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Abstract. This study presents that the market success of businesses depends on their 
innovation performance in the current, increasingly intensive, quickly changing and 
efficiency-oriented competitive environment. Furthermore, apart from corporate 
technological competences, the management of relationship networks, co-operating partners, 
co-operation content and intensity strongly determine the innovation effectiveness. The 
empirical research into Hungarian corporate practices verifies the positive impact of 
relationship and network competences. However, this research also highlights the 
weaknesses of these factors and offers development opportunities and actions to businesses 
and governmental and regional development organisations. The presentation of the mutual 
advantages and strategic efforts of the university-business collaboration (UBC) and the 
limited effectiveness of the cooperation practices need significant relationship marketing 
support in the future, from both sides.  
Keywords: innovation success, relationship/network marketing, university industry 
collaboration, strategy. 
 
1. Introduction 

Besides the technological abilities, more and more the inter-organisational co-
operations supporting innovations (Hagedoorn-Link 2000), the effectiveness of this 
relationship-system, the company’s network competences (Ritter-Gemünden 2010) 
become the key factors of innovation and business success, both in case of small 
and bigger companies. Innovation is not considered to be a secret of businesses any 
more. It is a result of multi-element and multi-player co-operation. Innovation 
success is determined by the ability of a company to manage its relationships and 
networks in the innovation process. In this relationship-system, university-business 
collaboration (UBC) plays a special role, helping the exploration of innovation 
ideas, the strengthening of the effectiveness of innovation processes, well 

1 The article was sponsored by Szentágothai János Research Scholarship. 
 

 

                                                           

644

mailto:piskoti@uni-miskolc.hu
mailto:marianna.piskoti@uni-corvinus.hu


supplementing the enterprises’ core competencies. The examination of these 
relations and their effects on innovation served as a topic for several researches in 
the past years.  

Our study, after presenting the theoretical relations and previous research 
results as background – within the framework of a survey made among almost one 
hundred Hungarian enterprises – examines the role and effects of cooperation in 
the companies’ innovation processes, with special regards to the business success 
of product innovations. The weaknesses, or even lack, of the measured significant 
effects, correlations refer to the low effectiveness of the present Hungarian 
cooperation practices. The companies’ cooperation barriers are still functioning, 
the realisation of the possible advantages (Kesting-Gerstlberger, 2014) is stalling.  

 
2. Theoretical background 

On the basis of an empirical research conducted in Hungarian among 
companies (Piskóti-Nagy-Molnár 2013), the researchers formulated that strategic 
and process attributes of a particular company, the proper balance and 
harmonisation between them are of utmost importance and considerably contribute 
to the innovation success where strategic attributes have an extremely strong effect 
on the operation of process attributes. It is even more important to optimize product 
attributes constituting the subject of innovation, which is determined by product 
advantage, meeting consumer expectations, competitive prices, technologically 
sophisticated products and the sense of novelty of the innovation. The listed factors 
have the strongest direct effect on customer acceptance and the market success of 
innovation. If businesses want to achieve great success through innovation, they 
should not only optimize their product attributes, but effectively develop and 
combine operation processes and strategic skills with resources resulting from 
relationship and network co-operation, since the above mentioned factors also have 
a considerable impact on innovation and business success. 
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Fig. 1. Foundation for innovation-oriented corporate competition –cooperation  
and economic policy conditions 

 
 

Thus, the maturity and efficiency of all three factor groups (strategic, process 
and product advantages) contribute to market success. This justifies the need for 
strategic and process-orientation of innovation and marketing-driven product 
development. The innovation success of businesses determines the international 
competitiveness and economic position of a particular place and country (Porter 
1980). That is why regulation and incentive systems of national and regional 
economic policy should support the success of innovation performance by 
increasing the attractiveness of the place, supporting the investments, offering tax 
incentives and other tools. The past few years justify that the economic policy is 
expected to give priority to supporting innovation co-operation.  
This study focuses on the development of innovation co-operation and issues 
related to networking. This study also presents stereotypical relationship and 
network types, factors hindering co-operation and possible solutions to network 
management with a special emphasis on possibilities of creating clusters.  

Business relationships can be defined as a process developed by two 
enterprises or other types of organisations which utilize long-term economic, 
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social, service and technical co-operation in order to cut costs, create new values 
and take advantage of mutual benefit (Hakansson 2010).  Key elements of 
corporate relationship portfolios (Brandenburge-Nalebuff 1997):  

- customer, client 
- competitor 
- suppliers 
- and complementary relationships. 
Customer relationships are of utmost importance since customer value 

encompasses not only profit from purchases, but innovation, image-shaping and 
co-operation skills, influence on production and development processes are 
become of increasing importance. Establishing stable co-operation relationship 
with suppliers considerably contributes to creating sustainable competitive 
advantage of products in terms of both mutual value creation and cost cutting. As 
for complementary market players, there are more and more examples on 
innovation-oriented co-operation relationships with universities, tertiary research 
workshops and companies, on partnerships with players from civil-society spheres, 
which promote social responsibilities and sustainability aspects and on co-
operation relationships with public administration and governmental organisations. 
Co-operation with competitors encompasses technological research aiming at 
determining standards and common representation in international markets. These 
practices unusual in the past justify the fact that attitude to rivals can be both 
competitive and cooperative. The trend of cooperative competition is well reflected 
in the word of ‘coopetition’, which is a neologism and has become a market and 
marketing principle.  

Meeting connection objectives and aims and their utilisation basically depends 
on the intensity of proactive approach and the level of initiatives and the way 
different relationships and situations are managed, directed and organised. 
Competences required for relationship management highly depend on the power 
and dependency of players. Enterprises with a good market position, technological, 
financial and market power and influence become controllers and managers; 
smaller and weaker ones are followers and reactors, whereas enterprises with equal 
power and dependence situations are in a mutual determining relationship.  
Businesses mostly unanimously agree that there is a need for co-operation. 
However, the practical implementation of co-operation is hindered by several 
factors, especially in the case of small and middle-sized enterprises. Main co-
operation barriers are as follows: 
- Low initiative level that may stem from undesirability of management to 

invest any time into preparing co-operation and from a lack of financial 
resources to cover the costs related to this. There are also some prestige 
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factors involved. In addition, there are some concerns regarding companies 
that may have a larger influence in co-operation. 

- Weak and unsatisfactory partner-seek processes: Once SMEs have overcome 
initiative barriers and developed positive approach to co-operation, they face 
shortage of information required for implementing co-operation (potential 
partners and potential co-operation opportunities) or get ‘locked’ in the 
existing relationships where a comfortable approach and too much loyalty 
make expansion harder.  

- Choice of partners and its professional establishment are exclusively business 
and strategic decisions. To this end, SME managers lack these skills. The 
formulation of co-operation objectives is sometimes unclear, vague and 
poorly defined. Co-operation willingness is usually very strong in critical 
situations when it is hardly possible to formulate conditions and expectations 
resulting in mutual benefit, which makes developing successful and realistic 
co-operation difficult. The lack of flexibility and trust to each other makes 
finding reliable and good partners difficult. 

- Difficulties in implementing: It is advisable to check each other’s abilities and 
reliability step by step. Appropriate amount of ‘management time’ should be 
devoted to developing and maintaining relationships from the beginning of 
co-operation. Clear co-operation structure, well-defined assignments and 
thoroughly elaborated responsibility systems, effective and efficient 
communication and information technologies are required to ensure 
transparent co-operation to all parties involved.   
It is not surprising that co-operation systems are not mushrooming. Networks 
are set slowly and even if they are set up, they often fall asleep and finally die.  
In order to achieve success in this issue, there is a need for a solution which 
ensures the required co-operation abilities and competence by applying a 
conscious and multi-sided development in enterprises, along the so-called co-
operation model. Relationships and connections established in innovation 
processes, development of network co-operation and its efficient operation are 
of essential importance as it has already been described in the introduction.  

 
3. Connection intensity and clusters in the innovation process of Hungarian 
businesses 

Our empirical research which analysed the innovation success with a 
questionnaire focused also on the role of connections and co-operation. The 
primary aim of this research was to create an empirical model of factors affecting 
the market success of corporate innovations, quantify the correlation between 
model elements and justify the appropriateness of the model created after the 
relevant technical literature was studied.  
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The survey investigated the effects of co-operation forms related to several 
innovation processes. There are three cooperation types, which are as follows: 
- co-operation of strategic character, relationships in an increasing number of 

forms and areas 
- co-operation of operative character in the innovation process, such as 

providing information 
- internal co-operation and relationship with functional areas and 

organisational units related to innovation implementation. 
A questionnaire was used to test our hypothetical models. This method was 

used because its application is very simple and the collected data are reliable since 
respondents choose from predetermined alternatives. The preliminary fixed 
responses reduce diversities of different respondents. In addition, it is very simple 
to code, analyse and interpret the data (Malhotra-Simon 2008). The sample 
population was made up of companies, which operated in Hungary and conducted 
R&D there. The population size amounted to 1774 companies. The sample 
framework, which can be assigned to the research sample population, was the 
R&D register of KSH. The confidence level of the total sample amounted to 95% 
and its precision level accounted for ±9.8 percentage points, the sample size was 
94 companies. 

The purpose of this analysis was to define corporate network competencies and 
to illustrate their effects on the market success of innovations as well as 
correlations between them.  

The intensity of innovation cooperation is considered to be low. Apart from 
research relationship of universities and tertiary educational institutions, consumer 
and supplier co-operations also emerge. Whereas professional, entrepreneurial, 
multi-player cluster types of organisational relationships that go beyond direct 
business processes can hardly be found. About 50% of the companies cooperate 
with less than five organisations and only about 18% develop relationship with 
more than ten partners. It is obvious that every company has broad non-innovation 
relationship. 
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Fig. 2.  What kind of research and developmental units mentioned below do you cooperate 
with in your research and development activity and innovation processes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Effect of relationship types on innovation success 
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As for the types of relationships, only strategic relationships and steady and 
long-term co-operation show weak and significant correlation, this proves that 
innovation of companies having many-sided relationships is more successful. The 
absence of measurable effects of innovation process operative and internal 
organisational unit co-operation illustrates the weakness of practices and indicates 
that their effects possibly assert themselves in other factors like product properties 
and more efficient processes. The findings show that there is still considerable 
potential hidden in relationship development and practices of Hungarian 
businesses, especially in operative and direct process co-operations. When looking 
at the intensity of the respondents’ relationships, connections and cooperation 
taken together, namely, their efficiency and willingness to co-operate with 
different market players in market networks, palpable effects like in technical 
competencies can be measured. In addition, there is a possible correlation between 
network and technological competences, which enhance each other.  
 
