – глубоко негативный взгляд; 2 – негативный взгляд; 3 
– неопределенный (нейтральный) взгляд; 4 – положительный взгляд; 5 – ярко 
выраженный позитивный взгляд. При обработке данных опроса из 
полученных ответов были рассчитаны средние значения и получены 
коэффициенты выражающие важность обсуждаемого положения. Значения 
полученных коэффициентов: 1 – 2,9 – исследуемое явление не значительно, 
3,0 – отношение к исследуемому явлению нейтрально, 3,1 – 5,0 - исследуемое 
явление важно. 

При исследовании важности ценностей, которыми должны 
руководствоваться специалисты учета, наиболее важными оказались 
ответственность, компетенция и порядочность, а наименее важной – 
послушность,  хотя ее значимость довольно таки велико –  коэффициент -  
3.47. 

 
 

 
 

 
График 1. Важность ценностей которыми должны руководствоваться  

специалисты учета (коэффициенты) 
 
 

Так же опрос показал, что в свой трудовой деятельности специалисты  
учета редко принимают рискованные, противоречащие законам, решения  
(положительно ответили 60 % респондентов), но если так случается, то это 
происходит под влиянием очень многих факторов,  важнейшими из которых 
является давление руководителя и профессиональная квалификация. 
 

1100



 
 

График 2.  Факторы влияющие на неэтичное поведение бухгалтеров  
в организации (коэффициенты) 

 
К факторам могущим воздействовать в сторону более этичного 

поведения прежде всего были отнесены санкции и штрафы и более высокий 
уровень ответственности. 

 
График 3.  Меры могущие поощрить к этическому поведению (коэффициенты) 
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Также опрос показал, что ожидания руководителей связанные с 
деятельностью бухгалтеров в значительной степени расходятся с 
представлениями специалистов учета о ценностях которыми они должны 
руководствоваться в процессе трудовой деятельности.  Наверное именно из 
уверенности руководителей, что специалисты учета должны быть 
квалифицированными (знание законов….), но отчетными и послушными 
происходят проблемы связанные неэтичным поведением бухгалтеров 
возникающим, прежде всего, из за давления руководителей. Тем более, что 
служение интересам предприятия находится только на третьем месте в 
иерархии ожиданий  руководителей. 

 
 

 
 

График 4.  Ожидания руководителей связанные с деятельностью бухгалтеров 
(коэффициенты) 

 
К наиболее интересным результатам исследования можно отнести 

обнаруженную потребность к повышению статуса кодекса этики 
профессиональных бухгалтеров. Такой кодекс был принят еще в 2005 году, 
но он не носит обязательного характера [5]. 80 % респондентов опроса 
высказалась в пользу обязательного для всех специалистов учета кодекса 
этики профессиональных бухгалтеров. По их мнению это позволило бы 
избегать дискуссий и конфликтов между работодателями и бухгалтерами при 
принятии решений, а так же оценивая их этичность и правильность. Такжe 
обязательный для всех кодекс этики поведения способствовал бы 
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профессиональному росту, конкуренции, открытости и, соответственно, 
более качественному процессу учета. 
 
4. Выводы  

1. В настоящее время бухгалтерам наиболее важными факторами 
являются интересы предприятия  и мнение руководителя.  

2. Бухгалтера часто оказываются в ситуации внутреннего конфликта 
когда должны вибирать между признанием руководителя и 
соблюдением законов. 

3. При развитии навыков этического поведения прежде всего надо 
обращать внимание на культурные и социальные особенности. 
Бухгалтера должны осознавать, что от качества их работы и 
принимаемых решений зависит не только финансовое положение 
предприятия, но и благосостояние общества.  

4. Необходимо принятие обязательного для всех специалистов учета 
кодекса этики бухгалтера. Это позволило бы избегать дискуссий и 
конфликтов между работодателями и бухгалтерами при принятии 
решений и оценивая их этичность и правильность.   

 

Литература 
1. GEORGE J. M. & JONES G. R., Understanding and managing organizational behavior 

(4th ed.).2005. Boston, MA: Pearson Custom Publishing. 
2. WEBER J. & GLYPTIS S. M., Measuring the impact of a business ethics course and 

community service experience on students' values and opinions. Teaching Business 
Ethics, 2000. 4: 341-358. 

3. DELLAPORT S., JACKLING B., COOPER B., Professional accounting bodies 
perceptions of ethical issues, causes of ethical failure and ethics education. Managerial 
Auditing Journal. 2007 Volume: 22.  

4. ARZOVA S. B., KIDWELL L. K.,  The ethical behaviours of final year Turkish 
accountancy students compared with their Australian and Irish counterparts, 2004, 
International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation. 

5. Buhalterių profesionalų etikos kodeksas. Lietuvos auditorių rūmai. Vilnius. 2005. 
 

1103



АГРЕСИЯТА КАТО РЕАКЦИЯ НА ЗАПЛАШЕНОТО  

ЕГО НА МЕНИДЖЪРА 
 

AGGRESSION AS A REACTION OF THE MANAGER’S 

THREATENED EGO  
 

Bilian Marinov 
 

Faculty of Management, Technical University, Bulgaria,  

 E-mail: bilinic@yahoo.com 

 
Abstract. The paper offers multidimensional model of organizational narcissism as a source 
of aggression and as a major factor in the operation of business/social structures. A stimulus 
for narcissistic manifestations is the “manager’s ego-threat” in a situation of crisis. The 
major hypothesis is that the personal attitudes of a manager are key determinants of 
aggression in the organization. A mediator in the relationship between narcissism and types 
of aggression is schizoid, depressive, obsessive and hysterical behavioral triggers. They 
determine ways to reduce anxiety in situations of ego-threat, based on dynamic psychology. 
It is important to prove their primordial connection with the forms of narcissism, which 
determine the nature and direction of management in the organization. 
Keywords: ego-threat, types of aggression, character accentuations, narcissism, 
maladjustment aggression. 

 

1. Въведение 

 Въпросът за движещите сили, които насочват индивидуалното и 
груповото поведение, както и социално-културните модели чрез които те се 
проявяват, е обект на нарастващ интерес в областта на приложната 
психология. Особено актуален е проблемът за човешката агресивност като 
мотиватор на организационно поведение (ОП) в обстановка на криза – 
икономическа, политическа, социално-психологическа и (най-вече) духовна. 
 Подтик за проява и развитие на агресията в организацията е „чувството 

на заплаха за егото“ на мениджъра (ръководител, лидер) [1, 2, 3, 4, 5]. Това е 
ирационално чувство, което активира защитните механизми на индивидите 
във връзка с „опита за подсигуряване“ на организационна кохерентност. 
Тяхната роля е в поддържането на позитивната/висока самооценка1

 (с цел 
редуциране на тревожността в ситуация на криза). Ето защо корените на 
агресията се търсят в алтерниращи форми  на нарцисизъм във връзка с 
агресивната личност на мениджъра. 

                                                 
1
 Важно да се уточни двувалентния смисъл на прилагателната степен „позитивна“ в 
диапазона между „фалшиво раздута“ (компенсация на имплицитно ниска, или 
експлицитно висока и „разширяваща границите на егото“, т.е. проактивна (напр. 
емпатията в общуването).  
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 Доколко личностните нагласи на мениджъра при наличието на „его-
заплаха“ формират типа агресия, е предмет на анализа. Застъпва се 
хипотезата, че деструктивните тенденции на ОП са заложени в био-психо-
социалната динамика на индивидуалното развитие. Това предполага да се 
потърси идейна основа в дълбинната психология (по-специално Ф. Риман и 
Е. Фром [6, 7]). Целта е да се докаже: първо, влиянието на негативните или 
позитивните аспекти на заплашеното-его на мениджъра върху ОП; и второ, 
връзката между организационния нарцисизъм и типовете агресивно 
поведение през фокуса на невротичните акцентуации на характера. 

 
2.    Засегнатият нарцисизъм на мениджъра като подтик за агресия 

   Нарцисизмът е динамичната основа на човешкия живот. Неговата 
същност е плодотворно представена от З. Фройд и последователи (като напр. 
Уиникът, Хорни, Кохут, Кернберг, Фром, Браун) като се отчита присъщата 
му многовариантност [8]. Нарцисизмът може да бъде едновременно стадий 
на индивидуалното психо-социално развитие; биологичен компонент на 
инстинкта за самосъхранение; маркер на патологичния характер на човека.  
  В еволюцията на подходите към този феномен се достига до 
възможността да се осмисля и в перспективата на ОП. Известна е връзка 
между нарцисизъм и неетично („фалшиво“) поведение като предвестник на 
„загниване“ и/или на фалит в бизнеса [9]. Съществена крачка в развитието на 
идеите за нарцисизма прави Е. Фром [10]. Той разграничава две негови 
форми: „доброкачествен“ (на проактивност и съзидателност) и „зловреден“ 
(на деструктивност и ограничаване на развитието). Това позволява да се 
разкрие по-ясно двойния стандарт на преценка и поведение на нарцисиста. 
Неговата парадоксална природа е видима в границите между само-уважение 
v/s само-унищожение. Проявява се по-отчетливо, когато индивидът е 
подтикнат от т. нар. „его-заплаха“ в ситуация на критика, порицание, 
оскърбление, негативизъм, несигурност – т.е., когато биват засегнати 
НЕГОВИТЕ чувства, интелект или друго качество, тялото, социален статут, 
собствеността и пр. Като резултат е налице доминиращата тенденция на 
фантазията вместо реалността в справянето със заплахата. Това води до 
изкуствено раздуване на самооценката на индивида, който се подчинява на 
илюзията, че е център на света, а впоследствие – до трайна липса на социален 
отклик (интерес) в отношенията с другите. В. Райх (1960) обобщава предното 
като смята, че нарцисизмът е патологична форма на личностна 
саморегулация, поддържана от раздутото его и агресията [8, с. 21]. Нещо 
повече, изследванията на Баумайстер и колегите му потвърждават 
устойчивата корелация между нарцисизъм, его-заплаха и агресия [3]. Те 
опровергават традиционното схващане в персонологията, че източник на 
агресия е ниската самооценка. Отхвърля се и становището за директна връзка 
между агресията и високата самооценка. 
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  Следва да се споменат по-прецизните многофакторни методики за 
измерване на нарцистичната личност. По-популярни са двувалентният модел 
на Emmons (1984) и седем-факторният модел2 на Raskin и Terry (1988), които 
се припокриват смислово [11]. На тази база по-късно се дефинира 
„заплашеното-его“ като аспект на нарцисизъм, предизвикващ агресивно 

поведение. Emmons класифицира четири двувалентни (косвено свързани) 
компонента на нарцисизъм: Лидерство/Власт (готовността да бъдеш лидер 
или да заемаш висока властова позиция и убеждението, че си способен да 
влияеш на хората); Чувство за привилегированост/Експлоатация 
(нереални убеждения в собствената правота да се манипулират и 
експлоатират другите в комбинация с очакването на незаслужена отплата); 
Превъзходство/Арогантност (грандиозна, неадекватно раздута самооценка 
и убеждението, че си по-способен от останалите) и 
Себепогълнатост/Самоизтъкване (чувството, че си специален обект на 
внимание, суетност). Чувството на привилегированост, т.е. ирационалното 
убеждение за изключителни правомощия над останалите, е ключов фактор 
за зловредна агресия в организацията, според настоящата хипотеза2.  
 В изследванията се откроява като проактивен двувалентният фактор 
Лидерство/Власт [11]. Той се разглежда като филтър за доброкачествена 
агресия – като носител не само на чисто защитен потенциал за биологична 
адаптация на индивида, но и като проактивен потенциал на междуличностно 
общуване (с акцент върху способността за емпатия) и развитие.  

 
3.   Агресията в организацията/общността 

  Устойчивото функциониране на една организация до голяма степен 
зависи от справянето ѝ с негативното влияние на агресията [12]. При това 
факторите (организационните стресори), които обуславят агресията се 
проявяват на множество нива – ситуативни, социални, личностни, 
когнитивни, темпераментови (напр. импулсивност) и характерови (нагласи). 
Те пораждат междуличностна агресия. Асоциират се с измерване на 
контрапродуктивното поведение (целящо да навреди на благополучието на 
организацията) и неговото пряко отражение върху организационното 
гражданско поведение, индивидуалните нагласи при търсене на работа, 
пренасянето на семейните конфликти в работата и мн. др. [11, с. 763]. 
  Предвид възникването на его-заплаха следва да се подчертае, че 
ефективният мениджмънт е резултат от осъзнаването и готовността за 

справяне с т.нар. „всекидневна агресия“ (Kaukiainen, 2001). В този контекст 
дефинирането на агресията обхваща типове „индивидуално поведение, 

                                                 
2В групата на най-негативните нарцистични реакции на заплашеното-его попадат и 
дименсиите Експлоатация и Демонстративност (по модела на Raskin и Terry), въпреки 
че в някои изследвания те са представени като подвид на проактивна агресия [4, с. 6]. 
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насочено към причиняването на вреда на друг човек в съвместната им 

настояща или предишна работа (организация) …“ [13]. Въз основа на 
често прилаганата експертна постановка на Buss (1961) типовете 
междуличностна агресия в организацията могат да бъдат сведени до три 
биполярни дименсии [12, с. 5]:  
• Физическа v/s Вербална – физическо насилие спрямо личността или 
собствеността, неприлични жестове, и съответно заплахи, оскърбления и т.н.;  
• Активна v/s Пасивна – открита атака, физическа, вербална и 
индиректна агресия, и съответно опозиционно поведение, недоверие, ревност 
и омраза; 
• Директна v/s Индиректна – форми на насочени действия на агресора 
спрямо целта, и съответно формите на социална манипулация. 
  По-късно изследователите се съсредоточават върху други три форми на 
агресия: 1) прояви на враждебност; 2) обструкционизъм; и 3) открита агресия 
[12, с. 2]. Причиняването на вреда, според така изброените, включва:  
крясъци, ругатни, разпространение на слухове, злобни шеги, неприлични 
жестове, заплахи, прикриване на информация, и/или отблъскващи погледи.  
  Според Е. Фром за конкретните изследвания е най-съществена връзката 
между наранения нарцисизъм и видовете агресия [7]. Той разграничава две 
основни групи агресия: оправдана и злостна агресия. Към първата, която е 
„биологическа” и приспособителна, служеща на живота и развитието, се 
отнасят псевдоагресията (случайна, игрова и себеутвърждаваща) и 
защитната агресия (доброкачествен нарцисизъм, съпротива, стремеж към 
свобода, конформизъм и инструментална агресия). 
Втората група – биологически неприспособителна, ограничаваща живота и 
развитието – включва: а) откритите; b) спонтанни (при извънредни 
обстоятелства); и c) характерови форми на деструктивност. Последните са 
присъщи единствено на човека и са съпътствани от преживяването на 
удоволствие (напр. садизъм, мазохизъм, злокачествен нарцисизъм, 
отмъстителност). От тях следва да се разграничат като най-зловредни 
характеровите подтипове деструктивност, поради връзката им с по-трайни 
социално-личностни наклонности. Те са съзвучни с чувството на 
привилегированост (като аспект на его-заплаха) на мениджъра от гледна 
точка на ОП. 
 

4.    Основни нагласи в динамиката на индивидуалното и 

междуличностното поведение в организацията  
  Ако се приеме, че нарцисизмът е активираща сила на агресията, то е 
интересен въпросът доколко проявите на деструктивност са свързани с 
трайни личностни черти? Кои са характеровите предпоставки, които стават 
филтър за доброкачествени и кои – за недоброкачествени тенденции в 
микроклимата на организацията? Или кои са възможните подтиповете 
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агресия, предопределящи поведенческите образци на растеж или на разпад в 
бизнеса и в институциите?  
  За по-пълно разбиране на управленския стил и динамиката на 
взаимодействие между индивидите в организацията е потърсен паралел с 
универсални нагласи, които латентно предшестват поведението ни в моменти 
на несигурност или заплаха [6, с. 7]. Това са онези (четири основни) 
изисквания, които откриваме в себе си като противоречащи си или 
допълващи се стремежи, а именно: a) индивидуация; b) междуличностни 

отношения; c) сигурност; и d) развитие. В перспективата на динамичната 
психология те съвпадат с шизоидните, депресивните, натрапливите и 
хистеричните акцентуации на характера, които детерминират и съответните 
субтипове агресия. 
  В чисто теоретичен план е по-целесъобразно да се отграничим от 
сравненията с типовете, изведени от конституцията и темперамента. В 
науката последните са разглеждат като съдбовно предзададени и 
непроменяеми, което е в контраст с разбирането за човешкото същество като 
творчески активно и развиващо се. Затова понятието „характер“ следва да 
бъде разбирано като компромис, един компромис между биологичните 
зададености на индивида и социалните изисквания.  
Изразено по друг начин, това са наклонностите, включени в системата на 
човешкия характер, които са не толкова производни на неговите 
филогенетични зададености, колкото са резултат от вкоренените в процеса на 
социалното съзряване екзистенциални потребности (единство, активност, 
ефективност и пр.).Именно те дават посока на ОП в положителен или в 
отрицателен смисъл (т.е. на постижения, удовлетвореност, сътрудничество, 
справедливост, или съответно - на страха, корупцията, консерватизма, 
свръхконформността и т.н.).  
  В табл. 1 са представени основните компоненти на подтиповете агресия в 
съответствие с двете форми на нарцисизъм. Според застъпената тук хипотеза 
„заплашеното-его“ води до превес (акцентуация) на едната от споменатите 
по-горе тенденции в структурата на характера. Това предопределя проявата 
на доминиращата субагресия на мениджъра в обстановка на криза, която се 
разпространява като стил на ОП.  
  Осмислянето на агресията би било по-изчерпателно, съобразно 
конкретни параметри и цели на анализа, когато се обсъдят: 1) агресивността 
и афектите на четирите типа и 2) преливанията между двойки типове. 
Второто осигурява намирането на подходящ отговор за поведение в 
проблеми социалните контакти, ако ситуацията налага да преориентираме 
поведението си. 
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Таблица 1* Реакции на его-заплаха на мениджъра 
 

І ПРОАКТИВЕН ПОДТИП АГРЕСИЯ І ДЕСТРУКТИВЕН ПОДТИП АГРЕСИЯ 
депресивна акцентуация шизоидна акцентуация 

• Поведение на избягване – оневинява другия. 
• Компенсация на съпротивата да нарани, 
чрез морално превъзходство – сублимация. 
• Свръхзагриженост в ролята на страдалец, 
което води до мазохизъм като несъзнавано 
натоварва другия с вина и се превръща в 
мъчител. 
• Хленчене, оплакване. 
• Самосъжаления и отправяне на упреци към 
себе си – меланхолия и себеомраза. 
• Преувеличена представа за евентуалните 
последици от прояви на собствена агресия. 
Страх от ефекта на „бумеранга“.  
• Безсилна ярост и фрустриращи агресии, 
потисната завист. 
 
 

• Ненасочена, архаична агресия. 
• Безогледна и неконтролирана агресия, без 
чувство на вина (тъй като е личностно 
несъотнесена). 
• Чувство на безпомощност (необвързаност, 
изолация, несигурност) в общуването.  
• Инстинктивен изблик – отреагиране, 
откъснато от общото преживяване. 
• Липса на способност за емпатия, което води 
до липса на възпиращи сили на насочена към 
другите агресия: другият не е важен! 
• Не отчита въздействието на собствените 
афекти върху останалите и поради това 
поведението му е остро и безцеремонно. 
• Студенина, недостъпност, цинизъм, 
враждебно отхвърляне. 

ІІ ПРОАКТИВЕН ПОДТИП АГРЕСИЯ ІІ ДЕСТРУКТИВЕН ПОДТИП АГРЕСИЯ 
хистерийна акцентуация натраплива акцентуация 

• Гъвкава, спонтанна, нехаеща и често 
необмислена агресия. 
• Краткосрочна и незлопаметна. 
• Импулсивност. 
• Самохвалство. 
• Хиперсензитивност в ситуации на 
нарцистично нараняване. 
• Конкурентен стремеж за засенчване на 
другите с цел увеличаване на собствения 
блясък. 
• Силно желание да се направи впечатление, 
да бъде в центъра на вниманието. 
• Липса на самокритика и самоконтрол. 
• Тенденция към обобщаване: напр. „всички 
хора са …“ и др. под. 
• Драматизиране с цел да бъдат впечатлени 
другите. 
• Изненадващо нападение като стратегия за 
защита, т. нар. „нелогична“ агресия – „бягство 
напред“. 
• Интриги и омаловажаване авторитета на 
другия в общуването. 
• Разиграване на „сцени“, страстни 
обвинения, т.е. отявлено отмъстително 
поведение. 
 