  

 

 

 

 

        

Fig. 4. Impact of network and technological competences on innovation success 

Co-operation with different players affects innovation success in a different 
way.  To this end, not only should the relationships with suppliers, partners and 
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According to our expectations, the strongest correlation was seen in the co-
operation between suppliers and customers. Co-operation between competitors 
was not typical. The impact of co-operation between complementary organisations 
was weak and insignificant. When the players were examined separately, there was 
a measurable correlation between organisations supporting innovation and 
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success. Unfortunately, the impact of cooperation with universities and other 
tertiary institutions was not significantly measurable. This reflects the actual 
weakness of current practices, namely, that the current Hungarian tertiary 
education fails to exploit its relationships and connections with industrial sectors 
and this relationship is very inefficient. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Impact of relationship types on innovation success 
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Table 1. Potential advantages of UBC 

Advantages for business actors 
Knowledge returns  new knowledge, recognition and development of new 

technologies, optimising of products-services and processes, 
better market information  

Reaching and increase of 
social capital  

trained staff, employment of persons with PhD degree, 
reference and image effects in further co-operations, market 
and social judgement  

Advantages in the 
operation of organisational 
functions  

decrease of research costs, decrease of process costs, 
decrease of innovation and management risks  

Advantages for universities  
Marketing effects  higher security and acceptance of institutional activities in 

public opinion, reputation returns, increase of image by 
successful transfer activities, strengthening of legality, 
increase of opportunities for further orders, increase of 
incomes  

Organisational 
competence effects  

increase of organisational operation effectiveness and social 
utility, new know-how, practice orientation, strengthening of 
cooperation potential, reaching of new knowledge and 
information, increase of development sources  

Building of strategic 
partnerships  

continuous building of strategic partnerships, support of 
internationalisation, increase of social, economical and 
regional embeddedness, both in institutional and 
organisational levels  

Potential advantages for scientists  
External effects, 
reputation  

increase of reputation in professional circles, increase of 
notoriety among potential partners, building of relations and 
co-operational networks  

Educational and research 
advantages  

building of cooperation results into the development of 
education, strengthening of the integration of research and 
education, strengthening of the students and PhD students, 
valuable project results, new practice oriented knowledge, 
their utilisation in scientific publications  

Financial advantages  increase of research and order incomes, strengthening of 
financial flexibility  

Potential advantages for students  
Development of individual 
competences  

personal competences, activity and realization abilities, 
professional and methodological competences, social and 
communication competences  

Impulses for individual 
innovations, foundation of 

inspirations, ideas and research initiatives with student 
participation  
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own enterprise  
Development of own 
partnerships and networks 
by external relations  

formation of relations and attachments to future employers, 
professional organisations, chambers, alliances, etc.  

Potential effects on regional development  
High education networks 
as the motors of regional 
development  

support of regional management, strengthening of cluster 
management, universities as coordinators and connecting 
elements of innovation networks  

Strengthening of 
investment plans and 
intentions  

strengthening of synergic effects of regional innovation 
centres, settling of innovative companies, foundation of spin-
off companies with the participation of universities  

UBC networks as tools of 
regional technological and 
labour market policies  

development of educational and training offer for companies 
in the region, strengthening of technological and innovation 
expertise for SMEs  

Long-term and sustainable 
development initiatives  

complex solutions for regional social and economic 
problems on the basis of university know-how, development 
of such competences of the companies in the region  

Knowledge and 
technology transfer 
cooperation between 
regions  

utilisation and widening of existing competences in co-
operations with other national and international regions, 
development of regional innovation system by international 
projects  

Source: own compilation after Kesting 2013 and Baaken 2009 

Potential cooperation advantages provide wide range of strategic (long-term) 
and operative (short-term) possibilities. Their utilisation, its width, diversity and 
intensity depends on the strategic ambitions of the particular organisations – also 
determined by market demands and their own starting abilities. Companies usually 
follow one of the strategies below, when interacting with universities (Dunowski 
et.al.2010: 11p):  
- Exploration Strategy: The focus is set on collaborative research and strategic 

foresight to explore new technologies and generate valuable knowledge. 
- Exploitation Strategy: These companies want to conduct collaborative applied 

research and mainly find solutions for given problems, save costs, minimize 
risks and also collaborate for recruiting or marketing purposes. 

- Ambidextrous Strategy: Companies combine both exploration and exploitation 
strategies. 
Our research results show that the positive effects of UBC just rarely appear in 

the Hungarian companies’ strategic intentions and in the increase of the 
effectiveness of innovation; the present relations tends mainly towards occasional 
cooperation, and rather towards image building than the increase of direct business 
and market success.  
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The strategic efforts of universities are significantly determined by – besides 
the roles of possibilities, organisational and personal potentials and abilities – their 
approach and cultural elements and the environment. We can separate five 
motivation strategic types – all mean specific development phases at the same 
time: 
- cooperation as further income and financial source orientation approach, 
- cooperation as image increasing factor regarding schooling, 
- cooperation for the sake of the development of education, increase of its 

quality level and practice orientation, 
- cooperation for the increase of the effectiveness of research activities, 

- cooperation for the institute’s regional, social and economical embeddedness, 
development contribution and reaching the relating targets. 

The research results – from the university side as well – show that mainly co-
operations for short-term income increase, and participation in image oriented, not 
well-based project participation is typical; only conscious universities with well-
based institutional and market strategy can be characterized by complex 
cooperation with deep professional content.  

The bilateral character of cooperation is a frequent reason of the relatively low 
effectiveness of UBC. Network, multilateral and integrated co-operations can only 
slowly be strengthened; on the other hand, more and more innovation clusters are 
founded which can gradually become significant actors, integrators of the 
organisation of co-operations.  

 
4. Clusters in innovation processes 

The measured correlation between the cluster membership of businesses and 
innovation success is weak (0,168), which indicates used practices and low direct 
efficiency. 

In the world of increasing innovation challenges, a cluster, as a conscious and 
coordinated co-operation and collaboration of producers, manufacturers, service 
providers, suppliers research and training institutions and other professional 
organisations, has become an increasingly important factor, since it helps abolish 
co-operation barriers and enhance co-operation efficiency. 

Clusters are usually of dual character. On the one hand, they generate a 
specific contribution to a particular economic sector and value creation processes 
of an area by linking professional activities of certain enterprises and establishing 
synergistic effects.  

On the other hand, clusters are generally built on the geographical proximity of 
partners involved and result in economic recovery and development of backward 
areas. International experience and empirical research indicate that corporate 
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innovation activities are more effective in co-operation environment conducted 
within the framework of a cluster than in an isolated environment.  

More moderate cooperation practices of companies in R&Đ and innovation 
processes and their less deep differentiated character show that a more opened 
model of innovation that has been applied in international practices more and more 
often does not seem to be used in innovation clusters.  

Clusters as innovation sources are becoming increasingly important in the 
international field. Manufacturers, service providers, suppliers, research and 
educational institutes and others significantly contribute to the value forming 
process of a given area.  

Enterprises are more successful if they rather cooperate more effectively than 
operate in an isolated way. The extent of their success highly depends on the 
activity of the enterprise.  

The above mentioned factors provide favourable conditions for the so-called 
open innovations. It is obvious that Hungarian clusters also have to undergo some 
changes if they want to become successful. They have to change their economic 
logic and focus on specialisation. Clusters can provide a starting advantage for 
enterprises and innovations.  

Therefore, they can be created not only in old and traditional, but in new 
geographic premises as well, for example, by outsourcing activities. Strong clusters 
can benefit from advantageous cluster-specific premise conditions [competitive 
environment, (incentives, taxes, competitiveness and competitors) demand 
conditions, suppliers, service providers] and availability of labour force, know-
how, research institutes and venture capital.  

Professional relationships, the intensity and extensity of consciously built and 
organised cooperation activities within organisations as well as external co-
operation play an essential role in a specific development process. R&D, 
production, sales and marketing organisations play a dominant role in product 
development and planning activities.  

However, employees from other areas, for example, from logistics, customer 
service, human resource units are involved in these activities less. 

The positive effects of greater strengths of clusters are experienced in several 
areas, such as: 
- Clusters may become resource pools of creative ideas, since a lot of excellent 

experts with diverse and value creation ideas meet when clusters are operated. 
Unexpected information, spurred ideas, opinions about different activities 
may also contribute to innovation.  

- Research costs of innovation can be reduced considerably, since stakeholders 
can build and test prototypes cost efficiently. 
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- Clusters provide bases for testing the market potential of innovations and for 
rapid feedback from partners.  

Developers and public administration of regions and places all over the world 
make every effort to improve premise infrastructure and facilities both for existing 
businesses and for potential investors with special emphases to innovative 
enterprises. Clusters also play a determining role in this process by adapting their 
roles and solutions to market demands and professional challenges: 
- Clusters ensure start-up advantages to investors and businesses and offer 

them opportunities for growth by outsourcing activities not only on old 
industrial premises, but in new geographical locations as well. 

- Clusters should specialize in particular business activities not only by 
classical sectors of industry, but by new technologies, topical economic issues 
and social behaviour such as informatics, environmental protection and 
sustainable life style clusters in order to perform a more targeted and efficient 
expansion. 

- It is interesting to observe that innovations built on scientific research are 
always more geographically concentrated than economic innovations in a 
broad sense, perhaps because of cluster interconnections, 

- The more specialized clusters are, the more companies are forced to ensure 
co-operation required for different competencies in different geographical 
locations. 

- Strong clusters attempt to maximally exploit cluster-specific premise 
conditions (competitive environment (incentives, taxes and competitors, 
demand, suppliers, service providers),   workforce, know-how, research 
institutions, risk capital and so on.  

The presence or lack of clusters considerably affects economic attractive forces 
of a particular place or a city and the value of premises. (Ketels 2005) The 
objective of the economic policy is to stimulate the establishment of clusters by 
applying different instruments and to promote co-operation competence of 
businesses in this direction.  
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Fig. 6. Criteria of good premises 
 

The economic policy of both the European Union and the Hungarian 
government is aimed at supporting the establishment of a cluster management 
organisation and the performance of its organisational, concept-creation 
assignments.  

 
5. Conclusions, implications 

International experience, conducted research and our primary preparatory 
analysis in this issue reveal that the more considerable the network competence is, 
the greater innovation success new products and processes have.  

This positive effect, which is also present in practices of Hungarian companies, 
still have unutilized potential in terms of the content of operative relationships, 
limited composition of co-operating circles and intensity of relationships. 
Businesses, complementaries, primarily tertiary educational institutions and 
professional organisations could take greater advantage of the operation of co-
operation barriers and the lack of preparation.  

All this further increases the importance of clusters and their organisational 
role in developing relationships and requires support from governmental, regional 
development and economic policy institutions.  

In the next phase of our research we attempt to conduct an in-depth analysis of 
sector-specific characteristics and divergences as well as to examine the impacts of 
particular forms and areas of co-operation. This study will also investigate further 

 

 

658



development and improvement of motivation, interest systems, and possible co-
operation strategies of universities.  

’This research was supported by the European Union and the State of Hungary, co-
financed by the European Social Fund in the framework of TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-
2012-0001 ‘National Excellence Program’.  

References 
1. AGÁRDI I., KOLOS K., (szerk.)(2005): A vállalatközi kapcsolatok elemzése, a 

vállalatközi kapcsolatok egyes területein. Műhelytanulmány, 20. Budapest Corvinus 
Egyetem, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. 

2. ARNOLD, A., ZERWAS, D., KORTZFLEISCH, H., (2014): Entwicklung eines 
Modells zum Wissentransfer zwischen Unternehmen unter besonderer 
Berücksichtigung relevanter Einflussfaktoren in. Kliewe-Kestint (Hrsg.): Moderne 
Konzepte des organisationalen marketing – Springer Fachmedien Wiesbaden Pages 
215-230. 

3. BAAKEN, T., (2009): Science-to-Business Marketing und Partnering als konsequente 
Weiterentwicklung desTechnologietransfers in: Merten, W.(Hrsg.): 
Wissenschaftsmarketing – Dialoge gestalten, Bonn, S. 41-54. 

4. COOPER R. G. & EDGETT S., (2009) Successful Product Innovation: A Collection of 
Our Best. Product Development Institute Inc., www.stage-gate.com  

5. CSIZMADIA, Z., GROSZ, A., (2012): Innováció és együttműködési hálózatok 
Magyarországon in. Bajnóczy-Lengyel-Málovics (szerk.): Regionális innovációs 
képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress Szeged, 52-73.o.  

6. DAVEY,T., PLEWA, C., MUROS, V. G., (2014): University-Business Cooperation 
Outcomes and Impacts – A European Perspective in. Kliewe-Kestint (Hrsg.): Moderne 
Konzepte des organisationalen marketing – Springer Fachmedien Wiesbaden Pages 
161-172. 

7. DRUCKER P. F., (2008) The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter 
Drucker's Essential Writings on Management (Collins Business Essentials) 
HarperBusiness, Reissue edition.  

8. DUNOWSKI, J., SCHULTZ, C., KOCK, A., GEMÜNDEN,H. G., SALOMO, S., 
(2010): Implementing University Collaboration Strategies Through Portfolio 
Management – “Openin Up Innovation: Strategy, Organization and Technology – 
Imerial College London Business School, June 16-18.2010. codes 32. 

9. EVANSCHITZKY, H., EISEND, M., CALANTONE, R. J., JIANG, Y., (2012) Success 
Factors Of Product Innovation: An Updated Meta¬Analysis. Journal of Product 
Innovation Management, Volume 29, Issue Supplement S1, 21–37. 

10. HENARD, D. H. & SZYMANSKI, D. M., (2001) Why Some New Products Are More 
Successful Than Others. Journal of Marketing Research, Vol. XXXVIII, 362-375. 

11. KESTING,T., GERSTLBERGER, X., (2014): Direkte und weiterführehde 
Nutzenpotenziale eines marketioerientierten Hochschul-Wissenss und 
Technologietransfers in. Kliewe-Kestint (Hrsg.): Moderne Konzepte des 
organisationalen marketing – Springer Fachmedien Wiesbaden Pages 177-191. 

 

 

659



12. KETELS, Ch., (2005): Cluster und Innovation in. Innovationsmanagement Symposion 
Dig.Fachbibliothek – Balve. 

13. KOLOS K.,(szerk.) (2006): Vállalatközi kapcsolatok és a versenyképesség 
összefüggései. Műhelytanulmány 44. Budapest Corvinus Egyetem, Versenyképesség 
Kutató Központ. 

14. PISKÓTI I., (2006): Az innovációmarketing gyakorlati megoldásai in: Vágási M., 
Piskóti I., Búzás N.: Innovációmarketing Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006. 129-162.o 

15. PISKÓTI, I., (2007): Innovációmarketing–marketinginnováció Miskolc, Miskolci 
Egyetem 154 p. 

16. PISKÓTI, I., NAGY,SZ., MOLNÁR, L., (2013): Innováció piaci sikere – A hazai 
gyakorlat empirikus modellje. 

       TÉR-GAZDASÁG-EMBER (ISSN: 2064-1176) 1: (1) pp. 85-102.  
17. RITTER, T., GEMÜNDEN, H., G., (2003): Network competence: Its impact on 

innovation success and its antecedents Journal of Business Research Volume 56, Issue 
9, September 2003, Pages 745–755. 

18. SZANYI, M., (2001): Stratégiai szövetségek és tartós vertikális kapcsolatok a magyar 
gazdaságban Vezetéstudomány, 2. pp. 31-37. 

 

 

 

660

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963/56/9
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963/56/9


R&D EXPENDITURE AND INNOVATION  
PERFORMANCE CHANGES IN VISEGRAD  

GROUP IN CONDITIONS OF CRISIS 
 

Marta Nečadová 
 

Department of Microeconomics, University of Economics, Czech Republic, 
E-mail: necadova@vse.cz 

 
Abstract. This article deals with development of input indicator of innovation performance 
– i.e. changes in R&D expenditure (GERD) - in Visegrad Group (CZ, HU, PL, SK) and 
analyzes the strengths and weaknesses of innovation systems in these countries. The starting 
point is the analysis and comparison of statistic data published by Eurostat. Because of the 
business enterprise sector (BES) is the largest of the four main institutional sectors of R&D 
performance, we use statistical data for this sector when assesing the development of GERD 
in the EU-27 and in Visegrad Group. The second aim is to evaluate strengths and 
weaknesses of innovative performance according to European Union Scoreboard. The third 
aim is to identify common features and differences in innovative performance. To fulfil this 
aim we used the results of countries according to Summary Innovation Index. 
Keywords: R & D expenditure (GERD, BERD), innovation performance, European Union 
Scoreboard, Summary Innovation Index.   
 
1. Introduction  

R&D and innovation are indicators of non-price competitiveness, describing 
attempts by producers to increase their competitiveness by improving supply side 
conditions as well as trying to influence demand for their products. R&D 
expenditure can improve supply by introducing technology which improves the 
production process and lowers production costs. 

Therefore R & D expenditure is regarded as a precondition for the future 
competitiveness of enterprises and for national competitiveness. The Europe 2020 
Strategy considered one of the flagship initiatives Innovation Union. The aim of 
this initiative is to create a dynamic, innovative economy based on ideas and 
creativity, able to participate in global value chains, seize opportunities and create 
high quality jobs [6] (European Commission, 2013b). This paper deals with the 
results of Visegrad countries in innovation activities.  

The article is elaborated as one of outputs of researching project Resources 
and prospects of development of European economies beginning of the 21st 
century in the context of contemporary globalization registered at university of 
Economics in Prague, Czech Republic, under registration number VŠE IP 300040. 
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2. R & D expenditure in the business enterprise sector - comparison of 
Visegrad Group and the EU-27 

One of the five headline targets of Europe 2020 Strategy is to achieve an R&D 
intensity (GERD as a percentage of GDP) of 3 % in the EU. In 2012 R&D 
intensity in the EU-27 stood at 2.06 % , R&D intensity in Visegrad countries 
remains below average (in CZ 1,9 %, in HU 1,3 %, in PL 0,9 %, in SK 0,82 %), 
although faster average annual growth of GERD should indicate convergence to 
the average of EU-27.  

The first table shows the annual average growth of GERD according to the 
sector performance. There is typical for Visegrad countries, that an annual increase 
in GERD is higher in countries with lower starting base. The exception is the 
development of GERD in Hungary. The austerity budget measures became evident 
in absolute decline in GERD in the government sector (16.4% in 2003-12), on the 
other hand, Hungary is the one country in which GERD (in business enterprise 
sector) rose even in a year of economic decline (2009). The second table describes 
the distribution of GERD according to the sector performance and  allows a 
comparison of GERD per inhabitant in 2012. 

 
Table 1. Average annual growth of GERD according to 

the sector performance in period 2003-2012 (in %) 
 

  total business sector government 
sector 

higher education 
sector 

EU-27 3,9 3,9 3,3 4,6 
CZ 12,5 11,0 9,6 20,8 
HU 6,9 14,0 -1,7 2,7 
PL 14,6 19,3 10,1 15,6 
SK 13,5 12,6 12,0 28,7 

Table 2. GERD (2012) 
  share of sectors in total GERD (%) GERD (EUR 

per inhabitant) business government higher education 
EU-27 63 12,4 23,8 529,6 
CZ 53,6 18,4 27,5 273,9 
HU 65,6 14,4 18,4 126,6 
PL 37,2 28 34,4 89 
SK 41,3 24,5 34 108,3 

Source: [8] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, 
online 7.2. 2014, own processing 

The increasing importance of the business sector for R&D in CZ is confirmed 
by the CSO press release [1]. The largest part of funds was spent in foreign-
controlled enterprises (their share on the R&D expenditure in business enterprise 
sector was 52% in 2012). As the CSO noted, the share of foreign-controlled 
enterprises in CZ is one of the highest in the EU. Industrial companies are still 
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dominated in R&D expenditure in the business sector (mainly the automotive and 
engineering industries). In recent years the importance of R & D in companies 
operating in the field of professional, scientific and technical activities and IT 
services has increased too. 

Increasing share of R & D expenditure in higher education is a positive trend - 
their share in CR increased from 18.3% in 2006 to 27.5% in 2012, in the Slovak 
Republic from 24% to 34% in the same period. The largest part of funds from 
domestic public resources was directed to public universities (11.3 billion CZK, ie 
42%) [1].  

In researches aimed on effectiveness of R & D expenditure firms-respondents 
emphasize the benefits of cooperation with universities, hovewer the share of 
private funds in the financing of science and research at universities is still very 
low. The share of engineering and applied research in the Czech higher education 
is high, but the possibilities of mutual cooperation of the business sector and 
universities have not been used sufficiently yet. For futher analysis we will use 
GERD in the largest of institutional sectors of R&D performance. Figure 1 shows 
that R&D intensity in business enterprise sector increased or stagnated in 
conditions of crisis. Although GERD in the EU-27 absolutely fell in crisis (see 
table), the fall in GDP was more pronounced. 