• Потискане на агресиите – яд, омраза, инат, 
враждебност, заради страх от наказание. 
• Омаловажаване на проявената агресия. 
• Отказ от афектите, чрез идеологизиране на 
себевладеенето и самодисциплината. 
• Търсене на легитимност за агресията (напр. 
в дадена професия, където афектите да бъдат 
вентилирани „по убеждение“).  
• Насочени навън прояви на фанатична, 
безкомпромисна и безогледна агресия, 
обединени от илюзията за значима цел.  
• Масивна агресия, оправдана в името на 
„убеждения“ или идеология. 
• Самоцелно следване на „буквата на закона“, 
водещо до злоупотреби с притежаваната власт. 
• Неосъзнат краен и враждебен морал. 
• Строево отношение спрямо другите и 
свръхпринципност като изяви на анонимно 
прикритите садистично удоволствие и воля за 
власт. 
• Страхливо-подмолна, скрита агресия.  
• Липса на спонтанност и завишен контрол 
• Индиректна агресия, напр. мълчанието, а в 
други случаи неспирното мърморене. 
• Недосегаема неутралност в отношенията. 
 

(*) За основа служи концепцията на Ф. Риман за основните форми на страх. 
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  Допълнителна насока в описателната структура на отделните подтипове 
поведение е предположението, че шизоидните и натрапливите акцентуации 
очертават рамката на зловредните форми на агресия, докато депресивните и 
хистеричните – на доброкачествените такива. Водеща роля в установяването 
на модела на ОП има биполярната динамика между шизоидните и 
депресивните подтипове. Останалите два (натраплив и хистеричен) се явяват 
вторични компенсации (условно „преливания“) на его-заплаха. При това 
фокусът е поставен главно върху шизоидната самодостатъчност и 
натрапливата нужда от контрол, които в най-голяма степен можем да 
асоциираме с деструктивните потенциали на застрашения нарцисизъм на 
мениджъра в кризисна ситуация. Контрастни на тях са проактивният 
потенциал на способността за емпатия при депресивния и стремежът към 
творчество и развитие в профила на хистеричния характер.   
 

5.  Мениджмънт и нарцисизъм в организацията 

  Проявите на агресивно поведение като реакция на заплашеното-его на 
мениджъра са част от работния процес във всяка организация. Поради факта, 
че мениджърът очертава насоките за действие в ситуация на криза, нараства 
неговата отговорност/уязвимост (която обикновено е компенсирана от 
чувства на превъзходство и величие). Това действа като спусък за 
доминиращия личностен модел на агресия (вж. табл. 1). Този процес 
позволява да се идентифицират видовете нарцистични защити, които „лежат 
в сърцевината на управлението“ [1, с. 559]. Така мениджърите могат да бъдат 
разпознати като „конструктивни“ нарцисисти в асоциация с 
продуктивността и иновациите или като „деструктивни“. Във втория случай 
те са ограничени под влиянието на чувствата на депривация, несигурност и 
непълноценност, които компрометират организационната кохерентност и 
подхранват контрапродуктивно поведение [1]. 
  Единствената превенция за справяне с нарцисизма е разпознаването и 

признаването на този феномен.  Наличието на злокачествени тенденции в 
ОП е отразено в резултатите от лонгитюдно изследване на Купър и Maрмът 
(2003) на 10 308 служители от правителствени организации в Лондон. Сред 
водещите негативни белези на мениджърите са: отхвърляне опитите за 
съчувствие и социална подкрепа в работните отношенията, и предявяване на 
грандиозни или непредвидими изисквания. Откроява се дисбалансът между 
отговорностите на служителите и на авторитетите, липсата на контрол върху 
съдържанието на работата, липсата на благоприятни възможности за 
използване на практическите умения, и липсата на емпатия в 
междуличностните отношения. Изброените фактори имат висока корелация с 
влошеното здравословно състояние на индивида, а сред тях са: проблеми с 
кръвното налягане, отсъствия от работа поради болест и дори увеличаване 
случаите с фатални последици [8, с. 281]. 
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  В допълнение към горното следва да се добави, че описаната 
деструктивна агресия възниква на мястото на социално-личностните 
дефицити на мениджъра като механизъм за компенсация на неспособността 
за пълноценно себеутвърждаване. Смятаме, че шизоидните и натрапливите 
подтипове защитна агресия съ-участват в образуването на ирационални 
форми на власт, т.е. на „зловреден“ нарцисизъм (по-конкретно: чувството на 
привилегированост). Този феномен се разпространява най-често под игото 
на авторитарната организация, където тенденцията за себеразвитие и 
себеутвърждаване бива приравнявана с неподчинението, нападението или 
некомпетентността. Екзистенциалната нужда от обща рамка за ориентация, 
както посочва Е. Фром, кара хората с лекота да „попадат в плен на 
ирационални доктрини (политически, религиозни и др.)“ [7, с. 256]. Ето как 
силата на сплотеност и солидарност в групата прераства в колективен 
нарцисизъм с негативен знак (във вид на предразсъдъци). Изход от проблема 
се търси в разкритието за „внушаващото влияние на водачите и […] 
внушаемостта на човека“ (пак там). 
На представената по-долу (на фиг. 1) условна рамка за ориентация на 
мениджърите в ситуация на его-заплаха се вижда, че здравословният 
нарцисизъм изпълнява ролята на медиатор в овладяването на изложените на 
риск интер-персонални връзки в организацията. Обобщено, здравословният 
нарцисизъм на мениджърите е: реалистична само-оценка на способностите 
и ограниченията; способност да се толерират критики и отхвърляне, а 

също и оценки и похвали; грандиозни фантазии като подтик за 

постижения; конструктивна агресия и способност за вътрешен контрол на 

индивидуалния стремеж към власт; умерено чувство на привилегированост; 

способност за емпатия и съчувствие; способност за преценка на 

отговорността и взаимността в отношенията с другите; способност за 
осъзнаване чувствата на завист, срам, гордост, малоценност и унижение 
[1, с. 561]. 
 

6.    Обобщение 

  „Злостната” агресия е резултат от личностни дефицити от био-психо-
социален характер. Те биват компенсирани посредством нарцистичните 
защитни механизми, породени от его-заплаха, целящи да съхранят 
консервативното статукво на Аза. Така се стига до инфлация на социалния 
интерес на Аза и до неспособност за промяна. Личностните дефицити биват 
подхранвани ирационално в процеса на идентифициране с 
контрапродуктивен стил на управление. От особено значение са шизоидните 
форми на деструктивност на мениджъра с акцент върху липсата на 
способност за емпатия и чувство на привилегированост. Последното е 
имплицитно представено чрез нарцистичната идея, че „всички са мои 
длъжници и аз имам привилегировани права над тях!“  
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 ЕГО-ЗАПЛАХА 
 Доброкачествени                                                                     Зловредни 

  акцентуации на                                                                акцентуации на 
      характера                                                                     характера 
 

 
 

 

Фиг. 1 

АГРЕСИЯ 

Биологично- 

адаптивна 

(проактивна) 

агресия 

Биологично- 

неадаптивна 

(деструктивна) 

агресия 

Депресивен 
+ 

Хистеричен 

Шизоиден 
+ 

Натраплив 

 

Лидерство/Власт 

 

Чувство на 

привилегированост/ 

Експлоатация 

- Способност за емпатия     (+) 
- Враждебност  (-) 
- Чувство на празнота (-) 
- Доверие        (+) 
- Унижение  (-) 
- Чувство на безсилие (-) 
- Социална потентност (+) 
- Самокритичност  (+) 
- Експлоатация  (-) 
- Макиавелизъм  (-) 
- Отчужденост  (-) 

- Способност за емпатия      (-) 
- Враждебност  (+) 
- Чувство на празнота (+) 
- Доверие        (-) 
- Унижение  (+) 
- Чувство на безсилие (+) 
- Социална потентност (-) 
- Самокритичност  (-) 
- Експлоатация  (+) 
- Макиавелизъм  (+) 
- Отчужденост  (+) 
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Abstract. In the context of the article to a public corporation refers to the concept of a 
public person created and controlled entity. Public corporations are the essential features of 
the organizational separation of it established public person and purpose, which usually is a 
provide service of general economic interest to society. Thus, public corporations are an 
instrument by which are enforced in public, without the use of sovereign power. 
Intervention in economic processes is justified by the society interests. One of the modern 
trends is transform a public corporation to private law enterprises, which is based on 
considerations of economic efficiency. This leads to tension and confusion in the 
community because the public property will be used for profit, not in the common interest. 
Consequently, these trends pose new challenges to harmonize economic efficiency and the 
public interest. 
Keywords: public corporations, management, public service, general interests, common 
interest. 

 
1. Notion of public corporations 

Sources do not show a unified legal and economic understanding of public 
corporations. In the opinion of legal scholars from different countries, these may be 
public law persons such as autonomous institutions (öffentliche Anstalt) in German 
law, or also economic companies – joint stock companies, limited liability 
companies established in accordance with the private law. In the United States, 
such formations are mainly known as public benefit corporations. The above 
mentioned notion also covers institutions, agencies, and for-profit and non-for-
profit corporations. Although, in the classical interpretation, corporations have a 
status of an independent legal entity, in case of public corporations such status is 
not a mandatory prerequisite. Certain management independence and separation of 
functions may be highlighted as common features. Irrespective of the form of 
public corporations one significant feature dominates – public corporations are 
under full control of a public law legal entity (or several of them).  
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Ph.d. W. Friedmann in the 1950s defined public corporations as: “…institution 

operating a service of an economic or social character, on behalf of the 

government, but as an independent legal entity; largely autonomous in its 

management, though responsible to the public, through government and 

parliament, and subject to some direction by the government; equipped on the 

other hand with independent and separate funds of its own, and the legal and 

commercial attributes of a commercial enterprise” [1]. At the political level, the 
nature of public corporations was concisely formulated by the US President 
F. D. Roosevelt when he recommended a form of a Tennessee Valley Authority to 
the Congress: “… a Corporation clothed with the power of government but 

possessed of the flexibility and initiative of a private enterprise” [1]. Public 
corporations irrespective of their form are established to ensure specific 
management functions or performance of tasks. Thus, another feature of such 
corporations is independence in making operative decisions when performing these 
functions or even full autonomy from the public law entity who has established the 
public corporation. Why do entities need such freedom of action to implement a 
management function or task? The answer is, probably, in the management 
function or task itself, as well as in the separation of responsibility 
 
2. Legal forms of public corporations 

Management forms of public corporations directly depend on the type of their 
legal organization. The peculiarity of public corporations is the possibility to 
organize them as public law entities – foundations, funds or autonomous 
institutions, or also as simple civil law companies. Approaches may significantly 
differ in different countries and times. In the European legal space, post offices and 
railways were examples of typical public corporations till 1990s. For instance, 
railway as a public corporation has been existing in different forms in Germany 
since 1919 – from a department in the Ministry of Transport, a private law 
commercial company 100% owned by the state (Deutsche Reichsbahn-

Gesellschaft) (1924 – 1930), derived public law persons (1930 – 1939), public law 
funds (Sondervermögen) [1]  (1939 – 1994). In its turn, currently, after the German 
Railway Reform implemented in 1990s (Bahnreform) [2] German railway 
operators – public law entities (funds) were transformed into a private law 
merchant. In accordance with Section 1 of the German Railway Creation Law 
(Deutsche Bahn Gründungsgesetz) [3] a joint stock company with a firm 
“Deutsche Bahn Aktiengesellschaft” was established. In the further stage of the 
reform in 1999 five specialized field companies with a status of a private law joint 
stock company were separated from the commercial company.  

Such example of the evolution of a public corporation shows that as a result of 
political and economic thought impact an administrative corporation may be 
transformed into an industrial or business corporation using regulatory means. 
Therefore, we may agree to the general classification of public corporations 
proposed by R. Drago: administrative, corporate and industrial or business 
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corporations [1]. The primary meaning of a public corporation as a management 
form is separation of its legal nature from the entities forming it, thus, except 
expressly defined cases, the responsibility of founders of the corporation for deals 
and liabilities of such legal formation is excluded. An establishment of public 
corporations at the level of municipalities is frequently related to the possibility to 
raise funds at the same time formally not increasing liabilities of the municipality, 
because it is a public corporation that borrows funds and they are deemed to be a 
debt of this corporation. 
 
3. Management of public corporations  

The diversity of managerial and legal forms of public corporations determines 
appropriate management models. It is possible to point out to common elements: 
administrative corporations are managed by the management forms that are 
characteristic to public persons – they are managed by officials or collective 
management bodies, in accordance with the regulatory enactment their 
establishment is based on and traditions of the specific country. In its turn, 
management bodies of business corporations are formed similarly to private 
corporations. However, such solution does not mean that the companies are 
managed similarly to private law commercial companies. When reforming forms 
of companies owned by public persons, their management models are different 
from “standard” commercial companies.  

Capital companies owned by the Latvian state and municipalities may be 
mentioned as an example. Like in private capital companies, boards are their 
management bodies. However, private capital companies may have different 
models of board representation, but in capital companies owned by public persons 
only one model is possible – joint representation of all members of the board. Such 
regulation is included in Section 62(1) of the Law on State and Municipal Capital 
Shares and Capital Companies [4]. Another peculiarity is liquidation of councils of 
capital companies owned by public persons with the law of 12.03.2009 [5], when 
an imperative ban to form councils in such capital companies was included in 
Section 47(3) of the law. There is an exception: capital companies owned by public 
persons – credit institutions for which only one allowed management form of a 
capital company is defined – a joint stock company. In accordance with 
Section 291 of the Commercial Law [6] a council of a joint stock company is a 
mandatory component of the managerial form of such capital company, however, 
regulations of the Credit Institution Law [7] that in case of credit institutions 
envisage a broader competence for the council compared to capital companies 
performing such kind of commercial activity. 

The liquidation of councils of capital companies owned by the Latvian state 
and municipalities is related to the public pressure, as they frequently consisted of 
people who did not know the business of the capital company and who found 
themselves in the specific post only because of their belonging to a specific 
political force. However, in accordance with Section 292 of the Commercial Law 
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councils play a significant role in business management and supervision of board’s 
activities of the capital company. The following most significant function of a 
council may be specified: to supervise that affairs of the company are arranged in 
accordance with laws, bylaws and decisions of the shareholders meeting, rights to 
elect and withdraw members of the board, to supervise activities of the board, to 
represent the capital company in other legal relations with members of the board, 
to preliminary examine all the issues that are in the competence of the shareholders 
meeting and to provide reports about them. V. Shadinov ( V. Šadinovs), one of the 
most recognized experts in commercial activity and privatization of public persons, 
said that the decision to liquidate councils was a lunacy [8]. The substantiation of 
the opinion – that councils ensured political leverage and making adequate 
decisions – reflects the actual situation. At the same time, it has to be indicated that 
management of public corporations is not a mechanism of the implementation of 
mutual agreement of politicians, but rather management of public property to 
ensure general interests of the public.  

Other authors have also expressed a critical opinion about the current model of 
management of public persons’ capital companies in Latvia. Several causes were 
specified due to which it would be necessary to reorganize the model of 
management of capital companies owned by public persons – functions of the state 
shareholder are implemented by state secretaries of the ministry and presidents of 
city councils of municipalities who do not ensure high quality implementation of 
owner’s functions, mainly due to high work load and different competence of these 
officials. We may also agree to the classification of purposes of operations of 
capitals companies owned by public persons (political, economic and social) 
provided by authors [9]. At the same time, we see the lack of understanding of 
reasons for economic activity of a public person. The achievement of politically set 
goals is the basis for the economic activity of public persons. Similarly to the state 
administration that has no personal interest when implementing state 
administration interests, the activity of a capital company owned by a public 
person is based on the achievement of specific goals in the interest of the public. 
Therefore, the regulation currently regulating the involvement of public persons 
into commercial activities – Section 88 of the State Administration Structure Law 
[10] (hereinafter – SASL) is lacking the main thing – a general clause that would 
define due to what considerations public persons may, in general, involve in 
commercial activities. There might be only one such consideration – ensuring 
public interest in general. All other grounds specified in this section are only of a 
subordinate nature.  

It should be noted that OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) has been paying attention to these issues for a long time. In 2005, 
OECD formulated the last generation of guidelines for management of companies 
owned by the state [11]. We may only agree to the ideas about protection of state 
companies against the main threats in the administration of private companies – 
takeover and bankruptcy, as well as the decision-making system that actually 
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brings to collective irresponsibility, that are formulated in the preamble to the 
guidelines [11]. Formulations of other problem issues related to the companies 
owned by public persons are also accurate, unpleasant and justified. OECD has 
included it into six principles:  
“A. There should be a clear separation between the state’s ownership function and 

other state functions that may influence the conditions for state owned enterprises, 

particularly with regard to market regulation. 

B. Governments should strive to simplify and streamline the operational practices 

and the legal form under which SOEs operate. Their legal form should allow 

creditors to press their claims and to initiate insolvency procedures. 

C. Any obligations and responsibilities that an SOE is required to undertake in 

terms of public services beyond the generally accepted norm should be clearly 

mandated by laws or regulations. Such obligations and responsibilities should also 

be disclosed to the general public and related costs should be covered in a 

transparent manner. 

D. SOEs should not be exempt from the application of general laws and 

regulations. Stakeholders, including competitors, should have access to efficient 

redress and an even-handed ruling when they consider that their rights have been 

violated. 

E. The legal and regulatory framework should allow sufficient flexibility for 

adjustments in the capital structure of SOEs when this is necessary for achieving 

company objectives. 

F. SOEs should face competitive conditions regarding access to finance. Their 

relations with state-owned banks, state-owned financial institutions and other 

state-owned companies should be based on purely commercial ground.” [11]. 
OECD guidelines also include a recommendation to use them also for public 

corporations the activity of which has no commercial purpose, including 
corporations without a status of a permanent legal entity. The motivation is quite 
convincing: “They are also useful for non-commercial SOEs fulfilling essentially 

special public policy purposes, whether or not in a corporate form. It is in the 

governments and the public’s interest that all these categories of SOEs are 

professionally run and apply good governance practices” [11]. It is hard to object 
to this thesis, especially because they invite to apply a pragmatic approach to the 
implementation of the guidelines. The list of sectors also indicates a pragmatic 
approach, where the activity of state companies and public corporations is 
considered to be a common practice: sector policy, regional development, ensuring 
public welfare services and well as activity of “natural monopolies”.  

At the same time, it is specified that nowadays the prerequisites for such 
activities of public persons are changing and their activity is generally based on a 
set of social, economic and strategic interests [11]. Such evaluation is deemed to be 
justified, because in modern conditions it is no more possible, for example, to close 
a post and telecommunications sector for competition, justifying it with ensuring 
public interests. However, the trends governing in the European Union and the so-
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called “network” directives fully change also those sectors in which public 
corporations, for instance, railway and power distribution networks, have 
traditionally dominated. 
 
4. The impact of change of the management model on general interests 

More and more types of services of general interest acquire a commercial 
nature. Therefore, they are now classified as services of general economic interest. 
Furthermore, a status of a commercial company is the best to match the legal form 
of the provider of these services. It indicates that the public corporations, whose 
activity is based on rendering services of general economic interest, will be most 
probably transformed into commercial companies to ensure the efficiency of their 
activity as a result of an increasing pressure of competition. Such approach reduces 
the possibilities of direct administrative involvement into the activity of these 
companies, however, at the same time significantly affects the component of 
compliance with public interest which will further depend on the economic 
efficiency of the merchant’s activity. Therefore, it is necessary to find a consequent 
approach to the model of the establishment and management of capital companies 
owned by public persons in cases, when the main purpose of their activity is 
related to the rendering of services of general interest to the public, but it has a 
nature of a fee-based service. 

The ground for termination of operations of a public corporation is the 
disappearance of the prerequisite for its activity. If the provision of services of 
general interest becomes economically efficient and competition is available in the 
sector, the availability of the service to the public must be ensured further. The 
availability to the public means not only territorial availability, but also economic 
availability of the service to all groups of the society. Previous experiences of 
Latvia related to the privatization of the market of the services of general interest 
that are significant for the public, cannot be considered very successful. The only 
sector, where the society gained benefit from the cancellation of restrictions is the 
telecommunications sector [12]. It should be noted that this success may be 
explained by actual competition in it. The activity of public regulators becomes 
formal in time [13]. The Latvian society has fully enjoyed it in 2011 when new 
electricity tariffs were set. A fully-fledged universal service model may operate 
only in case the service is reachable and economically available to its addressees.  