 

 
 

Fig. 1. R & D intensity (GERD in business sector to GDP, in %) 
Source: [8]   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, 
online 7.2. 2014, own processing 

The data about GERD per inhabitant in table 2 confirm substandard level of 
R&D expenditure in the business sector in Visegrad Group countries  – in 
comparison with the average for the EU-27. In Czech business enterprise sector  
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R & D expenditure per inhabitant are at roughly 44% on average of the EU-27 in 
2012, in other V-4 countries are lower – in Hungary 25 %, in Slovakia 13,4 %, in 
Poland only 10 % on average of the EU-27.  

The data in  table 3 present annual changes of R&D expenditure in the 
business enterprise sector. 
 

Table 3. BERD  - annual changes (in %) 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU-27 2,7 3,2 7,9 6,5 3,8 -3,4 4,2 7,3 2,6 
CZ 11,2 10,5 20,1 15,9 10,9 -7,3 11,2 16,8 9,2 
HU 16,5 21,9 20,2 13,2 13,2 9,7 10,3 11,6 9,7 
PL 15 34,7 8,4 12,2 26,8 -12 16,2 23,1 49,3 
SK -8,3 13,2 -3,8 6,9 31,2 -4,9 40,9 -0,6 39 
Source: [8]   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, 
online 7.2. 2014, own processing 

Presented data indicate that annual changes have been more significant in 
countries with subnormal BERD and BERD in this countries has shown greater 
fluctuations than in the EU -27. The dynamic development is demonstrated by 
absolute increase in BERD (R&D expenditure) during period 2003-2012. While 
R&D expenditure in the EU-27 has increased by 40%, R&D expenditure in the 
Czech Republic has been higher by 150% in 2012, in Hungary R&D expenditure 
has been more than tripled in comparison with the base year (2003),  in Poland  4.5 
times higher, in  the Slovak Republic 2.6 times higher. The highest increase in 
BERD per inhabitant was achieved in Poland, where the initial expenditure was 33 
times smaller than the average in the EU-27. 

The negative impact of the economic crisis on R&D activities in the business 
sector is reflected in decline in BERD in 2009  - with exception of Hungary. 

The significant annual increase in BERD in the Slovak Republic in 2008 and 
2010 and a high change from baseline of BERD can be associated with a positive 
impact of the adoption of the euro on FDI inflows (the euro reduce transaction 
costs and eliminate foreign exchange risk). The positive development of GERD in 
the business sector has significantly improved the position of Slovakia in 
international rankings of innovation performance IUS (see below).  

In all Visegrad countries foreign funds have become more important for 
financing of R&D (see table 4). While in the CR the importance of foreign 
financial funds increases (their share on financing R&D expenditure increased 
from 3.4% in 2006 to 14.7% in 2011), the share of foreign funds in the SR rose 
before the adoption of the euro (from 10.8% in 2006 to 20 6% in 2009), and in 
2011 their share returned to 11%.  
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Table 4. The share of abroad funds in financing of R&D  
expenditure (business enterprise sector, %) 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 
CR 10,5 14,5 16,2 18,1 20,5 
HU 11,4 13,4 15,0 15,9 17,7 
PL 5,1  4,5 6,9 5,3 7,6 
SK 19,6 20,6 17,0 11,1 12,7 
Source: [8],   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, 
[1] online 7.2. 2014, own processing 

Foreign sector in some Visegrad countries (CZ, HU, SK) contributes 
significantly to the funding of R&D, particularly in the manufacturing industry. In 
this sector R & D expenditure (financed from abroad) in the Czech Republic 
increased almost ten times in years 2006-12, in the Slovak  Republic (in years 
2006-10) increased nearly 630 times. The highest increase was due to inflow of 
FDI before the adoption of the euro (in 2008 these expenditures increased 192 
times compared to the previous year). 

For example, in press release from 7.11. 2013 , CSO [1] stated dependence of 
the Czech research on financing from abroad. While in 2010 the Czech research 
was supported by the amount  2.2 billion CZK, in 2012 foreign support amounted 
11.6 billion CZK. Nearly two-thirds of those (64%)  were directed to funding 
research at universities. These financial resources have their origin especially in 
operational programs of the EU's structural funds. To sum up, more than a quarter 
(26%) of domestic R & D (public and business)  in CR  is financed from foreign 
sources. 
 
3. Position of Visegrad Group in an international comparison of innovation 
performance (IUS and SII)   

Innovation Union Scoreboard - IUS (until 2009 called European Innovation 
Scoreboard - EIS) is seen as the main tool for international comparisons of changes 
in an innovative environment within the EU. This ranking is compiled annually 
since 2001. In the last edition, published in March 2013, was IUS consists of 24 
indicators that were grouped into three main groups (enablers, firm activities, 
outputs) and eight categories. Countries are divided into four groups – according to 
their results in Summary Innovation Index. The performance of Innovation leaders 
is 20 % or more above that of the EU-27; of Innovation followers it is less than 20 
% above but more than 10 % below that of the EU-27 average. 

Moderate innovators, among them the Czech Republic, Hungary and Slovakia, 
reach 50 to 90% of the EU-27, innovation performance of modest or catching-up 
innovators (Poland) is below 50% that of the EU27 (more in Pavelka [9]).  
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The average innovation performance is measured using a composite indicator 
(Summary Innovation Index - SII), which takes into account the "innovative 
results" countries based on 24 indicators already mentioned. The worst possible 
result is 0, the maximum possible result has a value of 1. The findings, published in 
the latest rankings reflect the real innovation performance in the years 2010/2011 - 
this is the time delay in the disclosure of relevant statistical data. Last ranking 
innovation performance thus captures the impact of the economic crisis on the 
innovative behaviour of individual countries. The results show that the process of 
convergence in innovation performance, within the EU stopped (Beta-convergence 
indicator reached -0.220, which means that less innovative countries are growing 
almost as fast as developed countries). The average rate of innovation growth is 
lower in the group of countries Modest Innovators (1.7%) than in the group 
Innovation leaders (1.8%). This means divergence between these two groups of 
countries. The high rate of innovation growth achieved the group Moderate 
Innovators (2.1%). 

The following graph shows the development of the innovative performance in 
the Visegrad group compared to the average performance in the EU-27. 

 

 
 

Fig. 2. Summary Innovation Index (SII) – EU-27 and Visegrad group 
Source: [5]. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf, own 
processing   
 

Slovakia (SK) has an average annual growth (of SII) of 3.3% and is one of the 
leaders of growth (innovation performance has improved year on year by 15.8%). 
Position of the Czech Republic (CZ) compared to 2011 SII deteriorated (see the 
aforementioned lower growth rate of GERD in the business sector in CZ and in 
SK), innovation performance of Poland (PL) and Hungary (HU) decreased too. 
The decline of SII 2012 compared to SII 2011 and related lower average growth 
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rate of innovation performance (see average innovative growth of CZ, HU, PL in  
table 5) is the reason for the worse position compared to the EU-27 average. 

 
Table 5. Summary innovation index for Visegrad  

countries–comparison with the EU-27 
 

  Average growth 
rate (2008-12) 

SII 2012 Negative gap compared 
to the EU-27 (in %) 

EU-27 1,62 0,544 0 
CZ 2,57 0,402 -26,1 
HU 1.35 0,323 -40,6 
PL 0,45 0,27 -50,4 
SK 3,3 0,337 -38,1 

Source: [5]. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf, own 
processing   

 
Relative strength of Visegrad countries is in the area of human resources 

(indicators: new doctor graduates, population aged 30-34 completed tertiary 
education, youth aged 20 to 24 upper secondary level education). The most 
significant positive changes occurs in this area in all Visegrad countries. Number 
of doctoral studies at SK is growing by 22% a year, double the average growth for 
the EU-27, CZ is significantly above average results in the indicator International 
scientific co-publications and also in the indicator Youth aged 20 to 24 upper 
secondary level education. 

Table 6 shows the extent of Visegrad countries‘gap in innovation 
performance- compared to the EU-27 average. The best and the worst results per 
dimension are coloured. 
 

Table 6. Innovation performance scores per dimension  
(IUS 2013) – comparison with the EU-27 average (in %) 

 
human 

resources
research 
systems

finance and 
support

firm 
investments

linkages & 
enterpreneurship

intellectual 
assets innovators

economic 
effects

CZ -4 -53 -41 1 -19 -50 -9 -19
HU -19 -65 -54 -40 -59 -55 -77 -2
PL -1 -80 -80 -26 -61 -46 -86 -46
SK 34 -76 -48 -48 -43 -72 -49 -22  
Source: [5]. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf, own 
processing   

 
The value of SII in Visegrad countries is decreased by results in open, 

excellent and attractive research systems (indicators: international scientific co-
publications, top 10% most cited scientific publication worldwide, non-EU 
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doctorate students) and in the Intellectual assets (especially PCT patent 
applications, PCT patent applications in societal challenges). 

Relative strengths of CZ are in Human resources, Innovators and Economic 
effects. Good evaluation in economic effects is mainly due to the relatively high 
employment in high-tech and medium high-tech industries and also a relatively 
high share of these sectors in total exports. Relative weaknesses of CZ are in Open, 
excellent and attractive research systems and Intellectual assets.  

Relative strengths of SK are in Human resources. Relative weaknesses of SK 
are in Open, excellent and attractive research systems and Intellectual assets. High 
growth is observed for New doctorate graduates – the highest growth of all 
Member States -, PCT patents in societal challenges and Community trademarks.  

Relative strengths of HU are in Human resources and Economic effects. 
Relative weaknesses are in Innovators. High growth is observed for R&D 
expenditure in the business sector and Community trademarks. Growth in Venture 
capital investments has been the highest of all Member States. Relative strengths of 
PL are in Human resources. Relative weaknesses are in Linkages & 
entrepreneurship and Innovators. High growth is observed for Public-private co-
publications, Community designs and License and patent revenues from abroad. 
The results of countries  in SII can be a starting point for building competitive 
strategies. This strategy can be offensive (using strengths) or defensive (improving 
weaknesses). Table 7 shows the common and different strengths and weaknesses of 
Visegrad countries. 

Table 4. Innovative performance of -4  -  strenghts and weaknesses  
Country Strenght 

(relative to other V-4 countries) 
Weakness  

(the biggest lag relative to the EU-27) 
 

Czech Republic 
(CZ) 

SMEs introducing 
marketing/organisational 
innovation 

License and patent revenues from abroad 

Slovak Republic 
(SK) 

New doctor graduates Licence and patent revenues from abroad 

Hungary (HU) License and patent revenues from 
abroad 

Non EU doctorate students 

Poland (PL) Non R & D  
innovation expenditure 

Licence and patent revenues from abroad 
Public private scientific co-publication 

Together 

Youth aged 20 to 24 upper the 2nd 
level education (all countries)  

Venture Capital (all countries) 

Non R & D  
innovation expenditure (CZ, PL, 
SK) 

Licence and patent revenues from abroad (CZ, 
PL, SK) 

International scientific co-
publication (CR,HU, SK) 

Non EU doctorate students 
CZ, HU, SK, PL) 

Sales of new market and new to 
firm innovations (CZ,SK) 

New doctorate graduates (CZ, HU, PL) 

 

 Source: [5]. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf, own 
processing   
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It is interesting that all countries share most of the strengths and weaknesses, 
or advantages and disadvantages are complements (see SMEs innovation and new 
doctor graduates for CR and SK), therefore cooperation between countries could 
improve their position. The economies of all countries have in the past and in the 
present are bundled, therefore, can be expected to improve even synergy effects. 
Strategic changes should focus on inputs (Youth aged 20 to 24 the upper 2nd level 
education, International scientific co-publication), but also monitor outputs 
(Venture Capital, SMEs innovation, Sales of new market and new to firm 
innovations). Improvement in using venture capital can be expected in connection 
with the adoption of new rules in risk finance. The European Commission has 
adopted new guidelines setting out the conditions under which Member States can 
grant aid to facilitate access to finance by European SMEs and companies with a 
medium capitalization (the so-called "midcaps"). State aid can help address this 
funding gap, not by replacing existing funding channels but by attracting fresh 
money into new ventures through well-designed financial instruments and fiscal 
measures1. Some research studies aimed at exploring innovative behaviour of firms 
and evaluating the effectiveness of R & D expenditure, show, that indirect support 
of innovation activities can be more useful than direct government subsidies. 

According to Scholleová [10] the best way of stimulation to innovative 
activities is  indirect support. Ideal tools are fiscal, administrative burden reduction, 
transparency and improving business environment, indirect instruments of venture 
capital, etc. 
 
4. Conclusion 

The aim of the article was to analyze and compare the macroeconomic 
conditions for innovation and its consequences in terms of strengths and 
weaknesses in the Visegrad countries and, for clarity, comparison with EU-27 is 
always added. Comparison was implemented at several levels. The first approach 
was based on using macroeconomic data (GERD in business enterprise sector, 
R&D intensity) and monitoring the changes in BERD during period 2003-12. The 
second approach was based on the international innovative profiles, which are 
published by European Commission (from 2013Analysis of changes in innovation 
performance has allowed to compare the behaviour of Visegrad countries in times 
of crisis. The combination of macroeconomic and microeconomic approach has 
enabled the comparison of the strengths and weaknesses of individual countries in 
the field of innovative behaviour.  This approach allows to suggest optimal ways to 
support the development of all countries – the strengths are human resources, 
education, non- R & D innovation expenditure  and International scientific co-

1 These new guidelines replace the "risk capital guidelines" adopted in 2006 and amended in December 
2010.Key features of the new guidelines are:1) Extended possibilities for Member States to grant aid, 
2)a wider range of financial instruments admissible – including equity, quasi-equity, loans and 
guarantees – to better reflect market practices, 3) a wider range of financial instruments admissible – 
including equity, quasi-equity, loans and guarantees – to better reflect market practices. [7] 
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publication (CR,HU, SK). All countries are lagging behind the EU-27 average in 
the use of venture capital. Improvement in using venture capital by SMEs can be 
expected in connection with new rules in risk finance. The Commission is setting 
up a simple, flexible and generous state aid framework for the provision of risk 
finance to SMEs and midcaps. This rules should help companies overcome the 
most critical stages of their life cycle – the so called “valley of death" they have to 
cross to bring new products and ideas to the market. 
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Abstract. The article analyzes problems and perspectives of  realization of scientific and 
innovation state politics in Russian Federation.  The research reveals problems and priorities 
in innovation politics  of the state participant of state and business partnership - The 
Ministry of the Russian Federation for Affairs for Civil Defence, Emergencies and 
Elimination of Consequences of Natural Disasters. The perspectives of  scientific 
management development of the Ministry are analyzed. 
Keywords: innovation activity, scientific state politics, state and business partnership, The 
Ministry of the Russian Federation for Affairs for Civil Defence, Emergencies and 
Elimination of Consequences of Natural Disasters. 

 
1. Introduction 

В современных условиях глобализации и интернационализации 
экономических отношений всё больше возрастает роль высоких технологий и 
значение нематериальных активов.  В «новой экономике»  ключевыми 
становятся  факторы, обеспечивающие  долгосрочные конкурентные 
преимущества. В первую очередь к таким факторам можно отнести 
инновации. Инновации и связанная с ними инновационная деятельность 
являются одним из основных параметров конкурентоспособности компаний,  
который позволит им не только устойчиво развиваться  на отечественном 
рынке, но и конкурировать с зарубежными компаниями на международной 
арене. Проблемы внедрения инноваций особенно актуальны для российской 
экономики. Основной задачей государственной политики в области развития 
науки и технологий является переход к инновационному пути развития страны 
на основе избранных приоритетов.   

The aim of the research: анализ проблем и перспектив реализации научно-
технической и инновационной политики в рамках государственно-частного 
партнёрства на примере деятельности  Министерства РФ по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

The object of this research: научно-техническая и инновационная политика 
в рамках государственно-частного партнёрства на примере деятельности  
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 
2. Problems of scientific politics in Russian Federation 

Уровень экономической, военной и технологической независимости 
государств в XXI веке будет в решающей степени определяться состоянием 
научно-технологического потенциала,  способностью генерировать научные 
знания и применять их на практике. Позиция нашей страны  в системе 
мировой инновационной деятельности на настоящий момент не самая лучшая. 
Доля страны на мировом рынке наукоёмкой продукции составляет около 0,3 
процента, доля инновационной продукции – менее 5 процентов от общего 
объёма отечественной промышленной продукции. 

Ежегодное обновление основных фондов научно-технологического 
комплекса не превышает 2-3 процентов, материально-техническая база 
научных организаций стремительно стареет. Произошёл существенный отток 
за рубеж ведущих учёных, в том числе учёных мирового уровня. 

Система управления российской наукой ещё не адаптирована к условиям 
рыночной экономики, не обеспечивается рациональное сочетание методов 
государственного регулирования и самоуправления в управлении научными 
организациями. 

Основной задачей государственной политики в области развития науки и 
технологий является переход к инновационному пути развития страны на 
основе избранных приоритетов [1].  Определение приоритетных направлений 
развития науки и техники осуществляется с целью концентрации на этих 
направлениях выделенных бюджетных ресурсов в связи с ограниченностью 
последних, невозможностью и нецелесообразностью поддерживать 
исследования и разработки из бюджетных  средств по всему фронту науки. 
Важнейшим направлением развития науки и техники является объединение 
усилий и ресурсов государства и предпринимательского сектора экономики 
для развития инновационной деятельности.  Управление научно-
технологическим развитием должно сочетать 3 компоненты:  реализацию (как 
за счёт бюджета, так и на основе государственно-частного партнерства) 
проектов; создание обеспечивающей инфраструктуры; развитие 
институциональной среды (национальной инновационной системы).  
Соотношение этих подходов определяется в значительной мере разделением 
предметов и сфер интересов и сфер ответственности государства и субъектов 
бизнеса. Опросы представителей бизнеса позволяют выделить сферы бизнеса, 
компании которых намерены активно осуществлять технологическую 
модернизацию на базе решений, имеющихся или ожидаемых на мировом 
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рынке технологий.  Соответственно, развитие данных секторов требует от 
государства создание лишь институтов национальной инновационной 
системы, обеспечивающих соответствие спроса со стороны бизнеса и 
предложения на рынке технологий,  а также стимулы для инновационного 
процесса и формирования новых научно-технических решений. 

Одновременно,  сопоставление анализа потребностей отраслей 
российской экономики в технологической модернизации и готовности 
представителей бизнеса из соответствующих сфер к технологическим 
инновациям позволяет выявить «провалы» рынка, где существует потребность 
в технологической модернизации, однако бизнес не видит способов её 
реализации. Такие ситуации требуют от государства развертывания 
«точечных» отраслевых технологических проектов, создающих для бизнеса 
новые возможности для повышения конкурентоспособности.  

 
3. The Ministry of the Russian Federation for Affairs for Civil Defence 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters as a 
participant of state and business partnership  

Одним из наиболее крупных представителей государства на рынке  
потребителей результатов НИОКР является  Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – МЧС). Базовые направления инновационной 
политики МЧС России -  направления политики, которые ориентированы на 
формирование условий для развития производства конкурентоспособной 
инновационной продукции для обеспечения функционирования системы МЧС 
России на базе передовых достижений науки и техники и повышение доли 
такой продукции в структуре производства и системе их реализации на 
отечественном и мировых рынках [2]. Приоритетные направления 
инновационной политики МЧС России – направления, проводимые в рамках 
долгосрочных базовых направлений инновационной политики с учётом 
специфики текущего момента, военно-политической и социально-
экономической обстановки сегодняшнего дня,  а также с учётом реального 
состояния  постоянно изменяющегося нормативного правового поля в области 
фундаментальных  и прикладных исследований.  

Существующие проблемы в области научно-технической и 
инновационной деятельности в масштабе страны не могут не оказывать 
негативного воздействия на научно-техническую и инновационную 
деятельность МЧС России. Так, в системе МЧС отсутствует техническая 
политика, ставящая перед собой достижение конкретных качественных целей, 
нет заинтересованности подразделений и специалистов во внедрении новой 
техники. Это связано с тем, что новая техника приобретается на конкурсной 
основе, где победитель определяется минимальной ценой, из-за чего  в 
результате зачастую страдает качество закупаемой техники. При этом 
подразделения  МЧС не заинтересованы в более сложной технике, так как её 
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использование предполагает расширение  круга обязанностей без 
экономического  стимулирования работающих с ней специалистов. 

Основными факторами, препятствующими развитию эффективной 
научно-технической и инновационной деятельности Министерства, являются 
[3]: 

1. Слабая заинтересованность заказывающих подразделений МЧС в 
получении и использовании научных результатов, отсутствие представления о 
месте и порядке их применения. 