The transformation of a public corporation into a “standard” commercial 
company opens up a path for an economically beneficial management of such 
company. To ensure the implementation of basic principles of the European Union 
– free movement of goods, services and people, free competition – the member 
states are forced to change their model of economic activity. State support in all its 
forms is one of the most supervised sectors in the European Union, while 
prohibition of state aid and opening of previously closed sectors leads to the 
transformation of public corporations into private law commercial companies. 
Having regard to the fact that the notion res publica beside general availability also 
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includes the need to effectively manage public property, the question arises 
whether political purposes in the interpretation of res publica may be achieved 
only with the help of economy-based means. Here we need to point out the motive 
of rendering public services defined in the doctrine: rational, legal regulation based 
and emotional [14].  

In Latvian sources “general interests” as a criterion for the need of state 
economic companies has been criticized from the very beginning of operation of 
such companies [15]. We may agree to the expressed opinion, however, an 
opposite opinion has also been fully motivated from the very beginning – 
economic activities of public persons are not based on economic criteria only , but 
also on the need of political and social life [16]. Also nowadays, when analyzing 
problems of public services, we have not come to more specific definitions in 
issues related to services of general economic interest and services of general 
interest. We also observe a fierce debate concerning privatization of providers of 
services of general interest [17], at the same time an aspiration to a model of a 
social welfare state leads to the situation when significant funds are accumulated in 
this sector. In its turn, the inclusion of services of general interest into exceptions 
of public procurements makes cost control more complicated, because it is not 
possible to determine actual costs of the service. Therefore, a question arises 
whether the sectors which most frequently point out to the insufficiency of funding 
– health care and education – really have a deficit of funds and how big it is. Costs 
of services in non-competing services of general interest – education and health 
care systems are actually classified to be such sectors in Latvia – are limited only 
to the ability of the provider of the service to generate its costs that frequently are 
not related to the provision of these services. 

Full privatization of services of general interest, including also public 
corporations, is hardly possible due to public pressure or the above mentioned 
“emotional” causes. If the receiver of a service in a specific sector covers its costs 
himself, there is a significant pressure to the service provider from rival companies 
and receivers of the service. The departure of one or even several service providers 
from the market in this case will also not cause significant problems with the 
availability of the service, unless it will be necessary to a sufficiently large number 
of consumers. Completely different situation is created, when the service is 
provided within the framework of the state guaranteed basket of goods and its costs 
are covered from the budget. Such approach from the very beginning includes 
several risks related to possible restrictions of the availability of the service, 
increase in demand or insufficiency of funding. The service provider is interested 
in a service with high yield level, as well as the possibility to provide such service 
in possibly larger amounts. Therefore, economic criteria become determinant 
which consecutively causes additional stress, if the number of service providers is 
limited, but its price is determined, for instance, in an administrative way. 

At the same time, the activity of the public corporations that in this situation 
are operating as a guarantor of the availability of a service of general interest, must 
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become subject to economic considerations, as otherwise the abovementioned 
actual cost problems occur [18]. A question arises: what means may be used to 
solve this problem? The result to be achieved or the purpose must be defined first 
to answer it. If these are economically justified costs of services of general interest, 
then the only actual way to achieve it is the transformation of public corporations 
into economic companies, or complete subjection of their management and control 
system to an independent control [18]. This will not be sufficient and, like in 
Northern countries [19], an opening of a market of services of general interest will 
be required, i.e. transferring them into services of general interest with economic 
interest. The Latvian model with the criteria of person’s commercial activity for 
such approach that are included in Section 88 of SASL is already applicable.  

However, unlike in Northern countries, the political system that has been 
created in Latvia in the last 20 years has also not gained confidence of the society 
whose system of values is flatly contradictory. As it is specified in literary sources, 
the confidence of the public in public administration as a provider of public 
services is one of the criteria for a public sector to exist as a provider of services of 
general interest [18]. On the one hand, extremely liberal trends are dominating in 
the public in what concerns the rights of a person not to take into account interests 
of the society in general. On the other hand, the bulk of our society is socially 
oriented to the French model of services of general interest that is oriented to the 
availability for all members of the society irrespective of their income level [20]. 
Such model may be fully implemented only with a significant percentage of public 
sector in the sector of services of general interest like in France [20] and Norway 
[21]. Therefore, another issue that needs to be solved when starting the reform of 
transformation of public corporations in Latvia is to ensure mechanisms that would 
help for the general interest of the public not to be outrivaled by economic 
purposes, and these corporations would be managed in the interests of the public in 
general. 
 
5. Conclusions 

1) In case of public corporations, a separation criterion is not their legal or 
management form, but rather the tasks the execution of which is transferred to such 
legal entity. Ensuring general interests might be a line of action of a public 
corporation – the provision of services of general interest, or the activity itself of a 
public corporation is oriented to ensuring general interests in the specified sectors 
(development and manufacturing corporations). As special public power 
implementation tools, public corporations are beyond the usual range of 
institutions and entities of economic activity that determines the need to create 
such legal entities using a special regulatory enactment to ensure legitimization of 
their special status or exclusive rights. 

2) The peculiarities of the legal design of public corporations may lead to a 
situation that is generally characteristic to the sector of services of general interest 
– inability to determine actual costs. The problem cannot be solved only by 
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subjecting accounting and financial monitoring of a public corporation to a control 
complying with international standards. The principles for management of state 
companies proposed by OECD provide broader possibilities for the solution of this 
problem, including using them also in the management of other public 
corporations. However, it is necessary to ensure that economic purposes are 
implemented in accordance with general public interests.  

3) As demonstrated by the experience of Northern countries, the 
implementation of economic criteria into the management system of public 
corporations is possible. However, to perform such reform, the society must have 
confidence in the political system and the political administration. If there is no 
confidence in the relations of the society and the public administration, no reform 
not achieve its goal, as the society will perceive it as being incompatible with its 
interests from the very beginning.  

4) The Latvian regulations on capital companies owned by public persons lack 
the link of their purpose of activity to public interests. The profit of a capital 
company as a criterion of activity cannot be contrary to ensuring general interests. 
The prerequisites for restrictions of the commercial activity of public persons 
included in Section 88 of SASL are perceived mechanically today, without a link 
to ensuring general needs and interests of the public that by its nature is the only 
criterion to recognize the involvement of a public person into such activities as 
justified. 
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Abstract. A key factor in preventing and combating irregularities precisely defined levels of 
responsibility in administrative system for European co-financing. The greatest impact on 
the prevention of fraud and irregularities has administration of the Managing Authorities, 
Intermediate Bodies and beneficiaries. Clarification of levels of responsibility in operational 
programming is dedicated this work. 
This paper clarified the specific interactions and levels of responsibility between the 
Managing Authorities, Intermediate Bodies and beneficiaries in connection with the 
implementation of projects financed by grants from the Structural and Cohesion Funds. In 
this paper are presented obligations of state officials with responsibility for the prevention of 
corruption by EU funds at the Managing Authority and Intermediate Body. Thus, it is 
models of efficient prevent irregularities and fraud. 
Keywords: EU funds, Prevention of corruption, Fraud in EU funds, Bulgarian public 
administration. 

 
1. Въведение 

В края на 2013 г. изминават първите седем години от началото на 
пълноправното членство на Република България в Европейския съюз. За този 
период от време едно от основните предизвикателства в работата на 
българската държавна администрация е ефикасното изпълнение на 
изискванията на нормативната уредба на ЕС, свързана с процесите на управ-
ление, контрол и разходване на средства от европейски фондове и програми, 
което да гарантира повишаването на усвояемостта на финансовите средства 
чрез прозрачно и стабилно управление. 

Според годишния доклад на ОЛАФ от общо 419 водени разследвания 
през 2010 г. на предполагаеми измами и злоупотреби със средства на ЕС, 81 
са с български адресат [1]. Фактът, че голямата част от тях са за средства, 
отпускани от фондовете на ЕС за развитие на селското стопанство, не трябва 
в никакъв случай да омаловажава значимостта на дейността по превенция и 
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противодействие на нередностите и измамите със средства от Структурните и 
Кохезионния фондове. 

Ключов фактор при превенцията и противодействието на нередностите е 
точното определне на нивата на отговорност в инстуционалната система за 
европейски съфинансиране. Най-силно влияние върху превенцията на 
нередностите и измамите има администрацията на Управляващите органи, 
Междинните звена и при бенефициентите. На изясняване на нивата на 
отговорност в Оперативните програм е посветена настоящата разработка. 

 
2. Изложение 

Разпределянето на нива на отговорност между всички участващи в 
управлението, разходването и контрола на средства по оперативните 
програми е от съществено значение за достигане на желаната надеждност на 
усвояване на финансовите ресурси от Структурните и Кохезионния фондове 
на ЕС. 
2.1. Ниво на управляващ орган 

По смисъла на чл. 2 (ал. 7) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 
управляващият орган е отговорен пред Европейската комисия за 
разкриването, отчитането, докладването и последващото разрешаване (т.е. 
възстановяване на недължимо отпуснатите на бенефициента средства) при 
всички регистрирани случаи на нередности по Структурните и Кохезионния 
фондове на ЕС. 

Служителите на управляващия орган, отговорни за недопускането, 
идентификацията, докладването, регистрирането и възстановяването на 
недължимо платените суми, са: 

1. Ръководителят на управляващия орган; 
2. Служителят по нередностите и неговия/ите заместник/ници; 
3. Всички служители на управляващия орган във връзка със 

задълженията им по осъществяване на процесите по изпълнение, контрол и 
разходване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

Във връзка с изпълнение на тази функция на управляващия орган, 
установена в нормативната уредба, неговият ръководител осигурява 
разследване и съответни действия във връзка с предполагаема или 
констатирана нередност, като [2]: 

- събира цялата налична оригинална документация, удостоверяваща 
извършената нередност; 

- при поискване осигурява достъп до активите и информацията по 
съответните проекти на проверяващите национални контролни органи и на 
контролните органи на Европейската комисия и ОЛАФ. 

- определя един или няколко служители от съответната 
администрация, отговорни за администрирането на сигналите за нередности 
и измами и тяхното докладване; 
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- организира водене в електронен формат на регистър на сигналите за 
нередности и измами и регистър на нередностите и измамите; това 
задължение включва регистрацията на всички сигнали и установени 
нередности и съхраняването на всички документи във връзка с проведеното 
разследване; 

- докладва всяко тримесечие на Дирекция "Координация на борбата с 
измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на 
вътрешните работи регистрираните нередности. Въз основа на получената 
информация, дирекцията предприема други необходими действия; 

- информира дирекция "Координация на борбата с измамите със 
средства на Европейския съюз (АФКОС)" за предприетите процедури и 
санкции в случаи на установена измама или нередност, и осигурява правилна 
отчетност; 

- гарантира изпълнението на взето решение от контролни органи във 
връзка със случаи на нередност и предоставя актуална информация на 
дирекция "Координация на борбата с измамите със средства на Европейския 
съюз (АФКОС)"; 

- гарантира изпълнението на препоръчаните промени на системите и 
процедурите за управление и контрол; 

- докладва незабавно на дирекция "Координация на борбата с 
измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)", когато констатирана 
нередност или подозрения за такава попада в един от следните два казуса: 

1. има основание да се счита, че те биха имали бързо отражение извън 
територията на страната или са извършени и на територията на други страни-
членки на Европейския съюз; 

2. има основание да се счита, че нередността представлява нова 
неправомерна практика. 

- утвърждават или предлагат за утвърждаване от ръководителите на 
ведомствата и администрациите, част от които са структурите, вътрешни 
правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и 
проследяване случаите на нередности в ръководените от тях администрации; 

- периодично анализират изискванията на acquis относно борбата с 
нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския 
съюз, и ги сравняват с националното законодателство, като резултатите от 
анализа и предложенията за изпълнение на изискванията се изпращат на 
дирекция “Координация на борбата с измамите със средства на Европейския 
съюз (АФКОС)”; 

- осигуряват разясняване на всички служители, имащи отношение към 
управлението на евросредствата по всеки финансов инструмент на ЕС, който 
управляват/изпълняват, както и на бенефициентите си дефинициите за 
нередност и измама. В изпълнение на това изискване всички служители на 
администрацията и на бенефициентите подписват декларации, че са 
запознати с дефинициите за нередност; 
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- гарантират, че всички служители, имащи отношение към 
управлението на евросредствата, са запознати и могат да прилагат 
процедурите за разкриване, установяване, докладване, последващо 
проследяване и приключване на всички регистрирани случаи на нередности и 
измами, свързани с финансовите интереси на ЕС; 

- предоставя копие от цялата кореспонденция с ОЛАФ на дирекция 
"Координация на борбата с измамите със средства на Европейския съюз 
(АФКОС)" в администрацията на МВР в 3-дневен срок от получаването или 
изпращането й; 

- при иницииране на проверка от ОЛАФ уведомява незабавно за това 
дирекция "Координация на борбата с измамите със средства на Европейския 
съюз (АФКОС)" и министъра по управление на средствата от Европейския 
съюз; 

- предоставя писмена информация на дирекция "Координация на 
борбата с измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)" и 
министъра по управление на средствата от Европейския съюз за резултатите 
от проверка от ОЛАФ в 5-дневен срок от приключване на проверката; 

- при получаване на доклад или официална информация за резултатите 
от проверка на ОЛАФ представя копие от тези документи на дирекция 
"Координация на борбата с измамите със средства на Европейския съюз 
(АФКОС)" и министъра по управление на средствата от Европейския съюз в 
5-дневен срок от получаването им; 

- създаването и функционирането на адекватни одитни пътеки (на 
хартиен и ел. носител). 

Служителят по нередностите и неговия/ите заместник/ници подпомагат 
пряко ръководителя на управляващия орган във връзка с установяването, 
регистрирането, докладването и възстановяването на недължимо изплатените 
суми към бенефициентите, т.е. по всички по-горе описани задължения. Към 
тях трябва да бъдат отправяни сигналите за нередности, освен в случаите, 
когато съдържат информация за подозрение за измама, в която те участват. 

За да се гарантира намирането на всеки един документ при възникване на 
проверка от компетентните органи, е задължително да бъде създадена 
надеждна система за архивиране на хартиен носител, както и електронна 
система за архивиране. По време на изпълнение на ежедневните дейности, 
всички служители са отговорни за това, че документите, които съхраняват, са 
в съответствие с вътрешните правила и процедури за съхранение и работа с 
документи. Сроковете на съхранение на документите трябва да се съобразят с 
изискванията на Регламент 1083/2006 (чл. 88, чл. 89 и чл. 90), които посочват 
минимален срок от три години след приключване на оперативната програма, 
което за настоящия програмен период означава 31 май 2021 г.[3]. По искане 
на Европейската комисия този срок може да бъде удължаван. 

Служителят по нередностите и неговия/ите заместник/ници са в основата 
на администрирането на нередностите и измамите. За да изпълняват 
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ефикасно своите задължения е необходимо да се гарантира безпристрастното 
им поведение при проверка на сигнали за нередност и администриране на 
нередности и измами. Липсата на конфликт на интереси в голяма степен 
може да бъде гарантирана от положението им във формалната 
административна йерархична структура на дадената администрация. 
Натоварването им със задачи по мониторинг на проекти, по които те трябва в 
последствие да администрират нередности в голяма степен може да постави 
на изпитание професионалната им безпристрастност. За съжаление към 
настоящия момент няма ясно дефинирано място на служителя по нередности 
и неговите заместници в административната йерархия на Междинното звено 
и Управляващия орган, което от своя страна се отразява в различни практики 
в седемте оперативни програми. 

Независимо от формалното им място в конкретната управленска 
йерархия, е задължително дейността им по администриране на нередностите 
да бъде основната (ако не и единствената), което да е отразено в 
длъжностната им характеристика. С формалния акт на запознаване с 
длъжностната си характеристика, служителите по нередностите поемат 
съответната служебна отговорност по отношение на изпълняваните от тях 
задължения. 

 
2.2. Ниво на Междинно звено 

Междинното звено има отговорности в размера, до който Управляващият 
орган му е делегирал от своите функции. Важно е да се подчертае, че 
делегирането на функции на междинното звено не освобождава 
управляващия орган от отговорност [4]. Задължение и на Управляващия 
орган, и на Междинното звено е да извършват проверка на всички 
представени от бенефициентите документи и да осъществяват проверки на 
място.  

Служителите на междинното звено, които също са отговорни за 
недопускането, идентификацията, докладването, регистрирането и 
възстановяването на недължимо платените суми, са: 

- Ръководителят на междинното звено, който има същите 
отговорности, както ръководителя на Управляващия орган, но в рамките на 
делегираните му задължения по приоритетни оси; 

- Служителят по нередностите и неговия/ите заместник/ници, пряко 
подпомагащи ръководителя на Междинното звено; 

- Всички служители на междинното звено във връзка със задълженията 
им по осъществяване на процесите по изпълнение, контрол и разходване на 
средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

 
2.3. Ниво на Бенефициент 

Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрените проекти, 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезиoнния фонд пред 
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Междинното звено и пред Управляващия орган. Това негово задължение 
включва изискването да изпълни всички клаузи в договора за безвъзмездна 
финансова помощ, като спазва разпоредбите на националното и европейското 
законодателство. В тази връзка бенефициентът отговаря за: 

- съблюдаване на националното и европейското законодателство, 
включително изборът на изпълнител да се осъществява съгласно 
разпоредбите на ЗОП или ПМС 55/ ПМС 69; 

- дейностите по проекта трябва да се осъществяват в съответствие с 
принципите на добро финансово управление; 

- верификацията на разходите за доставка на стоки и/или извършване 
на строително-монтажни работи и/или предоставяне на услуги по проекта; 

- извършване, преди разплащане с изпълнителите, на цялостна 
документна проверка и проверка на място за удостоверяване на 
извършването на заявените плащания;  

- да бъдат заплащани само допустими и действително извършени 
разходи; 

- плащанията към изпълнителите да се извършват на основа на 
фактури и/или документи с равносилна доказателствена стойност, които се 
съхраняват от бенефициента; 

- да извършва мониторинг и да отчита пред Междинното звено/ 
респективно Управляващия орган напредъка по проекта (финансов и 
физически); 

- да изгради система за съхранение на всички документи, свързани с 
изпълнявания проект, като при поискване да ги предоставя на разположение 
на национални и европейски контролни органи.  

Задължението за съхранение на документите обхваща период: 
- от 3 години след датата на приключване и отчитане на оперативната 

програма, т.е. според регламент 1083/2006 чл. 89, параграф 1 и 3 и чл. 90, 
параграф 1, поне до 31 май 2021 г.; 

- от 3 години след частичното приключване на съответния проект, 
съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. 

Документите се съхраняват и след изтичането на горните срокове, в 
случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до 
приключването им или при искане от страна на Европейската комисия 
съгласно чл. 90 на Регламент 1083/2006. 

След изтичане на гореуказаните срокове, документите по проекта 
попадат изцяло под изискванията на вътрешните правила за документооборот 
на бенефициента. 

Всеки бенефициент, съгласно изискванията на нормативната рамка, е 
длъжен да съхранява най-малко следните видове документи: 

- одобрено проектно предложение; 
- договор за безвъзмездна финансова помощ и приложенията към 

договора; 
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- допълнителни споразумения към договора за безвъзмездна 
финансова помощ; 

- всички документи, въз основа на които са извършени разплащания по 
договора за безвъзмездна финансова помощ (разходооправдателни 
документи, искания за средства, документи за учредени обезпечения и др.); 

- междинни технически доклади и финансови отчети; 
- окончателни технически доклади и финансови отчети; 
- одитни доклади; 
- доклади от проверки на място, подкрепени със съответните 

доказателствени материали. В зависимост от проекта и от вида на съответния 
доклад това могат да бъдат присъствени списъци, снимков и видео материал, 
публикации (книги, списания), статии в медиите и т.н.; 

- доклади за оценка; 
- договори по Закона за обществените поръчки, сключени въз основа 

на договора за безвъзмездна финансова помощ (ако е приложимо); 
- договори по ПМС № 55/ 12.03.2007 или ПМС № 69/2013 сключени в 

изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ (ако е 
приложимо); 

- решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 
поръчка/поръчка по ПМС № 55 или ПМС № 69/2013; 

- обявление за обществена поръчка/поръчка по ПМС № 55 или ПМС 
№ 69/2013; 

- пълно описание на обекта на поръчката, включително обособени 
позиции и технически спецификации; 

- заявления за участие за поръчка по ПМС № 55 или ПМС № 69/2013; 
- инструкции към кандидатите/участниците; 
- образец на оферта и указания за подготовката на офертата; 
- регистър на получените заявления за участие/оферти; 
- получени заявления за участие/оферти в процедурата; 
- заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата; 
- декларации на членовете на комисия за провеждане на процедурата; 
- протоколи/доклади на комисия за провеждане на процедурата; 
- цялата кореспонденция с участниците в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка; 
- решение за определяне на изпълнител; 
- уведомителни писма; 
- договор за обществена поръчка и приложения към него; 
- доказателствен материал, удостоверяващ изпълнението на 

обществената поръчка/поръчка по ПМС № 55 или ПМС № 69/2013; 
- документация, свързана с изпълнението на договора за обществена 

поръчка/поръчка по ПМС № 55 или ПМС № 69/2013; 
- цялата кореспонденция във връзка с договора за безвъзмездна 

финансова помощ с Междинното звено и Управляващия орган; 
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- документи във връзка с установени нередности; 
- други документи, свързани с изпълнението на договора за 

безвъзмездна финансова помощ; 
- документи във връзка с предоставянето на държавни помощи по 

договора за безвъзмездна финансова помощ. 
 

3. Заключение 
В настоящата разработка са изяснени конкретните взаимодейсвия и нива 

на отговорност между Управляващите органи, Междинните звена и 
бенефициентите във връзка с изпълнение на проекти финансирани с 
безвъзмездна финансова помощ от Структурните и Кохезионния фондове на 
ЕС. Представени са аналиично задълженията на служителите в 
администрацията с отговорности по превенция на корупцията със средства от 
ЕС на ниво на Управляващ орган и Междинно звено. По този начин е даден 
модела на ефективна и ефеикасна превенция на нередностите и измамите. 
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Abstract. This article is an attempt to see income taxes and taxations as a specific social 
relation and through their necessity, utility and acceptability. What is the nature of taxes, are 
they imposed as unavoidable duty or applied as particular state policy, reflecting current 
economic performance and future economic and social development. These questions are 
the focus of the article and the following answers are the bases of the text presentation. How 
the tax payers will obtain such a mentality and morale to have a predisposition or propensity 
for tax payment to guarantee a regular fiscal stability and how the fiscal stability will be a 
bridge by which the government could reach and satisfy taxpayers’ expectation. Here the 
reader of this article could find our contribution to the issue.  
Keywords: Philosophy of tax, income tax, tax morale, tax mentality, Flat tax, progressive 
tax, proportional tax, income, state, economic system. 

 
1. Въведение 

Данъкът е специфично обществено отношение. То е установено със 
закон изземване на доход, на парични средства. В това отношение има две 
страни: държава и данъкоплатец. Проблемът е, че държавата винаги е в 
правото си да вземе данъците, докато данъкоплатците не винаги възприемат 
това като необходимо и справедливо задължение. Историята на държавата до 
голяма степен е и история на развитието на това противоречие, понякога  
надигащо се, понякога стихващо. Непрекъснато възпроизвеждано във 
времето под формата на  опити за постигане на някакъв компромис. 
Компромис, който да осигури общност на индивидуалните и държавните 
цели  интереси.  

В търсене н параметрите на този компромис, настоящата работа се 
фокусира върху следните актуални проблеми на данъчната практика, 
свързана главно с  подоходното облагане: 

• данъчно облагане като необходимост, формираща общ за 
държавата и данъкоплатците интерес; 

• данъчното облагане като системна целесъобразност; 
• данъчната практика като взаимодействие на необходимост и 

целесъобразност и израз на данъчен морал и данъчен 
манталитет. 
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Един опит за анализ на философията на данъка трябва да дава отговор 
точно на тези въпроси, които засягат посочените по-горе проблеми. Защо 
данъците са такива, а не други, защо ги прилагаме сега, а не преди или 
някога в бъдеще и възможно ли е да познаем социалното им въздействие и  
да ги използуваме като регулативен механизъм в сферата на икономиката. 
 
2. Данъкът като дължим приход за държавата и необходим разход за 

данъкоплатеца 

Данъчното облагане като концепция и практика предизвиква отново 
широк интерес по редица причини.  Една от тях е кризата на публичните 
финанси на редица страни от ЕС. Другата е  все по-разпространяващото се 
усещане за липса на справедливост при разпределението на богатството в 
световен мащаб. Точен в това отношение е Дж. Стиглиц: “Governments 
around the world were not addressing key economic problems, including that of 
persistent unemployment; and as universal values of fairness became sacrificed to 
the greed  of a few, in spite of rhetoric to the contrary, the feeling of unfairness 
became a feeling of  betrayal”./1/ Третата е глобализирането на пазарите и 
проблемите с конкуренцията като базисен фактор за пазарна справедливост в 
релацията пазарен принос – пазарен приход;  

Българската икономика, финанси и регионално развитие както  по 
своему, така и общо, отразяват една конкретна данъчна практика. От тук 
идват и различните становища относно вида и размера на данъка, както и 
концепцията за данъчна практика изобщо. Ако си припомним времето на 
въвеждане на плоския данък, ще видим, че обсъжданията и споровете не 
засягаха самото основание за плащане на данъка, а се въртяха главно  в две 
други насоки. Едната касаеше въпроса защо данъка е плосък / по-скоро 
пропорционален/, а не прогресивен, другата, защо няма необлагаем минимум 
от дохода. 

Противниците на плоския данък се аргументираха с това, че плоския 
данък е несправедлив. Предпоставя неизбежно имуществените различия като 
резултат от различната пазарна позиция. Премахва някои данъчни 
привилегии.        

Привържениците на плоския данък, обаче, бяха на друго мнение. Според 
тях плоския данък е като плоския анекдот. Лесен за разбиране за широк кръг 
от хора, а с това и лесно приложим.  

Всяка подобна дискусия, особено подплатена с игра на думи, е напълно 
безполезна, при условие, че  не дава  обективно, безпристрастно разбиране 
на  подоходния данък. Такова разбиране не е възможно, ако не се вземе 
предвид важното обстоятелство, че данъкът е част от икономическия живот 
на обществото и оказва сериозно влияние върху неговото развитие.  

Известно е, че при подоходния данък се изземва част от създадения 
доход в полза на държавата. Ако данъкът е прогресивен, колкото повече 
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доход създава отделния човек или стопански субект, толкова изземването на 
този доход градира към по високи степени, записани в съответни скали. 
Прогресивното изземване на доход от този, който създава повече, който 
работи повече не е лесно за разбиране и за оправдаване. Веднага възниква 
въпросът дали прогресивното облагане не цели да отказва от по-ефективно  
за обществото производство, да формира стремеж  да се произвежда по- 
малко, за да  се отнема прогресивно по-малко. /Не трябва да се забравя, че 
всеки от нас носи в себе си данъчен манталитет и данъчен морал. / Отговорът 
на поставения по-горе  въпрос се затруднява и от обстоятелството, че 
страната ни по показатели брутен продукт на глава от населението и 
производителност на труда значително изостава от развитите страни-членки 
на ЕС.  

Как ще се преборим с хронични и притискащи ни икономически 
недостатъци, /ниската производителност на труда,например/ ако насочим 
острието на данъка срещу тези, които създават повече богатство и работят  
по-ефективно? Въпросът е естествен при сегашната ситуация, в която се 
намира българската икономика. 

Тук е момента да отбележа, че подоходния данък като всеки подоходен 
данък, носи в себе си първороден „грях”. „Грехът” на подоходните данъци е 
в това, че те изземват нещо, че се одържевява нещо, което човекът е създал, 
но още не  е започнал да потребява. Затова е необходимо този „грях”  да бъде 
обоснован по някакъв начин, да бъде възприет от хората като нещо 
необходимо. Това е задължително, защото при и чрез подоходните данъци се 
санкционира не потреблението/както е при ДДС/, а производството на стоки 
и услуги. Именно поради това,  вида и размера  на подоходните данъци  
трябва да бъде ясно обоснован. С други думи трябва да е ясно защо 
подоходния данък е плосък/пропорционален/, а не прогресивен, защо трябва 
да е точно 10% и защо трябва да няма необлагаем минимум. Или обратно. 
Защо трябва да има необлагаем минимум, защо данъкът трябва да е 
прогресивен и да предвижда друга или други скали с по-високи данъчни 
ставки за по-високи доходи или печалби. 

Обясненията, че с данъка може да се формира някаква справедливост от 
икономическа гледна точка подлежат на анализ. Хората и фирмите са 
различни, с различни нужди, амбиции, възможности и пр. И всеки външен, 
облечен в закон стремеж за уравниловка може да е вреден за икономиката. 
При прогресивния данък до известна степен се влиза в противоречие и с 
постулираното от конституцията равенство пред закона. Прогресията при 
изземването на дохода успоредно и съобразно с неговото нарастване 
противоречи на конституционно  постулираното равенство пред закона.  От 
друга страна, това, че с плоския данък се премахва необлагаемия минимум, 
винаги трябва да се третира във връзка с размера на този данък. Практически 
в отделните страни, където е приложен, плоският данък варира в стойности 
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под 20% и е естествено когато размера му слезе до 10% да възникне въпроса 
за необходимостта и целесъобразността от необлагаем минимум. Отделно от 
това самия смисъл на плоския данък като вид пропорционален данък, е 
основан на стремежа да се  премахнат всички данъчни привилегии и данъкът 
да  стане максимално опростен. 

Какъв трябва да е подоходния данък и какъв да е неговия размер? Как да 
разберем какво, как и кога превръща данъка от  абстрактно наложено със 
закон задължение в конкретна потребност за изпълнение на закона. 

От средата на миналия век/ 30-те години/ ролята на държавата в 
икономиката на отделните страни претърпява сериозни промени. Както е 
известно държавата се превръща в част от икономическата система и един от 
нейните субекти.  

Това, че държавата е монополист на пазара, използувайки своя данъчен 
суверенитет, това не й дава право, от пазарна гледна точка, да не съзбразява 
данъка със законите на търсенето и предлагането, със стопанските субекти и 
физическите лица, които са преки носители на това търсене и предлагане или 
поне с техни представители . Подоходните данъци биха се плащали, по един 
начин, ако платците от опит знаят и  смятат, че тези данъци и в този им 
размер изразяват  реалната цена на държавността, която им се предлага в 
икономическия живот в момента. В условията на членство в ЕС, дълговата и 
ипотечна криза, съпроводени с икономически колебания и спад, именно това 
може да се окаже един от работещите подходи за формиране на адекватна 
данъчна политика и практика успоредно с формиране на позитивен данъчен 
манталитет  у населението и субектите на икономическия живот в страната. 
С други думи, каквато ни е държавността, каквото и колко е реалното 
практическо участие на държавата в  създаването на националния доход, 
толкова трябва да е размера на данъка и такъв трябва да бъде неговия вид, за 
да се „продава”, за да се търси, да е необходим като продукт и нормален като 
обществено отношение. Това трябва да е и една от изходните точки на 
формирането и представянето на данъчната политика пред обществото. 
Данъкът трябва да се проявява като партньорско отношение, възникнало като 
системна необходимост и функциониращо в интерес на стабилността на 
икономическата система и държавата като цяло.  

 
3. Данъкът като системна целесъобразност 

Икономическата система е специфична динамика от функции и 
взаимодействия на елементи, координирани и субординирани по определен, 
с оглед постигане на съществени за системата цели. Казано по друг начин 
системността на елементите се доказва от целесъобразността на функциите, 
които те изпълняват и резултатите, които постигат. Когато говорим за 
икономическа система,тези функции и тези резултати трябва да запазват, 
укрепват и развиват системата като цяло чрез едновременното запазване, 
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укрепване и развиване на отделните стопански субекти. В пазарните системи 
това означава наличие на правила, които осигуряват равни възможности за 
конкуренция на различните стопански субекти, в различните стопански 
ниши и териториални особености. Ако поставим проблема в релацията на 
основните пазарни механизми, търсенето и предлагането, това би означавало 
във всяка пазарна ниша, във всяко населено място да имаме равни 
възможности за пазарна реализация в единството на пазарен процес и 
пазарен резултат, на производство, размяна и потребление. С 
полититическата терминология това може да се определи като пазарна 
демокрация, реализираша се в цялата територия на страната и валидна за 
всички стопански субекти. 

От тази глена точка, данъчната система трябва да носи характеристиките 
на конкретната икономическа система и същевременно да благоприятствува 
постигането на нейните текущи и дългосрочни цели. Например, ако 
териториалните диспропорции на икономическата система са проблем, то 
териториалната  данъчна диференциация, допускаща дори данъчна 
„ваканция“ за стопански субекти, функциониращи в „дадени проблемни 
територии“, се превръща в актуален въпрос за данъчната политика на 
държавата. Така данъците стават целесъобразни и успоредно с 
икономическите се постигат и конкретни политически резултати, допълващи 
процеса на демокрация в икономическата сфера и конкретизиращи  
необходимата  за целите на икономическата система конкуренция. 

Ако се върнем на въпроса за целесъобразността на вида на подоходния 
данък, дали той да бъде пропорционален или прогресивен, закономерно е 
тази целесъообразност да се третира и определя от конкретната 
икономическа ситуация, в която дадена икономика функционира и 
състоянивети на самата икономическа система. Българската икономика е в 
криза. По много причини, главните от които са: тежък удар по малкия и 
среден бизнес, висока безработица, контрабанда на стоки, нанасящи 
нелоялен пазарен удар върху произведеното в България, слаби експортни 
показатели, драстичен спад на местните и чуждестранните инвестиции, 
неадекватно и непълно усвояване на средствата по оперативните програми, 
корупция, свързана с тежък разрешителен режим, липса на монетарна и 
фискална стратегиа за насърчаване на стопанската активност, монополизиран 
пазар. Както и да се опитваме да превъзнасяме плоския данък и ниската 
ставка, факт е, че през последните години инвестиционната активност 
бележи рязък спад с опасни за състоянието на икономическата система 
индикации.  

Защо няма чуждестранни инвестиции, при условие, че данъкът е 10%? 
Защото проблемът не е само в данъка. По-важния проблем е свързан с 

бизнес климата. Данъкът може да бъде важна предпоставка за формиране на 
атрактивен бизнес климат, но като част от общите за системата благоприятни 
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условия. С други думи, данъкът може да бъде работещ, събираем и 
необходим за платеца, ако е целесъобразен, ако носи и възпроизвежда 
общата за елементите на системата цел. 

Наскоро в пресата излезе информация за платен данък за доход, 
предполлагащ около 65 000,00 лв. на ден. Въпросът е: какъв трябва да е този 
пазарен принос, който се връща в размер на 65 000,00 лв. дневно 
възнаграждение? За българските пазарни условия, при спазване на пазарните 
правила – такава дневна надница е невъзможна. Тогава? Тогава трябва да 
приемем, че този доход е формиран чрез дейност, която във всички държави 
с демократична политическа система е криминализирана. Данъчната ставка 
от 10% е идеална възможност за узаконяване на огромни суми, получени по 
незаконен начин. Защото при незаконен доход от 10 млн. лв,, плащането на 1 
млн. е твърде приемлива цена за узаконяване на такъв доход.  

Но по-малко впечатляващ е и факта, свързан изключително бързото 
увеличаване на броя на аптеките. 

Единствена скала от 10% за облагане на печалбата при корпоративните 
субекти не е спирачка за монополите и картелите, възникващи естествено 
при дадена икономическа ситуация. Разрастването като производство и 
пазарен дял може да става по естествен път при екстензивно увеличаване на 
производствените мощности. Затова прогресивната ставка за доходи, 
надхвърлящи значително средните за отрасъла, би осигурила няколко  
предимства: първо, данъчно  възпиране на „прекалено големите, за да могат 
да фалират“, /предизвиквайки с фалита си икономически и социални 
сътресения/, второ, изземване на доход, придобит с непазарни или забранени 
от закона средства и трето, акумулиране на средства за стимулиране на нови 
технологии чрез съответни гаранционни и други фондове, подкрепени от 
бюджета. 

Тогава вече може да говорим  и за данъчна справедливост. Иззетият от 
държавата данък по завишена прогресивна ставка да се връща там, от където 
е иззет – в икономиката, но вече като финансова подкрепа за технологично 
развитие. Така данъкът ограничава големите до степен  да не пречат на 
пазарната конкуренция и стимулира малките да укрепват и стимулират 
конкуренцията чрез технологизиране на производството и дейността си. 
Когато говорим за българската икономическа система, то пропорционалния 
данък е повече от необходим, защото би се явил естествен регулатор и 
спирачка за доходи, несъответствуваши на пазарен принос. Това е така, 
защото у нас няма адекватна на съвременните икономически системи 
конкуренция.   

  
 
 

1137



 

 

4. Данъчната практика като взаимодействие на необходимост и 

целесъобразност и израз на данъчен морал и данъчен манталитет 
Преди година в една публикация, третираща проблемите на финансовата 

криза, посочих, че икономическата система не прави изключение  от 
правилата, по които функционира всяка система.  

 “Икономическата система, като динамика от функции, координира и 
субординира тези функции, интегрира и разделя икономическите субекти по 
специфичен за самата нея системен начин, възпроизвеждащ и запазващ 
нейната цялост.“ /2/ Данъчната политика е важно средство в това отношение, 
при условие, че стимулира елементите на системата да възпроизвеждат себе 
си като част от нея, да се интегрират с нея. 

Като се има предвид събираемостта на данъците в България, 
злоупотребите с ДДС и други негативни от гледна точка на държавата 
практики, трудно ще възприемем тезата за идваща от само себе си данъчна 
готовност у данъкоплатците за внасяне на дължимите суми. По-близко до 
реалността е търсенето на решение, което формира данъчна готовност и  не 
предизвиква усещане за „данъчно ограбване“ при плащане на определените 
за дължими данъчни суми. 

Кое е това решение? 
Още преди повече от 50 години германския икономист Г. Шмьолдерс 

поставя въпросите за данъчния оптимум, за данъчния манталитет и данъчния 
морал./3/ Става дума за данъчно облагане, което от една страна осигурява 
достатъчно фискални средства, а от друга оставя достатъчно средства у 
икономическите субекти . Прави държавата доволна, но не предизвиква 
активна съпротива у данъкоплатците. От друга страна, чрез разходната част 
на бюджета, държавата преразпределя дохода по начин, целящ интеграция на 
системата чрез оптимизиране условията за успешна индивидуална изява на 
икономическите субекти. Говорим за диференцирана данъчна политика 

по региони и браншове, потделно и заедно. В сегашните условия, този 
ефект може да се засили и посредством усвояването на средствата по 
оперативните програми, при условие, че те бъдат насочени главно към 
малките и средните предприятия и районите, заплашени от икономически и 
демографски срив. 

Държавата има право на данъчни вземания, доколкото се явява активен 
субект при формиране на икономическия доход.  Държавата в качеството си 
на суверен, упражняващ властови функции върху населкението в определена 
територия,  учавствува в икономическата система най-общо по следния 
начин:  

• като потребител и инвеститор; 
• като определящ правилата на бизнеса; 
• като регулатор на финансовата система; 
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• като осигуряващ социалните и културните условия за живот на 
населението в границите на държавата. 

В една демократична държава с пазарна икономика, посочените по-горе 
начини за държавно участие в създаването на брутния вътрешен продукт 
биха били системни и целесъобразни, ако гарантират равни възможности за 
икономическа дейност на всички стопански субекти, във всички части на 
територията, съответствуващи на пазарния принос стопански резултати и 
съобразени с времето стандарти за живот. Ако осигуряват изход от 
икономическата криза в България чрез динамична обвръзка на икономиката 
и териториалните единици, между различните отрасли на икономиката. 
Предлагат решение, което да изведе на преден план малкия и среден бизнес 
като основен генератор на трудова заетост, пазарно уплътняване на 
териториите и оптимално използуване на ресурсите, ориентирайки 
финансово - икономическото и социалното законодателство в полза на този 
бизнес. От тази гледна точка твърде дискусионна е една политика на 
преразпределение, насочена към изграждане на магистрали, при условие, че 
селското стопанство, което е естествен генератор на работни места и фактор 
за спиране на миграцията към големите градове, се нуждае от незабавни 
инфраструктурни инвестиции, в областта на напояването, например. 

 
5. Заключение 

Ако бизнесът се чувствува уверен, че регулациите, които определят 
поведението му са успоредни на интересите му и възприема държавата като 
партньор, то за него не е трудно да покрие всички възможни пазарни ниши 
по цялата територия на страната, увеличавайки броя на данъкоплатците, 
които имат и готовност, и самоконтрол при плащане на дължимото, 
намалявайки същевременно броя на социално слабите. Тази увереност, такъв 
климат формира морала и манталитета, който прави държавата фискално 
стабилна, а обществото – заредено с оптимизъм. 