В настоящее время заказывающие подразделения воспринимают 
кураторство НИОКР как обременительную нагрузку, отвлекающую 
специалистов от их основной деятельности. Слабое представление о том, что 
полезного в обосновании решений, разработке проектов нормативных 
документов, новой техники и т.п. может дать научная деятельность, 
отсутствие знаний о месте и роли науки в области социально-экономического 
развития страны, о её функциях, задачах и направлениях не позволяет 
заказчикам правильно сформулировать тематику НИОКР, организовать 
внедрение результатов этих работ в практику центрального аппарата, 
территориальных органов  сил МЧС России. С этим же связана и слабая 
реализуемость результатов НИОКР. Большинство научно-исследовательских 
работ заканчиваются отчётами о НИР и не имеют дальнейшего продвижения 
ни в научном, ни в практическом аспектах.  В качестве наиболее частого пути 
внедрения результатов выбирается издание не апробированных  документов  
типа «методических рекомендаций», которые  дальнейшем не используются в 
практике МЧС. 

2. Отсутствуют отдельные утвержденные формы организационно-
плановой документации, разрабатываемой при планировании, организации и 
выполнении НИОКР, например, общая рабочая программа, научно-
организационный замысел  и др.,  а также рекомендации по их разработке. Это 
приводит к тому, что вышеуказанные документы  воспринимаются 
исполнителем как ненужные, их положения разрабатываются наскоро и 
формально. 

3. Отсутствуют рекомендации по основам планирования  и реализации 
научно-практической деятельности, которые отражали бы вопросы 
определения актуальности работ, объясняли бы, какие практические проблемы 
могут быть решены с использованием именно научно-методического аппарата, 
каким образом планировать эти работы, какие методы сбора и обработки 
эмпирических данных могут использоваться  в интересах решения задач в 
сфере деятельности МЧС, как эти результаты представлять заказчику. 

4. Отсутствует долгосрочное планирование НИОКР, преобладает 
тенденция постановки незначительных по трудоёмкости и номенклатуре 
научных результатов научно-исследовательских работ. В связи с творческим 
характером научной деятельности, значительными затратами времени на 
разработку и утверждение организационно-плановой документации, на 
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проведение собственно научных исследований не остаётся времени. С этим 
связано  и то, что в качестве научных методов применяется в подавляющем 
большинстве случаев  поверхностный анализ проблемы и субъективное 
обоснование отдельных предложений и рекомендаций. Жёсткий дефицит 
времени и средств не и позволяет организовать эксперименты, разработку 
моделей, проведение экспертных опросов.  Это является причиной крайне 
низкого качества научных результатов. 

Отсутствие долгосрочного  планирования НИОКР является и причиной 
слабой их взаимосвязи, поэтому многие результаты  дублируются. 

5. Нет утвержденной методики оценки трудоёмкости НИОКР. Это не 
позволяет адекватно планировать научную деятельность, распределять 
трудовые и иные ресурсы для решения отдельных научных задач и является 
фактором, благоприятствующим привлечению научных сотрудников к 
выполнению не свойственных им задач. Существующая неутвержденная 
методика оценки трудоёмкости НИОКР даёт крайне низкие оценки в части 
креативных аспектов научной деятельности (математического моделирования, 
изобретательства и рационализации). 

6. Отсутствие долгосрочных связей с ведущими ВУЗами страны в части,  
касающейся подготовки специалистов на базовых кафедрах именно для 
научной деятельности или формальный характер таких связей. 

7. Отсутствие в МЧС России такого важного института подготовки 
научных кадров высшей квалификации, как докторантура. При наличии связи 
диссертационного исследования с тематикой НИР министерства подготовка 
докторов наук о данной форме может быть крайне эффективной.   

8. Отсутствует система регулярного массового привлечения научных 
сотрудников на различные  массовые мероприятия (учения, ликвидация ЧС и 
т.п.) для обобщения опыта их проведения, сбора необходимой информации, 
исходных данных. Это приводит к отрыву научных исследований от реалий 
деятельности МЧС России.  

9. Отсутствие системы морального и материального стимулирования 
научных сотрудников. В частности, ограничение размера фонда оплаты труда 
до 30% от цены договорной работы  в значительной степени подрывают 
основы такого стимулирования, делают участие в таких важных работах 
малопривлекательным, приводит к тому, что договорные НИОКР выполняют 
сторонние коммерческие организации, не имеющие опыта. 

В связи с вышесказанным, важнейшим направлением совершенствования 
научно-технической и инновационной деятельности МЧС России является 
создание новых сбалансированных  центров исследований и разработок, 
имеющих оптимальную организационную структуру, обеспечивающих 
широкое воспроизводство знаний в области гражданской обороны, защиты 
населений и территорий, а также эффективной инновационной системы в 
сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, основанной на 
взаимодействии ведомственного сектора исследований  и разработок с 
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академическим сектором, высшими учебными образовательными 
учреждениями, а также с отечественными и зарубежными 
предпринимательскими структурами. 

В отечественной и зарубежной практике решение подобных проблем 
осуществляется в основном по двум условно выделенным вариантам. 

Первый вариант (рыночный, радикальный). Этот вариант предполагает 
то, что министерство сохраняет за собой обязательства по финансированию 
только тех исследований и разработок, которые необходимы для реализаций 
функций самого министерства.  Проведение приватизации отраслевых НИИ в 
целях привлечения стратегических инвесторов из числа 
нефтегазодобывающих и строительных компаний, предприятий по 
производству пожарной, спасательной техники и оборудования. При этом 
радикально меняется система бюджетного финансирования научных 
исследований, при которой средства распределяются на проектной конкурсной 
основе между организациями любой формы собственности и любой 
ведомственной или иной принадлежности.  В этом случае научно-
исследовательское управление, сохраняя существующий научный профиль и 
ориентируясь на запросы рынка, самостоятельно оптимизируют свою 
структуру и сектор исследований. При таком пути логичен ускоренный 
переход к платному образованию специалистов, использование которых 
предусматривается  вне системы МЧС России. 

Основными рисками данного варианта являются значительное 
сокращение сектора исследований  и разработок в интересах МЧС России в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий, развитие  
сектора  корпоративной науки в интересах ограниченного числа крупных 
отечественных и транснациональных коммерческих структур, сокращение 
производства научных кадров. 

Наиболее предпочтительным представляется второй вариант. Это  - 
институциональная (системная) «достройка». Этот подход базируется на 
утверждении, что сохранившиеся в МЧС России базовые элементы научно-
инновационной системы сами по себе ещё достаточно хороши, но не работают 
из-за отсутствия механизма связи между ними. Соответственно содержание 
этого варианта – дальнейшее совершенствование  существующих и развитие 
недостающих  элементов, внедрение новых форм работы.   

Основные риски этого варианта связаны с ошибками в определении 
масштабов необходимых достраиваемых элементов. Кроме того,  увлечение  
различными новыми формами может оказать негативное влияние на решение 
задач повышения качества уже существующих элементов ведомственной 
науки.  Второй вариант наиболее близок к декларируемой МЧС России 
государственной политике в области гражданской обороны, обеспечения 
безопасности населения  и территорий  от чрезвычайных ситуаций  
техногенного и природного характера. 
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В результате реализации данного варианта можно достичь следующего 
эффекта: 

1. Формирование необходимого и достаточного количества научных, 
управленческих и обеспечивающих подразделений с 
высококвалифицированным персоналом; 

2. Обеспечение необходимого и достаточного количества уровней 
управления; 

3. Обеспечение быстрой реакции на изменения как внешней (изменения 
в системе МЧС России, рынка НТП и соответствующих услуг), таки 
внутренней среды научно-технического комплекса за счёт создания структур 
оперативного получения информации, её анализа, налаживания схем 
адекватного и оперативного обмена информацией; 

4. Повышение рентабельности и производительности научно-
технического комплекса МЧС России,  а также оптимизация бюджетных и 
внебюджетных затрат в целом. 

 
4. Conclusions 

Одним из потенциальных приоритетов России является ее полноправная 
интеграция в мировое инновационно-техническое пространство, увеличение 
присутствия страны на мировых рынках продукции обрабатывающей 
промышленности, в первую очередь – наукоемкой и, в частности, 
информационных технологий. Позитивной тенденцией последних лет является 
образование в России объединений в отраслях ИТ. Однако их деятельность 
носит разобщенный характер, а задачи недостаточно ясно определены. Однако 
процесс интеграции России в мировую экономику требует разработки и 
реализации адекватной концепции внедрения российских НИОКР на 
международных рынках. Одним из возможных вариантов представляется 
активное сотрудничество государственных и бизнес-структур в России в 
рамках государственно-частного партнёрства. 

Одним из наиболее крупных представителей государства на рынке  
потребителей результатов НИОКР является МЧС. Базовые направления 
инновационной политики МЧС России - направления политики, которые 
ориентированы на формирование условий для развития производства 
конкурентоспособной инновационной продукции для обеспечения 
функционирования системы МЧС России на базе передовых достижений 
науки и техники и повышение доли такой продукции в структуре производства 
и системе их реализации на отечественном и мировых рынках. Существующие 
проблемы в области научно-технической и инновационной деятельности в 
масштабе страны не могут не оказывать негативного воздействия на научно-
техническую и инновационную деятельность МЧС России. Так, в системе 
МЧС отсутствует техническая политика, ставящая перед собой достижение 
конкретных качественных целей, нет заинтересованности подразделений и 
специалистов во внедрении новой техники. 
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Важнейшим направлением совершенствования научно-технической и 
инновационной деятельности МЧС России является создание новых 
сбалансированных  центров исследований и разработок, имеющих 
оптимальную организационную структуру, обеспечивающих широкое 
воспроизводство знаний в области гражданской обороны, защиты населений 
и территорий, а также эффективной инновационной системы в сфере 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, основанной на 
взаимодействии ведомственного сектора исследований  и разработок с 
академическим сектором, высшими учебными образовательными 
учреждениями, а также с отечественными и зарубежными 
предпринимательскими структурами. 
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Abstract. The research is focused on the employment, its structure and its changes, in the 
national economy, especially in the manufacturing and services activities with different 
knowledge and technology intensity. The research is conducted for nine sample countries, 
for the years 2008-2012. The results approve theory of structural changes in the national 
economy, as well as in the post-crisis period higher decline of employees was observed in 
less knowledge and technology intensive activities. Nowadays larger share of the employees 
is in the medium and less technology and knowledge intensive activities. 
Keywords: employment, structure, structural changes, knowledge, technology, intensity.  

 
1. Introduction 

In recent decades the structure of global and national economies has changed 
significantly. On the one hand, the dominant share of the tertiary sector becomes 
increasingly high, while share of the industrial sector continues to decrease. On the 
other hand, a necessity of more detailed structure of national economy appears in 
order to analyse the processes inside the sectors. The changes of national structure 
are reflected not only in the structure of GDP (or gross value-added), but in the 
structure of employment, too. In addition, the economic crisis of the years 2008-
2009 showed that no state is protected against crisis in contemporary globalized 
world, and one of the principal issues after the crisis remains the problem of 
unemployment. Nevertheless, countries are aimed on reaching a competitive 
position among the others.  Furthermore, economists increasingly emphasize their 
attention to the structural changes of economy, and nowadays basic attention is 
concentrated on the development of the knowledge economy. According to 
Kondratiev’s long waves,  these days the world economy is in the fifth cycle - the 
period of microelectronics, robotics, biotechnology, genetics, etc., where 
knowledge and technology are most principal [1]. Therefore, the main sources of 

679

mailto:aleksandra.mihnenoka@rtu.lv
mailto:maija.senfelde@rtu.lv


economic growth are attributed to knowledge, innovations and technology 
development, and knowledge-intensive and high-technology industries become one 
of the major factors of country competitiveness. 

In terms of transition to knowledge-based economy, a classification of 
industries and services based on technology and knowledge intensity was also 
developed. Nowadays such world organizations as European Commission, 
Eurostat, etc., use an aggregation of manufacturing industries based on 
technological intensity and on the Statistical Classification of Economic Activities 
in the European community (further NACE). Whereas, the service sector division 
is based on knowledge-intensity, i.e. on the share of enrolled employees with 
tertiary level of education [2]. 

 Thus, nowadays the fears regarding the unemployment, further ability of low-
skilled and unemployed people to find appropriate job in the future appear more 
often because of growing computerisation while developing knowledge-based 
economy [3, 4]. 

The aim of the research is to study the relationship between technology and 
knowledge intensity, and employment structure in the main sectors of national 
economy in the post-crisis period.  

The research is conducted using the data of nine countries. Countries of the 
sample were selected according to several criteria. First of all, three Baltic 
countries – Estonia, Latvia and Lithuania were selected as the countries of native 
region. Secondly, three Balkan countries – Bulgaria, Croatia and Rumania were 
chosen; this choice was based on the evaluation of GDP per capita and Knowledge 
Index, an indicator of the knowledge-based economy development (further KI), 
recent values – in order to investigate statistically comparable countries. Thirdly, 
three Nordic countries – Denmark, Finland and Sweden were selected as a pattern 
of prosperity and development of knowledge-based economy according to the 
recent values of GDP per capita and KI. All selected countries are members of EU. 

The research reflects the data for the post-crisis period, using mainly statistics 
from Eurostat, for the years 2008-2012. This period was selected as the recent 
crisis affected all countries in the world, as well as EU, and nowadays an impact of 
the crisis is still felt. As well, it should be noted that because of the transition to 
NACE Rev. 2 classification in European community of the year 2008, it was not 
possible to compare pre-crisis and post-crisis periods. The data before the year 
2008 was available only in classification NACE Rev. 1.1. If such comparison was 
conducted, the results would not be entirely reliable.  

In order to conduct this research, firstly, special economic literature, published 
papers and researches were studied to display the main aspects of the structure of 
national economy, structural changes and knowledge-based economy (Chenery, 
Syrquin, Kruger, Silva, Teixera, Drucker, etc.). Secondly, using aggregation of 
industries and services by technology and knowledge intensity in terms of NACE 
Rev. 2 classification, the changes of employment structure in manufacturing and 
service sector in three regions of EU for the years 2008-2012 were examined. In 

680



terms of this research the following methods were used: monographic method, 
statistical analysis of secondary data, and graphical methods.  

 
2. Theoretical aspects 
2.1. The structure of national economy and the structural changes 

The national economy forms a complex system, which consists of several 
related to each other macroeconomic elements. The relation between these 
elements also forms the structure of national economy. In economics and economic 
history the term structure is mostly associated with the sectors of national economy 
and sectoral structure, which traditionally consists of three sectors – agriculture, 
industry and services or the primary, secondary and tertiary sectors. For instance, 
A. Fisher [5], C. Clark [6], M. Wolfe [7], J. Furastie [8], and others made a 
considerable contribution to the division of national economy, while Silva and 
Teixera [9], and J. Kruger [10] developed a summary of the structural changes. 

Furthermore, the structure of national economy accordingly to C. Clark’s 
division by three sectors (agriculture, industry and services or the primary, 
secondary and tertiary sectors) will be used in this paper, being the most applicable 
and traditional in economics. H. Chenery and M. Sirquin in several works [11, 12, 
13] have given a significant contribution to the study of structural changes of 
national economy in the long-term period. 

The share of the sectors of national economy changes in the long-term period, 
and economic science explains structural changes of national economy by the three 
sector hypothesis, developed by J. Fourastie [8]: in the long-term period the 
proportion of the primary sector decreases, in the tertiary sector – increases, but 
changes of the share of the secondary sector in the structure of national economy is 
similar to an inverse U-curve, when increase is followed by decrease. These 
features of transformation refer to the structure of GDP (or value added) as well as 
the employment, i.e. the number of employees at the sectors of national economy.   

Nowadays the growth of the services is common to all developed countries, 
while the share of the other two sectors is decreasing, regarding the structure of 
GDP and employment. The result of these transformations is also reflected in 
decrease of importance and share of labour- and natural resource-intensive 
industries and in increase of importance and share of intellectual capital, 
knowledge and technology-intensive industries [14] – the features of knowledge-
based economy. 

 
2.2. The knowledge based economy 

Despite the fact that the concept of knowledge-based economy is widely used, 
the exact definition for the knowledge based economy is not developed. 
Meanwhile, it is argued that Peter Drucker apparently first used the phrase "the 
knowledge economy" in his book The Age of Discontinuity in 1969 [15:349].  

 Although, the OECD has described the knowledge based economies in very 
general terms, as “those which are directly based on the production, distribution 
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and use of knowledge and information” [16: 7]. The World Bank defines the 
knowledge economy as “one where organizations and people acquire, create, 
disseminate, and use knowledge more effectively for greater economic and social 
development” [17]. Anyway the term knowledge economy is used to point out an 
increasing importance of knowledge. 

Another issue regarding the knowledge economy is how to measure it on a 
national or regional level. An attempt to solve the issue is done by Raspe and van 
Oort: “We distinguish the following latent variables: knowledge workers with 
indicators – ICT sensitivity, educational level, creative class, and communicative 
skills; R&D with indicators – the density of high and medium-tech firms and the 
share of R&D employees; Innovativeness with indicators – technical and non-
technical innovations” [18: 105]. Additionally, Cortright and Mayer [19] 
emphasize the role of high and medium-technology firms as indicators of the 
knowledge economy and driving forces of economic and employment growth. 

Comparing the previously mentioned data with aggregation of industries and 
services by technology and knowledge intensity used in European community, it is 
possible to observe an obvious similarity. This also determines a methodology of 
statistical analysis of this research: based on NACE Rev. 2 aggregation of 
manufacturing industries by technology intensity and services by knowledge 
intensity, to study changes of employment structure in the mentioned sectors, in 
order to identify the type of industry and services that have mostly contributed to 
the employment and as a result to economic growth and development of 
knowledge economy in different regions of EU. 

 
3. Statistical evaluation of the employment structure in the sectors of 

national economy with different technology and knowledge intensity  
According to the theoretical aspects of structural changes, the change of the 

number of employees in the sectors of national economy is a distinctive feature of 
the structural changes. Therefore, the research was conducted in terms of the 
employment change in the sectors of national economy.   

Depending on the level of R&D intensity (R&D expenditures relative to value 
added), manufacturing is divided into four groups of industries: high-technology, 
medium high-technology, medium low-technology and low technology industries. 
The service sector is generally divided into knowledge-intensive services (further 
KIS) and less knowledge intensive services (further LKIS), which are based on the 
share of enrolled employees with tertiary level of education. Knowledge-intensive 
services are further sub-divided into knowledge-intensive market services (further 
KIS Market), high-tech knowledge-intensive services (further KIS High-tech), 
knowledge-intensive financial services (further KIS Financial) and other 
knowledge-intensive services (further KIS Other). Less knowledge-intensive 
services in turn are also sub-divided into less knowledge-intensive market services 
(further LKIS Market) and other less knowledge-intensive services (further LKIS 
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Other) (based on [2]). It should be noted that nowadays this aggregation is based 
on NACE Rev. 2 classification. 

Thus, the research was developed in order to investigate the employment 
changes in manufacturing, which make the major part of the industrial sector and 
create high value-added products, and in the service sector, which contribute most 
to economic growth in developed countries in our time. Furthermore, four groups 
of industries were distinguished and applied in manufacturing, but in the service 
sector – six groups, according to the mentioned aggregation.   

 
3.1. Employment structural changes in EU countries of the years 2008-2012 

Table 1 displays the data of the employment share and its change in three main 
sectors of national economy, as well as values of GDP per capita of the year 2012 
and the most recent values of KI. 

 
Table 1. Employment structure in the main sectors of national economy  
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6
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.6 
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1

3.0 
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2
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2
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-
0.1 

4
1.9 

3
9.9 

-
2.0 

3
3.2 

3
5.3 

2
.1 6.2 6.

63 
Source of data for calculations: 20, 21, 22 
 

First of all, it should be noted that the data of the sample approved theoretical 
aspects of structural changes in national economy – the higher GDP per capita, the 
higher the share of employees in the tertiary sector and the lower in the primary 
sector (see Tab. 1). Furthermore, it is possible to observe a positive relationship 
between GDP per capita and KI for all sample countries – the higher GDP per 
capita, the higher the index. In addition, these values differ among the regions. 
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Nordic countries had the highest GDP per capita and KI. Though, the Balkans had 
the lowest values, especially Bulgaria and Romania, but three Baltic countries had 
mid-level values with Estonia’s prevalence in the region (see Table. 1). 

During the analysed period, the share of the number of employees in the 
secondary sector shrank in all sample countries, while it increased in the tertiary 
sector.  Besides, the highest percent of the services was especially typical of 
Nordic countries, high GDP per capita and KI level, but the lowest – for the 
Balkans. In 2012 the largest share of the tertiary sector was in Sweden – 82.9 % of 
total employment that increased by 2.1 percentage point in comparison with 2008.  
However, in 2012 this share was smaller in the Baltics and Balkans, especially in 
Romania - only 35.3% of total number of the employees was employed in the 
service sector. In the Baltic countries the employment structure was similar to the 
Nordic countries, but the Baltics still had a greater share of employees in the 
primary and secondary sector in the years 2008-2012 (see Table. 1). 

 
3.2. The employment structure in manufacturing industries with different 

technology intensity 
Nowadays high attention is devoted to high- and medium high-technology 

industries. These industries are supposed to create products with high value-added, 
and, accordingly, contribute most to economic growth. According to the Fig.1, 
around 36-41% of manufacturing employees in the Nordics were employed in 
these industries. In the Balkans and Baltics this share was noticeably smaller.   