В увода посочих, че данъкът е специфично обществено отношение. 
Отношение между държавата и участниците в икономическия живот по 
повод на разпределението на дохода. Философията на данъка ни дава отговор 
на въпросите защо възникват и съществуват те и можем ли да управляваме 
тяхната обществена енергия в интерес на двете страни на това отношение. 
Дано тази работа е малък принос в намиране на теоретико-практически 
отговори на тези въпроси.   
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1. Въведение 

Степента на деструктивност на един обществен феномен спрямо 
социалната система се детерминира не само от неговата същност и 
специфика, а и от мащабите му на разпространение и интензивността на 
неговото функциониране. Колкото повече взаимодействия осъществява той с 
различни компоненти на социалната система, толкова по-релефни са 
неговите дисфункционални измерения. Тази констатация е валидна в 
максимална степен за корупцията и нейните взаимодействия с различните 
структури на публичната администрация. 

Теоретичната и практическа значимост на този проблем се мултиплицира 
допълнително и от друг факт. Във всяка съвременна социална система 
различните структури на публичната администрация изпълняват функции, 
които са жизнено важни за нейното нормално функциониране. Поради тази 
причина наличието на срастване между тях и иманентните деструктивни 
функции на корупцията, разкриващи я като форма на девиантно поведение, 
която в условията на аномия1 може да добие измеренията на социална 

                                                 
1 Понятието „аномия” има важно значение за разгадаването на  социалната среда, в 

която функционират различните форми на девиантно поведение, в това число и 
корупцията. То е въведено в социологията още в края на ХІХ век от Емил Дюркем. 
През 30-те години на ХХ век интересът към аномията като специфичен 
социологически проблем се възражда в рамките на структурния функционализъм и 
най-вече в творчеството на Робърт Мъртън. За него аномията е резултат от критична 
липса на норми в социалния живот, тя е резултат от несъответствие между официално 
предписаните цели в една социална система от една страна и от друга страна, 
социално достъпните за индивида средства за тяхното постигане. Когато състоянието 
на социалната система не позволява осъществяването на културно предписаните цели 
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патология, деформира до неузнаваемост функциите на публичната 
администрация, нарушава интегрираността на социалното цяло и го довежда 
до състояние на дисфункция. В този смисъл, функциите на корупцията са в 
ролята на дисфункция  за публичната администрация, а от тук и за цялата 
социална система, защото нарушенията във функционирането на едни 
системни елементи, неминуемо водят до нарушения във функционирането на 
други такива елементи. 
 
2. Изложение 

Често пъти всекидневното мислене стеснява прекалено много 
съдържателния обем на понятието „публична администрация”, 
отъждествявайки го с понятието „държавна администрация”. Този факт 
налага някои терминологични уточнения. Отношението между двете понятия 
е такова, каквото е отношението между цяло и част, т.е. държавната 
администрация е част от публичната администрация, която включва 
административните структури и дейности на държавата. Понятието 
„публична администрация” е с много по-богато съдържание. В зависимост от 
гледната точка публичната администрация може да бъде дефинирана по 
различни начини. На първо място, тя би могла да бъде интерпретирана като 
социална структура, включваща всички органи, занимаващи се с 
административна дейност. На второ място, публичната администрация може 
да се разглежда и като съвкупност от процеси в областта на изпълнително-
разпоредителната дейност (функция) на държавата. На трето място, 
публичната администрация може да бъде разбирана и като комплекс от 
функции: образование, здравеопазване, социален контрол, регулация, 
финансиране и др., т.е. в публичната администрация се включват и такива 
категории служители, които по същество не упражняват административно-
чиновническа дейност като учители (най-масовата професия у нас), лекари и 
друг медицински персонал, полицаи, данъчни служители, митничари, съдии, 
следователи, прокурори и др. Именно чрез тяхната дейност 
административно-управленските функции на държавата се реализират на 
практика. Поради това осъществяването на държавната политика е и най-

                                                                                                                 
с легитимни средства, тогава индивидите често използват нелегитимни такива. По 
този начин структурният функционализъм на Мъртън достига до идентифициране на 
аномията със социалното отклонение и разбирането и като дисфункция  на социалната 
система. По-късно един от най-крупните представители на социолагията на 
конфликта Ралф Дарендорф акцентира върху една много важна специфика на 
аномията, която в значителна степен спомага за правилното интерпретиране на 
проявите на този феномен в посттоталитарните общества. Според него „аномията 
описва такова социално състояние, в което нарушенията на нормите не се наказват” 
[4]. Поради тази причина в условията на аномия девиациите (социалните отклонения, 
в това число и корупцията) нарастват. 
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важната задача на публичната администрация. От друга гледна точка, 
публичната администрация заема твърде специфично място в социалната 
система, което определя и друга нейна важна функция – тя стои между 
държавната власт и гражданите и в този смисъл е своего рода посредник 
между обществото и държавата. „Всяка държава има многобройна и развита 
публична администрация. В САЩ 1/3 от инвестициите и разходите на 
страната са ангажирани  в публичната администрация. В България 23% от 
населението са служещи, т.е. работят в публичната администрация” [7]. 

Функционирането на корупцията, разбирана като „злоупотреба с 
икономическа, политическа, административна или съдебна власт, която води 
до лично или групово облагодетелстване за сметка на правото и законните 
интереси на личността, на конкретна общност или на цялото общество” [8] в 
различните структури на публичната администрация има изключително 
негативни следствия за цялата социална система. Превръщането на 
корупцията в един от водещите национални проблеми за много съвременни 
държави (в това число и България) се дължи преди всичко на 
икономическите последици  от явлението. По същество тя е „отрицание на 
честната конкуренция в стопанската сфера, демотивира предприемачеството, 
стимулира сенчестата икономика и стопанската престъпност, влошава 
публичните услуги и утежнява социалното бреме на гражданите” [1]. В 
специализираната литература многократно е подчертавана причинно-
следствената връзка между корупцията и нейните отрицателни икономически 
и социални последици  в няколко основни направления. 

Първо. По своята дълбока същност корупцията е вид допълнителен 
данък, който всички граждани плащат, дори и без да осъзнават това. Пред 
деветия обществено-политически форум срещу корупцията (София - 
23.04.2007 г.) тогавашният посланик на САЩ в България Джон Байърли 
много точно я определя като „скритият данък, който обществото плаща”. 

Второ. Корупцията от една страна намалява приходите на държавата 
най-вече чрез корупционни сделки, които се реализират в данъчната, 
митническата и друга администрация, а от друга страна увеличава 
държавните разходи. Нарасналият фискален дефицит като следствие от 
горепосоченото, неминуемо се отразява върху разходната част от бюджета. В 
резултат често пъти държавата е принудена да сведе финансирането на свои 
важни социални функции до минимум, от което страда най-безпомощната и  
най-нуждаещата се част от населението.  

Трето. Корупцията води до намаляване на чуждестранните инвестиции, 
защото най-често инвестиционният риск в дадена държава се измерва чрез 
нивата на корупция в тази държава, т.е. корупционният индекс е показател за 
степента на инвестиционния риск. Това икономическо следствие на 
корупцията е особено болезнено за страните в преход, където 
чуждестранните инвестиции са жизнено необходими за темповете на 
икономически растеж.В същото време корупцията ги оскъпява, а в съчетание 
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с престъпността ги прави и много несигурни. Според едно изследване, често 
цитирано в специализираната литература „ако една страна се придвижи по 
скалата на корупционния индекс от 6 до 8 (като 0 е индекс за висока, а 10 – за 
незначителна корупция), инвестициите ще нараснат с 4%, което ще доведе до 
икономически растеж – увеличение на брутния вътрешен продукт с 0,5% и 
увеличавани на заетостта” [5]. 

Четвърто. Един от най-очевидните резултати от корупционните процеси 
в публичната администрация е поляризацията на доходите в обществото, а от 
тук като следствие и увеличаване на социалното неравенство. В литературата 
по този проблем често се подчертава корелацията бедност-корупция. По 
правило, по-богатите държави са с по-ниски нива на корупция.Доказателства 
за това са корупционните индекси, които международната антикорупционна 
организация „Трансперънси Интернешънъл” изготвя всяка година. Точното 
установяване на степента на валидност на тази констатация обаче се нуждае 
от задълбочено самостоятелно изследване. Обратната зависимост, а именно 
на бедността от корупцията като че  ли е по-вярна, т.е. бедността като 
следствие в по-голяма степен има за своя причина корупцията, отколкото 
корупцията като следствие има за своя причина бедността. Тази причинно-
следствена връзка между корупцията и доходите е особено характерна за 
посттоталитарните страни, в които партийната номенклатура, възползвайки 
се от позициите си във властта чрез приватизацията буквално ограби и 
присвои националното богатство на тези страни. Намесата на т.н. „бизнес 
политици” в стопанската сфера (най-вече в приватизацията, при търговете за 
обществени поръчки, разпределението на Еврофондовете и др.) оставя твърде 
малко свободни и доходни пазарни ниши за частния бизнес. В този аспект, 
корупцията неизбежно води до увеличаване на бедността,  защото ограничава 
прекалено много спектъра от потенциални възможности за успешни бизнес-
инициативи на редовите членове на обществото.В този смисъл, корупцията 
работи против законите на пазарната икономика и влиза в противоречие с 
основните принципи на демократично устройство на обществото. 

Пето. Високите нива на корупция и интензивност на корупционните 
практики в публичната администрация влияят пряко и върху социалното 
поведение на индивида в обществото. Живеещият дълго време в активна 
корупционна среда човек, свиква да приема корупцията като норма на 
социално поведение и начин на живот.По тази логика ефектът от корупцията 
може да се оприличи на ефекта от търкалящата се снежна топка – колкото по-
разпространена и общоприета е тя, толкова по-висока е степента, отразяваща 
деформацията на нормалното социално поведение. 
 

4. Заключение 

Без да претендират за пълна изчерпателност, посочените икономически и 
социални последици от действието на корупционните процеси в различните 
структури на публичната администрация, обосновават в достатъчна степен 
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социалната болезненост на проблема. В същото време те дават и 
задоволителен отговор на въпроса защо корупцията винаги заема едно от 
челните места в класацията на най-сериозните социални проблеми в 
обществата от преходен тип при проучванията на общественото мнение. В 
този смисъл, две са иманентните характеристики на корупцията, които я 
превръщат в значим социален проблем: дисфункционалност и универсалност. 
Първата отразява деструктивността на явлението спрямо социалната система, 
в която функционира, а втората – всеобхватността му спрямо нейните 
компоненти. 
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Abstract. Frequently and rightly the number of middle class in the society is used as a 
measure of its prosperity. The Societies, in which the middle class is widely represented, 
usually are characterized by high levels of political and economic stability. This report is an 
attempt to bring out the main features and characteristics of the middle class in modern 
Bulgaria, and to indicate its position and prospects of development in the stratification 
system of modern Bulgarian society. 
Keywords: middle class, stratification system, social stratification, social  mobility .   
 

1. Въведение 
Средната класа е универсална съставна структура на 

стратификационните системи на класовите общества, защото всяко едно от 
тях притежава определена социална йерархия и неравностойност на 
заеманите социални позиции от страна на  различни индивиди, групи и 
слоеве. В зависимост от контекста на употреба, гледната точка и целите на 
съответните изследвания, понятието „средна класа” може да бъде 
дефинирано по различни начини. С оглед мястото и в стратификационното 
тяло на обществото, средната класа може да бъде определена като 
съвкупност от групи и слоеве, заемащи междинни социални позиции между 
елита и ниско престижните и ниско доходните социални слоеве.  

Въз основа на допълнителни критерии (време на възникване, размер на 
доходите и др.) някои изследователи изграждат и по-диференцирана картина 
за нея, като разграничават „стара” и „нова”, или пък „ниска” и „висока” 
средна класа.Социалният състав на ниската средна класа е доминиран 
предимно от представители на среднообразованите социални слоеве, 
чиновници, собственици на дребен бизнес, търговци, висококвалифицирани 
работници, фермери и др. Като типични представители на високата средна 
класа обикновено се сочат високо платени мениджъри и служители от 
банковия сектор, бизнесмени, успешно развили среден бизнес, някои 
категории интелектуалци, висши държавни служители и др. Според друго 
становище, средната класа трябва да се разбира като съвкупност от хора с 
относително високо образование, модерен манталитет и начин на живот, 
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притежаващи стабилен и постоянен социален статус, за които 
професионалната реализация и материалното благополучие са 
взаимносвързани и интегрирани неща. От чисто икономическа гледна точка, 
средната класа се отличава с относително високи потребителски разходи за 
дълготрайни стоки (електроника, автомобили, битова техника и др.). Ако 
критерият за идентифициране на средната класа е жизненият стандарт, тя 
трябва да се разбира като „съвкупност от онези социални групи в едно 
общество, които живеят според общоприетите в това общество критерии за 
добър живот”[1]. От тази гледна точка става ясно, че точното фиксиране на 
границите и социалния състав на средната класа в глобален мащаб е 
невъзможно, защото за различните общества критериите за добър живот са 
различни. 

Често пъти и с основание  понятието „средна класа” се използва като 
метакритерий за измерване на просперитета на обществото. Общества, в 
които се наблюдава солидно присъствие на среден слой, обикновено се 
отличават с по-високи нива на икономическа и политическа стабилност. 
Многочислената средна класа е гарант и за по-високи нива на социална 
интеграция и за безконфликтно функциониране на социалната система. 
Според много автори широко представената средна класа е основната 
причина за просперитета на западната цивилизация. 
 
2. Изложение 

Двадесет и три години след началото на прехода във всекидневното 
мислене на много българи продължава да битува заблудата, че по времето на 
социализма в нашата страна е имало широко представена средна класа. Това 
внушение се подхранва и от някои статистически данни, публикувани от 
сериозни и задълбочени изследователи на българския преход, които твърдят, 
че България наследява от социализма 80-процентов среден слой [3]. 
Принципното съществуване на същинска средна класа при социализма е 
невъзможно най-малко поради две причини: 

Първо. Наличието на пълна доминация на държавната собственост в 
икономическата сфера. Отсъствието на частна собственост променя изцяло и 
характера на икономическите отношения. При социализма те не са 
отношения на пазарно взаимодействие, а отношения на сляпо 
административно подчинение (понякога и против елементарна икономическа 
логика) в условията на планова икономика. С други думи: съществуването на 
средна класа без наличието на частна собственост е априори невъзможно. 

Второ. Практическа липса на демокрация и концентриране на властта в 
ръцете на само една политическа партия.  

Посочените две причини имат две основни следствия, които от своя 
страна изпълняват структуроопределяща роля спрямо стратификационната 
система на социализма и съставящите я социални неравенства. 

1146



Първо. Остъствието на множество частни собственици и наличието на 
един мегасобственик в лицето на социалистическата държава, определя и 
необходимостта от изграждане и поддържане на огромен бюрократичен 
апарат, който да обгрижва нейните интереси.Нуждата от удовлетворяването 
на тази необходимост създава т.н. „стопанска номенклатура”. 

Второ. Практическата липса на многопартийна политическа система и 
монополът върху властта на комунистическите (социалистическите) партии, 
неизбежно има като свое следствие формирането и на партийна 
номенклатура. Стопанската и партийна номенклатура (които в много случаи 
съвпадат като персонален състав) съставляват елита на социалистическите 
общества, който фактически разполага с цялата власт. Пълната концентрация 
на властта в ръцете на партийно-държавната номенклатура определя и 
наличието на двуполюсен модел на стратификационна система, в който са 
представени само два слоя: управляващи (господстващи, привилегировани) и 
управлявани (подчинени, обезправени).  

За запазване на стратификационното статукво при тази форма на 
„индустриален феодализъм” (Милован Джилас), се грижи силно развит 
репресивен апарат, чиито висши функционери принадлежат към партийната 
номенклатура. В този смисъл, употребата на понятието „средна класа” е „по-
скоро метафора, отколкото точно понятие … Имат се предвид добре 
интегрираните в соцсистемата хора, а съвсем строго казано – притежателите 
на поне един от трите главни социалистически дефицита: апартамент, кола, 
вила” [4]. В тази система „раздаването” на имуществени статуси става по 
централизиран административен начин, т.е. те не се добиват чрез 
инструментите на пазара, защото такъв липсва. Към тази условно наречена 
„средна класа” принадлежат най-вече представителите на научно-
техническата, художествено-творческата и хуманитарната интелигенция, 
преподавателите във висши учебни заведения, лекарите, служителите в МВР, 
някои категории държавни чиновници, висококвалифицирани работници и 
др.  

Българският преход, на когото милиони хора възлагаха надежди за по-
добър живот, всъщност създаде много повече проблеми, отколкото можеше 
да реши. Един от най-важните сред тях безспорно е свързан с 
трансформацията на социално-класовата структура и в резултат 
изграждането на един стратификационен модел, формиращ по същество нов 
тип полюсно неравенство, в който средната класа е много слабо представена 
и не би могла да изпълни присъщите й в развитите демокрации функции на 
стожер на обществото и гарант за неговата социална стабилност. 

В последните четири години българските политици полагат неимоверни 
усилия да обяснят ясно изразените процеси на ускорена деградация и 
декласиране на основни групи и слоеве от населението с ефектите от 
световната икономическа и финансова криза. Всъщност тези ефекти само 
допълнително мултиплицират резултатите от една некомпетентна и 
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национално безотговорна политика на всички български правителства на 
прехода, т.е. причините в много по-голяма степен трябва да бъдат търсени 
вътре в страната, а не толкова извън нея. Още повече, че „пренаселването” на 
общественото дъно в България не е процес, който датира от последните 
години. Той започва още в края на миналия век и е обективно обусловен от 
група негативни взаимносвързани фактори, които действат съгласувано в 
една посока. Водещо място сред тях заемат катастрофалните икономически 
резултати от прехода. 

Върху стратификационните процеси в посттоталитарна България 
безспорно най-голямо влияние оказа стихийно и неконтролируемо 
протеклият процес на приватизация. Във времево отношение той изпревари 
значително възникването на и досега твърде крехкото гражданско общество. 
Създаването на юридическия фундамент на прехода вместо времево да 
предхожда коренните промени в социалното система, също изостана от тях. 
В създалата се ситуация на „незабавна смяна на системата”, едновременно с 
разрушаването на старата държавна машина, бяха разрушени и органите на 
социалния контрол. В резултат отношенията между публичния и частния 
сектор за дълъг период от време фактически останаха без контрол. Този факт 
роди грандиозни злоупотреби с общонародно имущество при 
трансформирането на държавната собственост в частна.  

По политически път бяха наложени непрозрачни приватизационни 
механизми като „бонова приватизация”, „преговори с потенциален купувач”, 
„сделки с работническо-мениджърски дружества”, които съдържат в себе си 
висок корупционен риск. По този начин общонародно имущество, създавано 
с труда на няколко поколения по времето на социализма, премина на 
безценица в частни ръце. В „продължение на повече от десетилетие 
собственост за десетки милиарди е хвърлена безстопанствено и 
безконтролно, и грабежът и унищожението и са много по-разрушителни за 
българската икономика, отколкото водените войни.  

Индустриалната система, състояща се от стотици взаимосвързани 
помежду си предприятия, е ликвидирана и протича процес на 
деиндустриализация, връщаща България с десетилетия назад до състоянието 
и  през 50-те  и 60-те години на ХХ век. В крайна сметка през времето на 
прехода към втория български капитализъм  е реализирана национална  
катастрофа, която по степен на разрушителност може да се сравнява не с 
войните, които води страната през модерната епоха, а може би с разрушеното 
само през столетието след падането на страната под Османска власт”[3]. 

Под безучастния поглед на Агенцията за следприватизационен контрол в 
по-голямата част от приватизираните за 1 лев предприятия протича бърз 
процес на разграбване  на материалните активи и освобождаване на персонал, 
който оставя без работа милиони хора. Унищоженото по този начин 
икономическо богатство на социализма, заедно с двата ценови шока от 1991 
и 1996-1997 г., както и пълната липса на контрол върху финансовата система 
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на страната до 1997 г., довела в крайна сметка до нейното рухване, 
ликвидират и по-голямата част от натрупаните по времето на социализма 
спестявания на хората.  

По същество същите разрушителни процеси протичат и в селското 
стопанство, където „ликвидационните съвети” само за няколко години 
действително ликвидират този традиционен български отрасъл. На по-късен 
етап към посочените фактори се добавя и рекетът на монополите спрямо 
населението.Всичко това поражда мощни тенденции на низходяща социална 
мобилност, допълнително мултиплицирана от ефектите на започналата през 
2008 г. световна икономическа и финансова криза, които довеждат до 
разпадане на старата стратификационна йерархия и формирането на нова 
такава, носеща следните по-важни белези: 

Първо. Декласирани са милиони хора чрез унищожаване на тяхната 
предходна статусна идентичност. Социалното разслояване премина 
допустимите граници и получи дисфункционален характер, формирайки 
полюсен тип неравенство. 

Второ. Все по-релефно се открояват параметрите на една социална 
структура, характерна по-скоро за едно деиндустриализиращо се общество, 
носещо характеристиките на номенклатурно-бюрократичен капитализъм: 
пълен контрол върху политиката и бизнеса от страна на сравнително малък 
като състав обществен слой, висока степен на монополизъм във всички 
социални сфери, анемично пазарно стопанство, фасадна демокрация и др. 

Трето. Забелязват се трайни промени в структурата на българската 
бедност. Тя вече е с много разширен социален състав и не се ограничава само 
с пенсионерите и безработните. В нея попадат и онези социални слоеве, 
които в развитите страни изграждат гръбнака на новата средна класа.  

На социалното дъно трайно се озова и част от българската интелигенция, 
която губи „своя икономически статус на средна класа. Финансирането на 
научните работници между 1989 и 2011 г. се е сринало 10 пъти, а в 
образованието и културата няколко пъти в сравнение с 1989 г. Голяма част от 
интелигенцията, особено хуманитарната, която е активна в промените, се 
чувства като превърнала се в пария на прехода” [3]. В същата ситуация е и 
производствено-техническата интелигенция, която в условията на 
деиндустриализирана икономика масово губи работните си места. 
Неслучайно, в последните 5 – 6 години рязко намаля броят на желаещите да 
учат в технически специалности на българските висши учебни заведения.  

В края на 2012 г. България е тотален аутсайдер в ЕС. От публикувания на 
8.01.2013 г. от Европейската комисия преглед на социалния пейзаж в ЕС 
става ясно, че България е в групата държави, където рискът от оставане без 
работа и изпадане в бедност е най-висок, а шансовете човек  загубил работа 
или доходи, да се измъкне от недоимък са най-малки.65% от българското 
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население не е в състояние да посрещне неочаквани разходи като спешна 
операция, ремонт на протекъл покрив, смяна на хладилник или печка1.  

Четвърто. За стратификационната система на съвременна България са 
характерни високи нива на статусна несъвместимост. Това е валидно в по-
голяма степен за редица социални групи от долния и средния слой. С този 
факт могат да бъдат обяснени и високите нива на фрустрация от заеманата 
социална позиция най-вече при представителите на все по-растящия беден 
слой. Тук най-често статусната несъвместимост се проявява като крещящо 
несъответствие между високите нива на образованост и ниските доходи. 
Макар и по-рядко този феномен е характерен и за горния слой, при който 
също се наблюдава разминаване между основните измерители на социалния 
статус (ниско образование – високи доходи, ниско образование – висок 
политически пост и др.). 

Пето. Формирането на новата стратификационна структура на 
българското общество е силно повлияна от процесите на емиграция. 
Същността на ЕС като зона на свободно придвижване на хора, капитали, 
стоки и услуги, доведе до изсмукване в посока  към развитите страни на 
сериозен човешки капитал. Като при това миграционните процеси не засягат 
еднакво различните нива на стратификационната йерархия, защото 
изтичането на квалифицирана работна ръка и интелект към Западна Европа и 
САЩ (според някои данни става въпрос за около една трета от 
интелектуалния потенциал на страната), обезкръвява най-вече средната 
класа. 

Шесто. Демографската криза, необяснимо защо изтиквана в периферията 
на сериозните социални проблеми от страна на политическата класа, оказва 
сериозно влияние върху критичните темпове на намаляване на състава на 
средната класа.  „При този удвоен риск от декласиране и обедняване, 
масовите средни слоеве на средната класа в най-голяма степен свиха своята 
детеродна норма – и субективно като нагласи, и обективно като житейска 
реалност. Детеродната норма се сви към 1 дете, което е 2 пъти по-ниско от 
нужното за просто възпроизводство” [2]. 
  
3. Заключение 

Към настоящия момент и без това крехката средна класа в България е 
изключително уязвима от трайно наложилите се регресивни тенденции в 
социалноикономическото развитие на страната. Онова, което тя най-много 
загуби от кризата е стабилността на социалния си статус. Прекалено 
стесненият й социален обхват, както и изпадането и в състояние на статусна 
паника не и позволяват да изяви автентичната си същност на стабилизиращ 
фактор. Това е възможно само в общества, в които тя притежава стабилно и 

                                                 
1 Данните са от вестник „Сега” – бр. 4584 от 9.01.2013 г. 
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устойчиво ниво на жизнен стандарт и качество на живот. В преходно и 
нестабилно общество като българското не е възможно съществуването на 
средна класа, аналогична на тази в развитите западни страни. Нещо повече – 
нейното оцеляване е поставено под въпрос, защото в социално-икономическа 
ситуация като българската, тя не е в състояние сама да създаде 
предпоставките за това. 
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1. Въведение 
Авторитарните режими в Латинска Америка и свързаните с тях 

демократизации са сравнително слабо изследвани в България в 
политологически и историографски план. Имайки предвид особеното 
значение на Бразилия за страните от Европейския съюз и в частност – 
България, настоящото изследване би могло да бъде от полза за българските 
изследователи в областта на латиноамериканистиката, както и за 
осветляването на редица проблеми, свързани с демократизацията като 
феномен. 

След решението на военното правителство за постепенна и контролирана 
демократизация, по време на парламентарните избори през 1974 
официалистката партия АРЕНА получава 51,9% от гласовете, срещу 69,4% 
през 1970 [1]. Тази тенденция спешно принуждава военните, подготвяйки се 
за изборите през 1978 още през април на 1977 да наложат промени в 
избирателния закон и по-специално недиректния избор на близо 1/3 от 
сената.  

Обществените и политически противоречия бързо се пренасят в 
армейските структури. През април 1977 сто и десет полковника изискват в 
името на борбата против комунизма оставката на президента ген. Гейзел, 
премахване на извънредното законодателство, свободни избори за Парламент 
и изработване на нова Конституция, обща амнистия за политическите 
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затворници.  
Интересното е, че друга група военни, с абсолютно същите мотиви за 

борба срещу комунизма и предвождана от министъра на войната - ген. Фрота, 
се опитва да осъществи през октомври същата година военен преврат, който 
цели осуетяването на твърде радикалните според тях демократични промени 
[2]. Втората тенденция надделява и едва две години по-късно, през 1979, 
новият президент ген. Фигередо разширява двупартийната политическа 
система с многопартийна. 

Изборите, предшестващи встъпването на Фигередо показват наличието 
на няколко тенденции сред военните. Те са най-общо три.  

Първата - т.н. “твърда” линия, претендираща за силово налагане на 
определени политически виждания, представена от ген. Фрота.  

Втората, представена от бъдещия президент, ген. Фигередо, 
привърженик на “умерената” линия на постепенна демократизация и 
национално помирение.  

Третата - изразяваща намеренията за незабавна и безусловна 
демократизация, представена от ген. Монтейро, кандидат на MDB 
(Демократично Бразилско Движение).  

 
2. Изложение 

Тези противоречиви тенденции сред военните могат да се обяснят 
донякъде с политическото им изхабяване и нарастващата им политизация, 
ефект от дългото им присъствие във властта. Не бива да се забравя обаче, че 
част от националните елити, натрупали крупни средства именно чрез 
етатизма на военните по време на “икономическото чудо”, привилегировала 
се от връзките си с държавните монополисти, започва да се чувства ощетена 
от същият този етатизъм и неговите социални измерения, разглеждайки го в 
контекста на новите условия като вреден за себе си, и естествено - за страната 
[3].  

По време на военните правителства се осъществяват многомилиардни 
икономически проекти. Всред тях могат да се споменат програмата 
“Проалкохол”, целяща достигането на стратегическа независимост от вноса 
на петролни енергоносители и замяна на бензина с етилов алкохол, 
амбициозната атомна програма и технологичното обвързване на страната с 
Федерална Република Германия, строежа на транспортната линия Асо и т.н.  

Много от проектите са квалифицирани от икономическа гледна точка 
като мегаломански и нерентабилни. Така например железопътната линия 
АСО струва на хазната 3,6 милиарда долара - почти двойно от първоначално 
планираното. Себестойността на 1 Mw от първата немска атомна централа 
достига 3 000 долара, при предварителни разчети от 400 долара [4].  

Опонентите на подобно тълкуване пък изтъкват стратегическите 
предимства на посочените проекти за националната сигурност. Трети биха 
могли да потърсят обясненията за подобни фрапантни несъответствия между 
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планирани и реални разходи в механизма на изпълнение на проектите, избора 
на частни фирми и вероятните комисионни за упълномощените висши 
държавни служители. 

Бразилските военни по време на политическото си присъствие имат един 
несъмнен успех - развитието на военната индустрия. През 1984 Бразилия е 
вече на шесто място по производство и износ на специална продукция. В 
началото на осемдесетте военното производство е повече от 10 милиарда 
долара годишно - почти 5% от БВП.  

През осемдесетте години оръжието заема трето място в износа на 
страната. В периода 1967-1973 се създават повече от 100 смесени 
предприятия в този отрасъл, главно с европейски капитали. Те включват 
модерни технологии и монтажни линии и привличат чуждите инвеститори с 
относително евтината работна ръка, както и с изобилието на стратегически 
суровини.  

През 1975 е създаден държавния холдинг IMBEL (Индустрия за военно 
производство в Бразилия), обединяващ основните оръжейни производители. 
Само с 5% от неговото производство се задоволяват 75% от нуждите на 
бразилската армия - най-многобройната в Латинска Америка. 

Военните доста често са обвинявани в това, че са военизирали 
бразилското общество и че са създали цяла система от специализирани 
органи за информация и контрол, насочени към политически репресии и 
терор.  

Действително, след преврата през 1964 е съдаден Национален Център за 
Информация (SNI), ръководен от ген. Колбери Коуто е Силва. През 1967 във 
всички министерства са създадени Секции за сигурност и Информация пряко 
свързани с този център. Въоръжените сили също не остават извън контрола 
на SNI - създадени са в трите рода войски координиращите и пряко 
подчинени му звена - CIE (сухопътни войски), CISA (авиация) и CENIMAR 
(флота). Процесът е завършен две години по-късно със създаването на 
Център за Операции по Вътрешната Сигурност - Отряди за операции и 
информация (CODI-DOIs). Успоредно с тяхното създаване, на 25 януари 1969 
се реформулират фунциите на Съвета за Национална Сигурност (CSN), 
минавайки задължително през апробацията му не само военните, но всички 
важни решения от национално значение. 

От особена важност е създаването и еволюцията на определени секретни 
служби и звена, паралелно съществуващи на традиционните им аналози сред 
въоръжените сили. Забелязва се едно все по-отчетливо противоречие между 
“цивилни” и “военни” служби относно функциите и особено използваните 
репресивни методи.  

За разлика от военните, възпитани в дух на патриотизъм, имащи 
определени морални задръжки и норми, пред новосъздадените полицейски 
структури такива традиции не съществуват. В голяма степен за тях важи 
правилото - целта оправдава средствата. В този смисъл показателен е 
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скандалния случай в Риосентро (търговски център в Рио де Жанейро) през 
1981 г., когато двама служители на Центъра за операции по вътрешна 
сигурност (DOIs-CODI) - капитан и сержант се самовзривяват в автомобила 
си при неправилно боравене със собствената си бомба, предназначена да 
избухне на публично място. В знак на протест срещу използваните от 
новосъздадените служби методи подава оставка дори архитектът на военния 
режим - ген. Колбери Коуто е Силва [5]. 

През 1985 новият демократично избран бразилски президент Танкредо 
Невес хвали поведението на Въоръжените сили по време на прехода от 
авторитарен към демократичен режим. Според него “бразилският военен е 
всъщност гражданин и демократ като всеки друг” [6]. Военният министър, 
ген Леонидас Пирес Гонсалвес пък заявява: “Настоящият момент трябва да се 
признае като естествен резултат от 31 март, 1964... Така през 1985 идеите от 
1964 се сбъдват в демокрацията, която те търсеха..” [7]. 

След още няколко месеца Центърът за връзки с обществеността на 
Армията прокламира официално, че “Армията не признава да е използвала 
методи, нарушаващи човешките права при изпълнение на своите задачи, 
включително и при борбата си с тероризма.  

Отделни изключения, правени от двете страни и заслужаващи съжаление, 
са погребани от Законът за амнистия, който е големият инструмент за 
национално съгласие” [8]. 

С горните цитати се илюстрира сложната и противоречива тема за 
оттеглянето на военните от властта и за възстановяването на демокрацията в 
Бразилия. Мненията се разделят още при въпроса защо военните напускат 
политическата сцена. Как би могло да се определи тяхното оттегляне - като 
тактическо или стратегическо?  

Мнозина поставят въпроса за съществуването на едно неявно, но не по-
малко ефикасно влияние. Военният изследовател полковник Жерардо 
Кавагнари например твърди, че “гражданското общество, ако иска да изгради 
един демократичен режим, трябва да подчини военния апарат на гражданския 
контрол.  

Продължавам да мисля, посочва той, че съществуването на Съвета за 
национална сигурност (CNS) и на Националния център за информация (SNI), 
на Закона за националната сигурност и Доктрината за национална сигурност 
са важни условия за продължаване на недемократичните традиции на 
бразилското общество” [9]. 

Подобна гледна точка е доста разпространена, и то не само в Бразилия. 
Неин сериозен недостатък е може би, че смесва следствието с причината. 
Привържениците на подобна идея като че не обръщат внимание на една 
съществена подробност: че военните структури са винаги част от обществото 
и отразяват, макар понякога и индиректно неговите противоречия.  

Неточно би било да се обясняват причините за военната намеса с някакъв 
елементарен волунтаризъм: ако гражданското общество “желае” да 
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предотврати такъв един режим, то “трябва” да подчини и т.н.. Интересния 
въпрос тук всъщност е защо при едни общества военните се подчиняват, а 
при други не. Повечето от горепосочените структури и дори доктрини 
например съществуват в почти всички развити демокрации. От което не 
произтича, че там има диктаторски режими.  
3. Заключение 

Взаимовръзката, или по-скоро противоречието между икономическия и 
политически либерализъм е широко отразена в научната литиратура. Западни 
изследователи признават, че богатите страни, с малки изключения имат 
демократично държавно устройство, докато в бедните обикновено липсва 
демокрация [10]. Съмнението, че военните са реализирали тактически 
отстъпателен ход, без да губят реалната си власт, е широко застъпено сред 
латиноамериканските политолози. 

Според Валтер де Жоес например, връщането в казармите е не повече от 
умел ход да се намали политическия натиск към Въоръжените сили и така да 
се запази най-важното - капацитета за индиректен военен контрол към 
политическата система [11].  

Според други, тази форма на контрол е дори по-удобна и ефикасна от 
предишната. Тя замества директното упражняване на политическата власт с 
индиректния контрол на онези, които фактически го упражняват. (12)  

Според трети, главно обвързани с интересите на военните, в това че 
военните контролират политическата власт, няма нищо лошо. Напротив, 
докато съществува този контрол, военните преврати според тях щели да 
бъдат един “предвидим” механизъм, предпазващ обществото от по-тежки 
катастрофи [13]. 

Едва ли всички несъвършенства на съвременния бразилски политически 
живот могат да се обяснят само с авторитарното наследство. Това не 
означава, че военните не притежават политическо влияние, или че не го 
използват в степента, която могат. Дали обаче демократичните правителства, 
които ги наследяват, са подложени единствено на натиск от страна на 
военните?  

Нима няма други сектори в бразилското общество, които не лобират за 
провеждане на своите интереси? Нима въобще може да съществува 
правителство, неподложено на нечий натиск? Големият въпрос е може би, 
дали военният авторитаризъм би могъл да се завърне на политическата сцена, 
при условие, че възникнат икономически и политически предпоставки за 
това?  

Развитието на Бразилия в непосредствен икономически план, 
намаляването на нивото на бедност от президента и социалните 
противоречия по времето на Игнасио Лула да Силва и Дилма Русев по-скоро 
отхвърлят подобна хипотеза в непосредствен план. Това не означава обаче, 
че подобни тенденции не могат да се появят, ако Бразилия навлезе в 
турбулентни икономически процеси. 
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Abstract: In order to make an objective analysis of the Brazilian military dictatorship must 
address the causes that lead her. It is hardly correct these reasons are not limited to 
"external" factors. They should be looking at the level of development and the state of 
Brazilian society for economic trends and the relationship of the economy to international. 
According to some "external factors" are at the heart of the military coup. Destabilization 
began in 1959 when radical governor of Rio Grande do Sul, Lionel Brizola nationalize local 
companies "Bonde and Share" and "ITT", which induces a strong propaganda campaign 
against him and international communism, which many believe is inspired his actions.  But 
what is hardly possible to explain the subsequent developments in the entire Federal 
Republic. 
Keywords: Brazil, military dictatorship, doctrine of national security, crisis, the Brazilian 
economic miracle. 

 
1. Въведение 

Значението на Бразилия като регионална и международна сила нараства 
през последните десетилетия. Икономическият растеж, намаляването на 
нивото на бедността, индустриалното развитие правят Бразилия желан 
партньор за Европейския съюз. За България Бразилия е особено ценен 
партньор предвид възможностите, които се откриват за страната като 
предмостие за икономически и културни връзки спрямо Европейския съюз 
като цяло. Положителен фактор е и българското потекло на сега действащия 
президент Дилма Русев. Неслучайно тя избра България като първата страна 
членка на ЕС, която посети след встъпването си на президентския пост. В 
този смисъл познаването на историята, политическите процеси и културата 
на Бразилия могат да са от полза за развитието на бъдещите двустранни 
връзки.  

Бразилия е първата страна в региона на Южния конус, където още през 
1964 г. военните се намесват активно във властта. Несъмнено това е и 
страната, където тяхната намеса създава най-много полемики и дискусии. “В 
политически аспект беше връщане назад, обобщава през 1985 новият 
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президент, избран след две десетилетия непрекъсната военна диктатура. В 
политически аспект беше наистина узурпиране на демократичните права и 
свободи, едно отстъпване от демократичните завоевания, които ние считахме 
за неотменими. Но в икономически план ще бъде несправедливо, ако отречем 
че имаше напредък. Един напредък който ни премести от 28 място според 
Брутния Вътрешен Продукт на седмо” [1]. 

“Както в останалите страни от Южния Конус, така и тук, военният режим 
има политически реакционна насоченост и провежда една антинародна 
политика.. Разликата е там, че технократската и военна върхушка в Бразилия 
успява да мадернизира капитализма, нещо към което напразно се стремят в 
общи линии нейните съседи”, твърди известен руски изследовател [2]. 

Въпреки идеологическите разминавания между двамата автори в двете 
цитирани изявления има интересно съвпадение. И двамата изрично признават 
политически реакционната и икономически прогресивна същност на 
бразилската диктатура.  

Едва ли подлежи на съмнение неразривната взаимовръзка между 
икономическите и строго политическите действия на всяко едно 
правителство. Нито как репресивната политика може да се превърне във 
важен механизъм за увеличаване на производителността на труда и съответно 
на натрупването на самият капитал. 

“Държавното насилие, отбелязва бразилски политолог, като политическа 
и икономическа техника се трансформира в могъща производствена сила. 
Чрез контрола на трудовото население като собственик на основната 
производствена сила - работната, се фаворизира производството на една 
изключително висока степен на принадена стойност [3].  

Луис Карлос Престес, една от живите легенди на бразилската история, 
характеризира ситуацията преди преврата така: “През март 1964 в Бразилия 
имаше две алтернативи на кризата: или разрушаване на съществуващата 
система на доминация чрез една революция, която да отвори път на 
социализма - нещо за което явно нямаше достатъчно условия, нито сили; или 
прегрупиране на силите вътре в социоикономическия доминиращ блок чрез 
една контрареволюционна политика. Политика, която в онези конкретни 
условия можеше да бъде проведена само от армията - единствената държавна 
институция, която можеше организирано да отговори на интересите на 
крупния международен капитал [4]. 

Ако за пътя към социализма няма нито условия, нито сили, нещо с което 
можем да се съгласим, излиза, че от двете хипотетични алтернативи 
всъщност съществува само една - превратът. Удачно е също да се запазят и 
някои резерви относно “отговорът на крупния международен капитал”. Не 
отричайки го напълно, но разглеждайки го само като един от елементите за 
настоящия анализ.  
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2. Изложение 
За да се направи обективен анализ на бразилската военната диктатура, 

трябва да се потърсят причините, които я довеждат. Едва ли е коректно тези 
причини да се ограничават само с “външни” фактори. Те би трябвало да се 
търсят в степента на развитие и състоянието на бразилското общество, 
определящите икономически тенденции и взаимовръзката на националната 
икономика с международната.  

Според някои, “външните фактори” са в основата на военния преврат. 
Дестабилизацията започва още през 1959 година, когато губернаторът-
радикал на Рио Гранде до Сул, Лионел Бризола национализира месните 
компании на “Bonde and Share” и “ITT”, с което предизвиква силна 
пропагандна кампания срещу себе си и международния комунизъм, който 
според мнозина е инспирирал неговите действия [5]. Едва ли обаче случилото 
се може да обясни последвалите процеси в цялата федеративна република.  

Бъдещият първи военен президент Кастело Бранко, в своя лекция пред 
курсантите на Висшата Военна Школа още през 1955 твърди: “Някои считат, 
че най-удачната форма за участие на военните във възстановяването на 
страната е да се намесят във властта и формират правителство. Най-
искрените твърдят, че това е необходимо, защото политическите институции 
са неспособни да решат проблемите на Нацията... Въоръжените сили не 
могат да изоставят Бразилия да се превърне в още една латиноамериканска 
републичка. Ако въведем един такъв режим, той ще бъде въведен силово, ще 
се задържи със сила и ще бъде свален единствено със сила” [6].  

Интересно е, че за по-малко от десетилетие в Бразилия стават неща, 
които променят съществено схващанията на маршала. От яростен противник 
на военната намеса в политиката, той се превръща в един от най-горещите и 
защитници. 

От икономическа гледна точка през този период се наблюдават промени, 
свързани с невъзможността да се поддържат широко разпространените 
популистки практики. За да се поддържа в някаква степен жизнения стандарт 
и традиционния темп на развитие започват да се търсят краткосрочни 
кредити. Много проекти, предвидени за период от 15-20 години се започват с 
кредити за 5-10 години.  

Тази форма на развитие, “а ла Пеле”, както ще я нарече по-късно един 
известен бразилски изследовател, в краткосрочен план бележи невероятен 
успех. Амбициозният план на президента Жозелино Кубичек в края на 
петдесетте, познат като “петдесет години за пет” е красноречив пример в това 
отношение. Проблемите надвисват в началото на шейсетте, когато трябва да 
се изплаща по-голямата част от бразилския дълг. “В една среда на 
икономическа криза и неконтролируема инфлация става невъзможно да бъде 
поддържан стария модел.. Популисткият механизъм, основан на реторика и 
обещания престава да разполага с нови средства за преразпределяне”, 
предупреждава в свое изследване известен бразилски икономист [7].  
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Това не става без драматични противоречия и сблъсъци. Правителството 
на Жоао Гуларт през 1963 с нелишено от доза популизъм решение увеличава 
провителствените разходи от 10,9% на 14,4% от БВП [8]. Това решение води 
до увеличение на бюджетния дефицит и на самата инфлация. През 1962 
цените нарастват с 50%, през 1963 - със 75%, а през 1964, годината на 
преврата - със 140% [9]. 

Започват да се търсят пътища за преодоляване на кризата. “В опита си за 
намиране на нови политически форми, съответстващи на създадената 
ситуация в Бразилия, почти всички сектори на обществото удвояват усилията 
си в търсене на едно по-сериозно участие на военните в решаването на 
кризата”, отбелязва впоследствие бразилски политолог [10]. 

Ако анализираме пресата от този период, ще забележим, че всички 
сериозни издания настояват категорично за “военната интервенция”, която да 
спаси обществото от анархията и комунизма. Според основния стратег на 
военния преврат, ген. Колбери Коуто е Силва военните са решили да се 
намесят, едва когато са абсолютно сигурни за това, че общественото мнение 
ги подкрепя. 

Важно е да се отбележи, че вътре в самия офицерски корпус, особено 
най-висшия, съществуват по това време сериозни резерви относно военната 
намеса в политиката, основани най-вече на страховете от една евентуална 
политизация на военните структури и изпълняването от тяхна страна на 
определени политически поръчки. Ген. Кастело Бранко, приемайки поста 
Началник на Генералния Щаб на армията през 1963, предупреждава: 
“Съществуват реформатори опортюнисти, които се опитват да разбият и 
заместят въоръжените сили с някаква тяхна имитация, със съмнителна 
идеология и насочена към революционни заявления и целяща да попречи 
чрез неподчинение и необоснована активност съществуването на 
населението” [11]. 

Горното заявление свидетелства и за един изключително важен феномен, 
характерен в една или друга степен за изследвания регион. В най общи линии 
той може да се резюмира, че динамичната, а според някои и решаваща за 
политиката на институцията част от въоръжените сили са именно средните и 
ниски чинове. Именно те са най-ангажирани със социалните проблеми и 
точно те са тези, които изразяват най-активно своята обществена позиция.  

Генералитетът, бидейки един от най-привилигированите обществени 
сектори, често е принуден да се съобразява с тази позиция, рискувайки в 
противен случай изолирането си не само от политическите процеси, но и от 
властта. Самото цитирано по-горе изявление на ген. Бранко е отговор на 
проведен бунт на сержантите от военновъздушните и военноморски сили от 
столицата Бразилия, който бунт е квалифициран от президента Гуларт като 
“емоционален израз, не почиващ на реална политическа база”.  

Срещу бунтовниците президентът отказва да предприеме каквито и да е 
било репресивни мерки, афиширайки своята симпатия към техните действия. 
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Сходен е случаят с подобен бунт в Рио де Жанейро от 26 март. След години 
един от ключовите бразилски генерали ще каже: “Това, което накара 
военното мнение да се обърне срещу правителството на Гуларт, беше 
обръщането на йерархията” [12]. Генералът изрично уточнява, че изразява  
мнението на висшия команден състав.  

Друг, изключително важен фактор за намесата на военните са т.н 
“основни реформи”, обявени от президента в негова публична прокламация 
на 13 март. Между тези по същество революционни реформи са аграрна 
реформа, национализация на всички петролни рафинерии, даване право на 
глас на неграмотните (нещо, което би увеличило почти двойно самия 
електорат, б.а.). Но това не е всичко. В плановете на Гуларт е и 
конституционна реформа, тъй като старата Конституция според самия него 
легализира една несправедлива и нечовешка икономическа система [13].  

Би могло да се предположи, че Гуларт спокойно е можел да приключи 
мандата си, ако не са били тези негови намерения. Оставали са му няколко 
месеца. Надвисналата опасност обаче сплотява редиците на превратаджиите. 
Интересно е, че техният основен аргумент е бил именно опасността от 
преврат и опасността от разпускане на Парламента от страна на Президента. 
Така тези, които организират военния преврат действат в името на 
Конституцията и правовия ред. 

В икономически план популистката радикализация на президента Жоао 
Гуларт се придружава от драстичен спад на икономическата активност и 
особено на инвестициите, както в национален, така и в международен план. 
Пада заначително и самото жизнено равнище. Необходимостта от търсене на 
изход става все по-належаща. Този изход е начертан от свързания с Висшата 
Военна Школа (най-престижния военен академичен център) сектор на 
въоръжените сили.  

Много от теоретиците на бразилския военен режим са участници в 
Бразилската експедиционна част, сражаваща се през Втората Световна Война 
заедно с американските войски. Някои изследователи ще потърсят тук 
директната обвързаност на тези офицери и генерали със САЩ и техните 
стратегически интереси в региона. Техните емоционални, приятелски и 
служебни връзки с офицери от Пентагона често са били сравнявани от леви 
интелектуалци с предателство към националните интереси. Подобни връзки 
са факт и не могат да се отрекат, но при един сериозен анализ може би трябва 
да се вземат в предвид повече икономическите и политически обяснения за 
поведението на въпросния военен контингент.  

Самата Висша Военна Школа е най-солидния военно-политически 
учебен център в Бразилия. Тя е създадена през 1949 с основна цел да 
оптимизира взаимовръзката сигурност - развитие. Наред с чисто военни 
кадри в Школата се обучават управленски кадри от службите за сигурност, 
ръководители на големи държавни предприятия, журналисти. Участието на 
невоенни е толкова съществено, че в периода между 1950 - 1967 те са повече 
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от военните (646 срещу 620 кадрови офицери) [14]. 
Мнозина леви интелектуалци и изследователи смятат, че първото военно 

правителство има “продажен” характер и фаворизира международния 
капитал [15]. Основания за подобни хипотези може би съществуват, но 
възниква резонният въпрос: можело ли е да бъде иначе в онази ситуация? 
Ако страната се е нуждаела от външни капитали, а малцина са икономистите, 
които оспорват това, как би могло да се привлекат те, ако не им се дадат 
сигурни гаранции за тяхната сигурност и високи печалби?  

Повече от ясно е, че чуждият капитал е воден от икономически интерес и 
много рядко от други мотиви. Суспендирането на законовите рамки, 
ограничаващи репатрирането на печалбите на чуждите инвеститори и новият 
закон за гаранции на чуждите инвестиции могат да се разглеждат именно в 
този позитивен за капитала смисъл. 

Национализмът, според ген. Кастело Бранко, е издигнат от определени 
групи за да избегнат конкуренцията и да задържат позициите си на пазара. 
Той ограничава внасянето на чужди технологии и пречи за разработката на 
националните богатства при липсата на национален капитал. Той 
(национализмът) е манипулиран от обединената левица, за да се предотврати 
засилването на капиталистическата икономика и демократичните западни 
институции [16]. 

Очевидно икономическият план за стабилизация и развитие на Роберто 
Кампус (икономически министър в първото военно правителство) трудно би 
могъл да се осъществи от едно правителство, избрано от народа. Още по-
малко, ако то има популистка окраска. “Военните, отбелязва изследовател, 
подкрепени от репресиите и идеологията на националната сигурност успяват 
да възстановят финансовото равновесие на страната, обявявайки по 
авторитарен път фискалните реформи, пред които консервативните Конгреси 
постоянно поставяха пречки” [17].  

Трудно е да се определи днес дали въоръжените сили, или част от тях са 
имали някаква предварителна идея за продължителността на своето 
вмешателство, или самото развитие на процесите ги принуждават да 
продължат около двадесет години заявеното си “временно” пряко присъствие 
в политиката. По вероятна е първата хипотеза, имайки в предвид, че ефектите 
от плана “Кампус” в никакъв случай не са могли да бъдат незабавни.  

В самите въоръжени сили след преврата през 1964 се забелязват 
разногласия и дори съществени промени. Вътрешните чистки показват 
съществуването на сериозни противоречия. На 11 април 1964 122 офицери са 
екпулсирани от институцията [18].  

Наред с това се забелязва и бързо изхабяване на политическите сегменти 
на коалицията, подкрепяща преврата. Трима от най-влиятелните губернатори 
- Карлос Ласерда, Адемар де Баррос и Магалянес Пинто, и тримата 
кандидати за евентуалните президетски избори през 1965 оттеглят своята 
първоначална подкрепа към превратаджиите, след като става ясно, че избори 
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едва ли ще има. Най-важното в случая обаче са политическите процеси и 
концепции, често доста противоречиви в самата военна институция.  

“Казах на Кастело Бранко, че никога не съм бил против неговото 
правителство”, заявява подавайки оставка един от ключовите генерали в 
бразилската армия Таурино де Розенде. “Казах само, че в страната има много 
повече корупция, отколкото комунизъм. Не можех да разбера защо най-
корумпираните остават на свобода и дори са считани за революционери”. 
(Знамето под което се провежда превратът през 1964 е именно “бразилската 
революция”)  

Шефът на ключовата Втора Армия - Сао Пауло, ген. Амаури Круел 
твърди на всеослушание само година след преврата (през 1965), че 
“истинските врагове на Бразилия се намират в революционните редици”. Ген. 
Пери Бевилакуа пък директно заявява, че “Законът за национална сигурност е 
еквивалент на едно постоянно извънредно положение, което представлява 
една незаслужена заплаха за народа” [19]. 

Несъгласие с действията на военната диктатура идват не само от средата 
на висши генерали, и което е по важно - то не остава само на ниво вербална 
критика. На 5 октомври 1965 блиндирани части от “Военното градче” - най 
мощния гарнизон в Рио де Жанейро са готови да тръгнат срещу ген. Кастело 
Бранко поради “чувството си, че са излъгани революционните им идеали”. 
Поводът е допускането на изборите за губернатори и позволеното завръщане 
на експулсирания дотогава бивш президент Жозелино Кубичек от Франция. 
Ген. Коста е Силва, тогава още армейски министър е принуден лично да се 
срещне с младите офицери за да преговаря с тях [20]. 

Друг интересен пример е инцидента, който е причина за въвеждането на 
известния “Институционален Акт #5” на военното командване, който по 
същество премахва малкото остатъци от парламентаризма. Причина за 
инцидента е вербалната атака на депутата Марсио Морейра Алвес срещу 
военната институция за нейния авторитаризъм и корупция. 

Когато Конгресът отказва да отнеме имунитета на въпросния депутат, 
нисшият офицерски състав и отново военните от “Военното градче” направо 
дават ултиматум на ген.Коста е Силва, вече като президент, да се вземат 
“необходимите” мерки срещу Конгреса.  

“Ясно е, че правителството на Коста е Силва е също толкова неспособно 
да контролира военната институция, колкото и това на Кастело Бранко, 
заключава известният изследовател на бразилската диктатура Алфред Степан 
[21]. Пред курсантите на Щабната Академия и Генералния Щаб ген. Коста е 
Силва заявява открито своите симпатии към институцията в посочения 
случай: “И когато вие се защитихте - ви обвиниха че оказвате натиск върху 
останалите власти... Винаги, когато се налага, както сега, ще правим нови 
революции вътре в самата революция” [22]. 

В международен план неолибералната по същество начална политика 
позната като “активен интернационализъм” на военните е заменена от т.н. 
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“авторитарен национализъм”, защитаващ все повече интересите на 
националния капитал.  

Но кои са причините за тази промяна? Достатъчна ли е смяната на 
няколко генерали с други? Случайна ли е тази смяна, или пък тя е резултат от 
някои промени вътре във въоръжените сили, в бразилското общество или в 
международен план? Чиста случайност ли е, че военният национализъм се 
довежда до политическата практика точно когато основните показатели на 
бразилската икономика сочат нейното възстановяване и възход? 

Когато се засягат гореспоменатите проблеми, не е възможно да се 
пропусне т.н. “бразилско икономическо чудо”. Растежа на БВП, според 
официални данни непосредствено след идването на военните бележи 
съществен прираст. Особено висок е той за периода 1968-73, когато 
бразилската икономика отбелязва среден годишен растеж от 11% [23]. 
Овладяват се инфлационните процеси - ако през 1964 (годината на преврата) 
тя е 91,9%, на следващата година вече тя е 34,5%. За периода 1968-73 
усреднената величина е 19,3% [24]. Валутният резерв достига през 1971 
астрономическата за тогава сума от 1 500 милиона долара [25]. 

Периодът на най-висок икономически растеж съвпада с действието на 
“Институционалния акт #5”, считан за период на най-груб авторитаризъм. 
Това едва ли е случайно. Някои изследователи считат, че този авторитаризъм 
е “конюктурно необходим за да се наложи социалния мир, който от своя 
страна да осигури икономическата ефективност и подобрението на жизнения 
стандарт на народните маси” [26].  

Въпреки това, от заявленията на икономическия министър Делфим Нето, 
че политиката на правителството е основана на две основни задачи - 
нарастването на националния продукт и по-доброто му разпределение, се 
реализира единствено първото [27]. През 1960 например на 50% от най-
бедните се пада 17,4% от националното богатство, докато през 1970 тази част 
е 14,9%, а през 1983 - 12,2% [28]. На най-богатите 10% през 1960 се падат 
38,8% от национлното богатство, докато през 1970 тази част нараства на 
48,3% [29]. 

Бразилската фискална система е силно регресивна. Така например в Сао 
Пауло данъкът върху една минимална заплата е 33,5%, докато този върху 100 
минимални заплати е едва 15% [30]. Друго изчисление прави френския 
изследовател Жозеф Гомблен. Най-богатите 1% от населението получава 
през 1960 и 1970 съответно 11,7% и 17% от общия продукт, докато за най-
бедните 50% за същите години цифрите са съответно 27,8% и 23,1% [31]. 
Всичко това показва, че макроикономическият растеж не е задържително 
обвързан с едно по справедливо разпределение. Бразилският случай по-скоро 
е доказателство за обратната зависимост. 

Президентът ген. Емилио Карастасу Медичи в свое обръщение към 
нацията през 1971 заявява: “Беше задължение на правителството ми още от 
първият му ден да продължим с всички мерки, които целяха фискална 

1165



стабилизация, увеличаването на националния продукт и по-справедливо 
разпределение на националното богатство... Убедени, че единствено 
увеличението на производителността може да повдигне жизненото равнище 
на работещите, няма да се връщаме на илюзорната практика на инфлационно 
повишение на заплатите” [32]. 

Едва ли трябва да се разглежда концентрацията на богатството като нещо 
несвойствено на икономическото развитие. Напротив - това е напълно 
обективен закон за развитието на капитала. Затова опитите на редица 
изследователи да свържат развитието на капитализма с по-доброто 
разпределение на обществения продукт, особено в икономически 
периферните и развиващи се страни често не са особено успешни.  

През 1972 президентът на Междуамериканската Банка за Реконструкция 
и Развитие Роберт МкНамара директно заявява, че в Бразилия не трябва да се 
бърка растежа на брутния вътрешен продукт с развитието, тъй като 
последното може да се приеме само при условие, че е налице подобряване на 
общото благосъстояние [33]. В конкретния случай той изглежда е прав, 
защото визира развитието свързано с Доктрината за Национална Сигурност, а 
не развитието на самата икономика. 

Но кои са предпоставките на т.н. бразилско икономическо чудо? Според 
изследване на известен латиноамериканист, “тайната на бразилския модел е в 
преднамереното създаване на нови сравнителни предимства, които 
позволяват на развиващите се икономики да преодолеят липсата на вътрешна 
динамика, приобщавайки се към световната икономика. Но вече не като 
износители на суровини, а като доставчик на евтина работна ръка” [34].  

 
3. Заключение 

Въпреки огромните резерви на относително евтината работна сила, 
чуждият капитал навлиза в страната едва когато се създават условия за 
политическа и икономическа стабилност. Точно тази стабилност е една от 
основните цели, а също едно от несъмнените достижения на бразилската 
диктатура.  

Разбира се обясненията за бразилското чудо нямат само политически 
характер. Те имат чисто прозаични икономически корени. Според 
бразилският икономист Жозе Серра, спокойно може да се твърди, че ниският 
растеж през периода 1962-1967 е един от факторите, които обуславя 
ускорения относителен растеж, доколкото позволява да се приемат за 
сравнение доста ниски по абсолютна стойност начални нива.  

Освен това икономиката разполага с един сериозен неизползван 
потенциал на производствени мощности, което позволява да се увеличи 
растежа без паралелни капиталови вложения [35]. Този факт е комбиниран с 
едно значително намаление на реалните заплати в производствения и 
държавния сектор, позволявайки така да се концентрира голяма част от 
новосъздадената стойност в ръцете на чуждите инвеститори, част от 
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националната буржуазия и някои ограничени сектори на т.н. средна класа 
[36]. Така например в Сао Пауло (най важния индустриален център и един от 
най-големите мегаполиси в света, б.а.) за периода 1965 - 1970, реалната 
заплата по официални данни намалява с 25% [37].  

Според изследователи, в края на визирания период доходите на 
работниците са близки до физическото възпроизводство. Според тях един 
евентуален опит за допълнително тяхно намаляване би поставило под въпрос 
не само икономическата му целесъобразност, но и политическата 
перспектива на режима [38]. 

По време на петролната криза през 1974 и последвалия спад на Брутния 
Вътрешен Продукт, президента Гейзел започва провеждането на т.н. 
“политика на декомпресия”, т.е. бавното и контролирано възвръщане на 
елементите на представителната демокрация. След приключването на т.н. 
икономическо чудо, което несъмнено осигурява предпоставки за 
политическата стабилност на военния режим, започват процеси, които 
довеждат до промяна в съотношението на силите в политически план.  
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Abstract. During the last few years – time coinciding with the financial and economic crisis 
that enveloped mainly USA and Western Europe, many parts of the world became an arena of 
violent civil protests that in some cases grew into political revolutions as for instance in many 
Arab countries. These events did not bypass Bulgaria. The protests with ecological tendency 
that started still in 2012 went on during February- March, 2013 as their platform assumed 
pronouncedly economic and political character. The proposed report is an attempt at finding the 
“common denominator” of the last wave of civil protests in the different countries as they are 
interpreted from the viewpoint of the influence of the innovations in the sphere of the 
information and communication technologies. In this context was laid down the hypothesis that 
they are also linked to the change of the generation active in social and economic aspect which 
is trying to create a new vision of the future.  
Keywords: civil protest, social activity, information society, globalization, liberal democracy.  

 

1. Въведение 
Ако се вгледаме в ставащото през последните години – от Ню Йорк до 

Москва, от Мадрид до Дамаск, а и на всички останали места, – поемайки риска 
на пределното обобщение и оставяйки настрани удобните клишета от старите 
университетски учебници, зад привидния хаос ще видим да се очертава 
амбицията на едно ново поколение да промени света, завещан му от 
предходното – свят, в който не се чувства уютно и който не може да разбере. 

Това поколение днес е във възрастта, в която все още е изпълнено с жизнена 
енергия, натрупало е някакъв опит и самочувствие, но в която вече започва и да 
чувства, че времето тече неумолимо и ако иска да промени нещо, трябва да го 
направи „тук и сега”. В противен случай е обречено на бавно и мъчително 
вегетиране в чуждата му, неразбираема и неприветлива социална среда. Тъкмо 
то е генератора на протестите навсякъде – обстоятелство, което често остава 
прикрито зад размитите множества на яростните тълпи. 

Какви са измеренията на новата протестна вълна, какви са нейните причини, 
какво идва след нея? 
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Да се даде убедителен отговор на тези въпроси е твърде рано. Простите 
обяснителни схеми на много политолози, социолози и всякакъв род медийни 
наблюдатели, които обясняват случващото се единствено с конюнктурата, 
създадена от последната икономическа криза, изглеждат „кухи” и неадекватни 
на събитията и често развитието им ги опровергава напълно. Съществуват и 
много сериозни анализи, опитващи се да проникнат в дълбочината на явлението, 
но внимателният им прочит оставя усещането, че макар да успяват да уловят 
доста точно отделни негови страни, цялостното му изображение се губи. И за 
това едва ли трябва да се упрекват анализаторите. Причината е, че липсва 
необходимата дистанция, която да очертае по-твърдо неговия контур. 
Осъзнавайки всичко това, ще опитам само да добавя няколко отделни щриха 
към размития все още силует, следвайки картезианските „Правила за 
ръководство на ума” и в случая най-вече Седмото, според което „За да стигнем 

до завършено знание, необходимо е да обгърнем с едно последователно и 

непрекъснато движение на мисълта всички неща, отнасящи се към нашата 

цел, заедно и поотделно, а също и да ги обхванем в едно достатъчно и 

методично изброяване” [1].  
 

2. Новите измерения на гражданския протест 

Характерно за новото поколение граждански протести е това, че са 
организирани чрез комуникацията в Интернет. Поради това за удобство ще ги 
означа като „ИТ- протест” (IT-protest). В най-чистия си вид това поколение 
досега е представено от хакерската платформа „Анонимните” (The Anonymous), 
но всъщност става въпрос за далеч по-мащабно явление, което в глобален план 
се проявява в такива форми на гражданска активност като движението 
„Окупирай” (Уолстрийт, Лондон и др.), „Арабската пролет” и протестите срещу 
политическия режим в Русия, а на местна почва сравнително ясно може да се 
види в гражданската съпротива срещу проучванията за добив на шистов газ, 
промените в Закона за горите и тези срещу високите цени на електроенергията и 
монопола на чуждестранните ЕРП от февруари – март т.г., разширили 
впоследствие своята платформа и добили политически характер.  

Какви са особеностите на новия вид гражданска активност? 
При гражданския протест от ново поколение не съществува видима връзка с 

определен частен (групов) политически или икономически интерес и в 
широкото обществено мнение битува убеждението, че този тип протест не 
отстоява интереси, а защитава общозначими каузи независимо дали са „за” или 
„против” нещо. Без значение за какво става въпрос „центърът на тежестта” тук е 
пренесен в сферата на колективния морал, на общите ценности и принципи, 
които правят възможно функционирането на социума като цяло. И тъкмо затова 
участникът в такъв протест е обгърнат от романтичния ореола на благороден 
борец, защитаващ не толкова собствения си интерес, колкото този на всички 
останали – той не иска да се променя неговата заплата, да бъде освободен от 
данъци или партията, на която симпатизира да дойде на власт. Съдейки по 
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издигнатите лозунги той иска да опази природата чиста, да изкорени алчността 
на „системата”, да възтържествува справедливостта, да унищожи корупцията, да 
премахне бедността. И това не е грижливо поддържана пропагандна илюзия, а 
искрено вътрешно убеждение повечето участници в протеста.  

Тази нагласа до голяма степен се корени в характера на общуването в 
Интернет, което в много отношения преодолява (и ерозира) традиционните 
политически, социални и икономически йерархии. От тук идва и твърдо 
отстояваната позиция на необвързване с каквито и да било идеологии, 
платформи, програми, дейци на политическите, стопанските или 
професионално-съсловни организации, участващи в официалния обществен 
дебат. Те са нежелан партньор, а всеки техен напън да се прикачат към протеста, 
да го „яхнат” категорично се отхвърля.  

Позицията на необвързване и разграничаване от старите рутинни „играчи”, 
преследващи своите частно-групови интереси, открива широкия хоризонт на 
идеалите, на абстрактните общи визии и идеи за правилното (доброто) 
обществено развитие. Това буди симпатии и осигурява известно психологическо 
предимство, но същевременно е пречка пред достатъчно широката и достатъчно 
устойчива обществена подкрепа, а освен това не позволява структурирането на 
единно ръководство на протеста и появата на ефективно лидерство. В този си 
вид идеалите и визиите предполагат безкраен ред от индивидуалните им 
интерпретации, всяка от които е равноценна на другите, а механизъм за (и 
монопол върху) единното им тълкуване не може да бъде изграден.  

Тези особености на ИТ-протеста го правят като че ли безплоден, лишен от 
енергията да предизвика значим ефект. Но подобна оценка може да се окаже 
твърде прибързана и повърхностна. В него има потенциал, който може да бъде 
както с положителен, така и с отрицателен знак. 

 
3. Влиянието на Интернет 

Голяма (а може би и най-важната) част от особеностите на новия тип 
граждански протести се дължи на менталните и волеви нагласи – начинът на 
мислене и отношението към действителността, – формирани при общуването в 
Интернет. Мащабното навлизане на тази комуникационна технология се дължи 
на такива нейни характеристики като интерактивността, незабавния достъп до 
информационните източници, компактността на информацията, 
равнопоставеността на участниците в комуникационния акт и икономичност на 
средствата [2] (Стефанова 2007). Това от своя страна поражда множество 
икономически, политически и правни последици, най-важната от които в 
разглеждания аспект е разбиването на институционалния монопол на 
правителствата, партиите и свързаните с тях медийни компании върху 
информационните източници, а, следователно, загубването на контрола им над 
информационните потоци [3].   

Последното само по себе генерира огромна гражданска енергия и дава нови 
възможности за изразяване на критична оценка към управлението на 
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обществото. Но общуването в Интернет води също така до сериозни промени в 
характера на познавателния процес и организацията на мисленето. На 
класическата комуникация, протичаща еднопосочно от адресанта към адресата, 
съответства относително устойчива система от представи с твърдо смислово 
ядро. На многопосочния информационен обмен без ясен източник на авторитет, 
при който съдържанието на съобщението постоянно се променя в хода на 
получаването и препращането му, съответства аморфна и подвижна структура 
на мисленето, в която представите постоянно се променят в зависимост от 
контекста. Накратко – общуването в „мрежата” кореспондира с (а може би и 
формира) едно своеобразно „мрежовото съзнание” –  неструктурирана 
йерархично мрежа от представи, които в зависимост от динамично променящата 
се комуникативна ситуация изграждат случайни връзки, пораждат произволни 
асоциации, създават моментни емоции; подвижни, постоянно менящи се образи 
и идейни конструкции, които сполучливо могат да се обобщят с термина 
„анархически разум”[4].  

Тази психологическа нагласа, кореняща се в характера на общуването в 
Интернет, в много отношения преодолява (и ерозира) традиционните 
политически, социални и икономически йерархии. От тук идва и твърдо 
отстояваната в рамките на ИТ-протеста позиция на необвързване с каквито и да 
било идеологии, платформи, програми, както и с дейци на политическите, 
стопанските или професионално-съсловни организации, участващи в 
официалния обществен дебат. Те са нежелан партньор, а всеки техен напън да се 
прикачат към протеста, да го „яхнат” категорично се отхвърля.  

Същевременно обаче, общуването в Интернет провокира и две особени 
емоционално-волеви нагласи, тясно свързани със спецификата на новия тип 
протести. Първата от тях е загубата на мотивация за целенасочено придобиване 
на знания, което води до интелектуална леност, предизвикана от увереността, че 
необходимата информация винаги е на разположение и като цяло до 
снижаването на общото интелектуално равнище.[5] Другата е митологизирането 
на действителността в Интернет, където представите за социалните 
(политически, икономически, културни) феномени се формира и обменя по 
начин близък до този на създаването и функционирането на фолклорните образи 
[6]. 

Тези параметри на съзнанието, породени от общуването в Интернет, в 
редица отношения кореспондират с менталните и емоционални състояния, 
характерни за човешката общност, означавана с понятието „тълпа”, въведено в 
теоретична употреба в края на 19-и век от Густав Льобон [7] и обогатено от 
Карл Ясперс в изследванията му върху психопатологията на масите [8].  

В тълпата (или масата) индивида до голяма степен губи способността си за 
осмисляне на действителността чрез логически аргументи, а с това и критичното 
си отношение към получаваната информация; разтворен в „колективната душа” 
на съпреживяващите, той е подвластен на интуитивно-ирационалното 
възприемане на социалните факти, съпроводено с отслабване на индивидуалната 
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волята и падане на традиционните задръжки до степен, позволяваща участието в 
крайни действия с героичен или престъпен характер. 

Немалка част от характеристиките на тълпата могат да се открият в някои 
общности, създадени в интернет-пространството, което позволява те да се 
обобщят (и опишат) с метафората „виртуална тълпа”. Макар и да няма строго 
теоретично значение тя поражда асоциации, които не са лишени от евристична 
стойност.  

За по-доброто разбиране на социално-психологическите проекции на 
общуването в Мрежата може да помогне и един друг метафоричен образ – 
„виртуално гето”, който доста сполучливо обрисува един своеобразен вид 
„хабитати” в интернет-пространството. Това виртуално местообитание няма 
топографска локализация, но точно като истинско гето изолира и деформира 
обитателите си. Като типичен пример тук могат да се посочат различните 
геймърски групи, но явлението изглежда е много по-мащабно, защото става 
въпрос за степен на фиксиране върху определен сегмент от виртуалната 
действителност, при която участващите в дадена общност общува единствено 
помежду си и почти напълно се изолират от останалия свят. От тази гледна 
точка много от различните форуми за политика, екология, спорт, музика, 
образование и т.н. са придобили формата на „виртуални гета”, които при 
съприкосновението си с реалността понякога раждат изключително уродливи 
прояви на социална патология. 

Интернет-комуникацията не е само техническо (и в този смисъл помощно) 
средство, което прави гражданските протести, организирани чрез нея, 
изключително динамични и ефективни – обстоятелство, което плаши 
институциите, бранещи статуквото и често прави реакцията им неадекватна. Тя 
влияе много по-мащабно на социалните процеси и радикално променя не само 
формата, но и съдържанието на гражданската активност. Теоретичното 
навлизане в тази непозната все още територия, което предполага 
„въоръжаването” с надежден понятийно-логически апарат, изработен за целта, 
тепърва предстои.  Затова колкото и пластични, нееднозначни, а може би в 
определен аспект и подвеждащи да са метафоричните изрази „виртуална тълпа” 
и „виртуално гето”, те могат на първо време да помогнат за осмислянето на 
новото поколение граждански протести в широката област от антиглобализма и 
екологията до противопоставянето на различните авторитарни режими. – Поне 
като предложат за теоретично опровержение провокативната представа за 
„бунтът на виртуалните тълпи от виртуалните гета”.  

Очертаните щрихи от портрета на ИТ-протеста, свързани с революцията в 
информационните и комуникационни технологии, дават, разбира се, твърде 
схематична, едностранчива и абстрактна представа за явлението. За 
уплътняването й следва да се анализират преди всичко съдържанието на 
неговите послания в социално-политически и културно-исторически контекст.  
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4. Новата линия на разлома 
Какво искат гневните протестиращи хора от последните години? Каква е 

тяхната представа за света, в който искат да живеят? – Отговорът на тези 
въпроси никак не е лесен и като че ли не може да бъде даден чрез добре 
дефинираните термини като „демокрация”, „правов ред”, „социална държава”, 
„либерална икономика”, „опазване на околната среда” и други от този род, нито 
дори чрез мъглявите и хлъзгави понятия за свобода, справедливост и хуманни 
човешки отношения. 

Анализирайки причината за размириците във Великобритания от лятото на 
2011-а, полско-английският социолог Зигмунт Бауман, известен най-вече с 
критиката си на модерното консуматорско общество, ги определя като „бунт на 
разочарованите консуматори”, които чрез плячкосване компенсират 
ограничения си достъп до потреблението без да търсят алтернатива на 
социалния модел, основан на консуматорското отношение към живота.[9] И 
поне в едно отношение е прав – това е бунт на разочарованите, на хора, които не 
приеман статуквото, защото имат някаква своя представа за ценностите, които 
трябва да ръководят живота и да му придават смисъла. Същото можем да 
открием в движението „Окупирай”, започнало в парка „Зукоти”, близо до „Уол 
Стрийт” в Ню Йорк през есента на 2011-а, разпростряло се не само много 
широко в САЩ, но и обхванало над 1400 градове по целия свят, между които 
особено мащабния (и зрелищен) протест в Лондон от пролетта на 2012-а. Зад 
конкретните искания за промяна на правилата, узаконяващи корупционните 
лобистки практики и банковите спекулации, лесно може да се открие 
категоричното отхвърляне на основополагащи за обществения живот принципи 
и норми. 

В тази връзка заслужава специално да се открои обстоятелството, че 
протестите в САЩ и Великобритания не просто бяха провокирани от тези в 
Арабския свят по един външен, механичен начин – като мимезис (уподобяване), 
лишен от вътрешна органична връзка, – а имаха общ корен. И в двата случая те 
бяха отхвърляне на един неприемлив повече начин на живот. Публицистката 
Наоми Улф много точно е схванала това положение, когато пише, че 
протестиращите в „Зукоти” американци са се превърнали в истински братя и 
сестри на египтяните, излезли на площад „Тахрир” в началото на 2011-а.[10] 

Масовите ИТ-протести, които от края на 2010-а насам обхванаха почти 
целия Арабски свят и доведоха до падането на авторитарните режими в Тунис, 
Либия и Египет, а в Сирия прераснаха в гражданска война, продължаваща и до 
днес, не са единствените, възникнали на различна от англо-американската 
културна почва. След последните избори в Русия те обхванаха и тази 
православна страна. И в тях отново ще видим не преследването на властта, а 
„бунта на разочарованите”, което обяснява защо политиците от „стандартните” 
опозиционни партии не успяха да се прикачат към тях въпреки натрапчивото си 
поведение, придобиващо в някои случаи гротесков характер. – Хората, излезли 
на площадите в Москва и много други руски градове не се стремяха да влезнат в 
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парламента и министерските кабинети на мястото на досегашните им обитатели, 
а просто не искаха да живеят повече по правилата, които наличната обществено-
политическа система им предлага. 

Именно тази обща „идеология” (или по-точно „квази-идеология”) на новия 
тип протести, разтърсващи от няколко години света от Кайро до Ню Йорк и от 
Лондон до Москва, предизвиква невротичната реакция на властите, които, 
шокирани от явлението, прибягват до несъразмерни репресии в опита си да 
защитят статуквото. В този контекст трябва да се разглеждат и протести в 
България, започнали като екологични, а впоследствие развили се като социално-
икономически и политически . 

Ядрото и двигателят на ИТ-протестите са предимно млади хора, но не в 
смисъла на все още незрелите социално и психически индивиди в 
тийнейджърска или малко над тийнейджърската възраст, а от гледната точка на 
поколението, което е на „финалната права” на активната възраст или вече е 
излязло от нея. Колкото и рискована (и условна) да е в случая употребата на 
цифри, може да се каже, че това са 30-40 годишните – децата на тези, които на 
тяхната възраст бяха мотора на дълбоките промени в света (и в България) в края 
на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. И също като своите 
родители тогава днес те притежават няколко много важни социални качества: 
намират се в разцвета на своите сили, натрупали са вече достатъчно житейски и 
професионален опит, имат самочувствието, че могат и трябва да управляват 
съдбата си, но същевременно вече ясно осъзнават, че времето тече бързо и ако 
сега не наложат своята визия за живота, няма да имат втори шанс и животът им 
ще премине като вегетиране в една отчуждена, неразбираема и неприветлива 
социална среда. 

Тъкмо това поколение е генератора на протестите навсякъде по света – 
обстоятелство, което често остава прикрито зад размитите множества на 
яростните тълпи. Това, което то отхвърля и иска да промени, е безпътицата, 
родена след рухването на двуполюсния геополитически модел и последвалата го 
вълна на глобализация във всички области на живота. Независимо от всичките 
си отвратителни пороци старият „световен ред” даваше някакви ясни ориентири 
– принципи, ценности, идеали, – които, макар и патологично идеологизирани, 
структурираха социалното битие и му придаваха някакъв значим за отделния 
индивид смисъл. Всички те бяха пометени в хода на голямата трансформация в 
края на 80-те и началото на 90-те, а на мястото им все още не са се появили нови 
въпреки екзалтираните пророчества на оракули като Бжежински [11] и Фукуяма 
[12]. Обратното – глобалните промени, предизвикани най-вече (макар не само) 
от бурното развитие на информационните и комуникационни технологии, 
причини невиждан разпад на основните връзки, поддържащи до неотдавна всеки 
обществен организъм. Последните две-три десетилетия на модерната епоха 
родиха един свръх-индивидуализъм, непознат може би в никой исторически 
отрязък от предходното историческо развитие на човечеството. Какво днес 
значат думи като семейство, народ, нация, класова принадлежност, капитал, 
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пазар, религия, идеология, а дори пол и сексуална ориентация? Всички те в 
езика, на който говори глобалния пазар, мултинационалните корпорации и 
мултикултурната политика, вече са натоварени с нов смисъл. 

През последните две-три десетилетия поколенията, чийто активен живот 
мина под знака на големите идеологии на двуполюсния световен модел, 
продължиха да живеят по инерция, опитвайки да се ориентират в новата 
ситуация със старите си представи – безнадежден опит, преживяван като 
апокалиптично видение. Тези представи обаче не бяха възприети от новото 
активно поколение. В хода на голямата трансформация в края на миналия век 
това нямаше как да стане, тъй като те вече бяха лишени от опората си в реалния 
живот. Днес това ново поколение трескаво търси своите ориентири в неясния и 
неразбираем за него поток от събития, своята визия за бъдещето на света. Прави 
го по различен начин на различните места в зависимост от конкретната ситуация 
и спецификата на съответната национална и регионална традиция. 

 

5. Заключение 
В определен смисъл глобализацията и нейната противоположност като че ли 

се превръщат в наши дни в основни културни платформи, от сблъсъка на които 
може би ще се роди някаква съвършено нова светогледна ориентация така, както 
от сблъсъка на Реформацията и Контрареформацията през 16-и и 17-и век се 
ражда  модерният европейски рационализъм, предопределил хода на световната 
историята през следващите столетия [13]. – Някакъв различен начин на 
възприемане на света и мястото ни в него, някакъв духовен прелом, който ще 
открие съвършено нов хоризонт в съществуването на човечеството. 

В тази специфична културно-историческа ситуация появата на новия тип 
граждански протести е твърде симптоматична. Те могат да се окажат 
изключително важен инструмент за голямата трансформация, много от 
признаците на която вече са налице и която из основи може да промени както 
западната цивилизация, така и целия свят. Предчувствията за нея не са от вчера, 
а какви ще бъдат характера и посоката й се опитват да разберат най-големите 
мислители от близо век насам. Наред с аргументираните прогнози на учените – 
оптимистични или песимистични – сега се раждат множество утопии и 
антиутопии на художествена и митологично-фолклорна основа, които изпълват 
съзнанието на съвременния човек не по-малко от научните теории.  

Протестната вълна в България, която започна да се надига през миналата 
година и достигна до своя апогей в уличните вълнения от февруари-март 2013-а, 
е част от глобалния процес на очертаването на нови линии на разлома и търсене 
на нови идентичности. Но тя може да се разбере само ако се имат предвид 
особеностите на сегашното българско общество – общество разкъсвано между 
полярни, взаимоизключващи се лични и колективни стратегии, общество все 
още колебаещо се между инфантилната носталгия по близкото си тоталитарно 
минало и крехката (често уязвявана) демократична надежда за едно по-добро 
бъдеще, общество, за което западната (евроатлантическа) перспектива все още 
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продължава да се конкурира с руско-азиатската. Общество, продукт на един 
мъчителен, но поради множество културно-исторически причини останал 
незавършен до край преход към модерността.   
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