 

 
 

Fig. 1. Employment structure in manufacturing by type of industry, in 2012, in % 
[Source of data for calculations: 20] 

 
In addition, these industries engaged only 10.5% and 12% of the 

manufacturing employees in Latvia and Lithuania, but in Estonia – 22.2%. 
According to the Fig.1, in the sample countries with relatively high income 

level (the Nordics) low-technology industries engaged around 30-34% of the total 

684



number of employees in manufacturing. While in the Baltics and Balkans this 
share was remarkably higher – in Latvia and Lithuania it was  more than two times 
larger (65.3% and 67.7%, accordingly). In the sample countries with relatively low 
and middle income level the larger share of employees in manufacturing was 
engaged in low- and medium low-technology industries. While in the countries that 
are considered to be highly developed, high- and medium high-technology 
industries had a larger share. 

The recent crisis definitely affected the employment and its structure in the 
sectors of economy. Fig. 2 displays the changes in the number of employees in 
manufacturing that accompanied the crisis.   

 

 
 

Fig. 2. Change of the number of employees in manufacturing, by type of industry, from 
2008 to 2012, in thousands [Source of data for calculations: 20] 

 
During the research period the number of employees changed mostly in low-

technology industries, especially in Romania – decreased by 148 thousands (see 
Fig.2). As well, a noticeable decrease was observed in medium high and medium 
low-technology industries. Despite the fact that a higher decline in absolute values 
was noticed in Bulgaria and Rumania, in the Baltics the number of employees in 
manufacturing shrank not as significantly as in the Nordics, nevertheless, the 
percentage change displays a different vision (see Fig. 3). 
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Fig. 3. Percentage change of the number of employees in manufacturing, by type of 
industry, from 2008 to 2012, in % [Source of data for calculations: 20] 

 
Fig. 3 shows that Bulgaria’s and Rumania’s percentage change of the number 

of employees in aggregated industries of manufacturing was not as high as the 
absolute changes. Moreover, the Baltics, where decline in the number of 
manufacturing employees was relatively modest, showed rather high percentage 
changes  of the year 2008 (Latvia, Lithuania), as well as the Nordic countries. This 
is explained with the sectorial structure of employment in the national economy. 
The Balkans had the highest share of employees in the secondary sector, therefore, 
even high absolute changes resulted in a lower percentage changes. In other 
countries the situation was the opposite. 

 
3.3. The employment structure in the service sector activities with different 

knowledge intensity 
The employment structure in the service sector was similar among the sample 

countries – the main part of the employees was engaged in KIS Other and LKIS 
Market services, but at the same time this share is smaller in the Nordics than in 
the Balkans and Baltics (around 81-83%, see Fig. 4). In addition, in the Nordics the 
share of employees in KIS Other was higher than in LKIS Market services unlike 
the Baltics and Balkans. The Nordics also had a higher share of employees in KIS 
high-tech services, which these days are considered as the major driving forces of 
innovations and higher value-added.   

Regarding the absolute changes of the employment in the aggregated groups 
of the service sector in the post-crisis period (Fig. 5), the number of employees in 
all countries especially declined in LKIS Market services, except Rumania - there 
was an obvious increase in all groups of services,  except KIS Other.  
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Fig. 4. Employment structure in the service sector by type of the services, in 2012, in % 
[Source of data for calculations: 20] 

 
A sharp decline in KIS Other services was also observed in Latvia, Bulgaria 

and Lithuania, while in the post crisis period the Nordics (and Estonia) indicated 
the growth of employees in KIS groups (see Fig. 5 and Fig. 6), particularly Sweden 
and Finland. Nevertheless, the absolute and relative decrease of the employees was 
more noticeable in the countries with lower income level (Latvia, Lithuania, 
Croatia and Bulgaria) (Fig. 5, Fig. 6). It should be  stated that despite the low 
income level in Rumania and larger share of employees in the secondary sector 
than in the services (see Tab. 1), a relatively low decline in the manufacturing (Fig. 
3, Fig. 4) and remarkably high increase of employment in the service sector (Fig. 5, 
Fig. 6) are shown in the post crisis period. 

  

 
 

Fig. 5. Change of the number of employees in the service sector, by type of the services, 
from 2008 to 2012, in thousands [Source of data for calculations: 20] 
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Fig. 6. Percentage change of the number of employees in the service sector, by type of 

the services, from 2008 to 2012, in % [Source of data for calculations: 20] 
 

Investigating the structure of employment and its changes in the service sector 
activities, it is possible to observe that despite the high absolute changes in the 
number of employees in LKIS Market activities, the percentage changes were not 
so remarkable (Fig. 5, Fig. 6). That is explained with a rather high share of LKIS 
Market activities in the service sector. 

 
4. Conclusions 

The sample countries approved a positive relationship between higher income 
level and knowledge-based economy development, on the one hand, and high share 
of the service sector and comparatively low share of the primary and secondary 
sector in the structure of national economy, on the other hand. As well, these days 
structural transformation in terms of employment is continuing in all countries.  

In all sample countries in the post crisis period the decline of the number of 
employees was more observed in manufacturing, especially in low-technology 
industries. In the service activities the decline of employees was also typical of less 
knowledge-intensive services. Nevertheless, during the research period more 
developed countries also presented the increase of number of employees in more 
knowledge-intensive activities. 

Despite the fact that nowadays in terms of knowledge-based economy 
developing high attention is devoted to the evolution of the industries and services 
with high technology and knowledge intensity, the conducted research shows that 
in the countries with the high income level (the Nordics) the employment share in 
the high-technology industries and high-tech knowledge-intensive services was 
larger than in the less developed countries with the lower income level.  However, 
even in the Nordics these high-tech activities did not engage as many employees as 
less technology- and knowledge-intensive activities did. Accordingly, it is not 
necessary to engage all work forces in the technology and knowledge intensive 
activities to have a higher prosperity level. 
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Abstract. A computer program has been made to reduce the calculation time and to increase 
the accuracy of the calculation with no additional cost. The program does not require 
previous experience and advanced computer knowledge to operate it. There are two types of 
water supply networks, branched and ring-type. Ring type consists of a series of closed rings 
surrounding the consumers and supply them with water through sections. This type of water 
supply networks has an advantage over branched type because they do not require stopping 
of water in the entire network in a case of exclusion of certain parts of the network. When 
all input parameters are known, it is necessary to calculate the diameters of all sections and 
meet the required pressure drop in each of them. 
Keywords: ring water supply networks. 
 
1. Mathematical model for computer program 

According to hydraulic connections, there are two types of water supply 
networks, branched and looped (ring-type). Looped water supply network, Pic. 1, 
consists of a number of closed loops (rings) surrounding the consumers while 
supplying them with water through sections. This ring of network has advantage 
over branched type because there is no need to interrupt the supply to all network if 
and intervention is required only on one part of it. When calculation for looped 
type of water supply network is performed, two laws of hydraulics have to be 
satisfied. 

a) The sum of volume flows in every node must to be zero, that is the amount 
of water entering and leaving the node must be equal and 

b) At constant flow, the pressure difference between two cross-sections in the 
network is used to overcome the resistance and geodetic height between the cross-
sections. 
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In order to explain the mathematical model, which used as a base for 
development of computer programme, an example shown in fig. 1 is used. Every 
branch is labeled with number and the corresponding volume flow (ex. 1-14 means 
branch 1, 14 l/s). Network is comprised of 4 loops also labeled with numbers in the 
middle. To run the computer programme properly, it has to be previously "filled" 
with input data (with known network data). 
   

 
Fig. 1. Ring - type water  network 

 
Volume flow (inlet and outlet) and length of section represent input data for 

every node. 
Total allowed pressure drop in the system is Σ∆p=5000 Pa, [1]. This value of 

pressure drop is enough to allow the complete calculation of the network to be with 
satisfying accuracy, but the computer programme itself allows the total pressure 
drop in some cases to reach values smaller than 100 Pa.  

Number of loops: j = 4 
Number of sections: i = 12 
Friction coefficient of the pipe: λ=0,018 
Density of water: ρ=1000 kg/m3 
For calculation of the network parameters, relative direction of water 

movement in the loops have to be adopted. In this case, we adopt clockwise 
direction to be 'positive'. 

With above shown input data it is neccessary to calculate cross-sections of all 
section and to match the allowed pressure drop in each of them. 

The calculation goes under the following order: 
Pipe diameter, 

 
 ( ) 48,0025,0 ii qD ⋅⋅= ρ  m.     (1) 
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Calculated diameter is standardized onto the first greater standard size. 
Recommended values for velocity of water in pipes are, w=0,75 - 2 m/s. 
Hydraulic resistances, 

 
33,501454,0 −⋅⋅⋅= iii DLS ρ  Pa∙s2/m6.   (2) 

 
Energy losses due to friction (pressure drop), 

 
2
iii qSp ⋅=∆  Pa.      (3) 

 
Correction of the flow in the loop, 

 

ii

i
j qS

p
q

∑
∑

⋅⋅

∆
−=∆

2
 m3/s.     (4) 

 
2. Numerical example and comparison of results 

Calculation is performed through iterations while the number of iterations is 
determined by the value of pressure drop, i.e. number of iterations must be 
sufficient to result in pressure drop equal or smaller than recommended value. 
 

Table 1. Review of calculate water flow in each iteration  
 

Section l 
m 

q 
l/s 

q – 1 
l/s 

q - 2 
l/s 

q - 3 
l/s 

d 
mm 

∆p 
Pa 

1 880.000 14.000 9.410 9.241 9.233 100.0 234975 
2 735.000 30.000 32.242 32.362 32.362 151.0 267734 
3 880.000 180.000 185.000 185.469 185.445 313.9 212451 
4 735.000 45.300 36.760 36.593 36.602 160.3 249003 
5 880.000 15.000 14.280 14.281 14.241 100.0 559026 
6 735.000 15.000 16.305 16.304 16.365 100.0 616599 
7 880.000 63.300 64.744 63.719 63.708 211.1 208051 
8 735.000 15.000 15.908 16.739 16.739 100.0 645149 
9 880.000 15.000 14.485 15.035 15.035 100.0 623128 
10 735.000 30.100 30.722 29.906 29.909 151.0 228694 
11 880.000 20.700 18.623 18.291 18.275 125.0 280049 
12 735.000 65.100 62.434 62.163 62.147 211.1 165357 

 
Number of iteration depends on the accuracy determined in the computer 

programme. In this case, the accuracy is set to 0,11 l/s which means that the 
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difference between calculated flow in the section from the previous iteration and 
currently calculated flow in the same section should not be greater than 0,1 l/s. 

 Accuracy of mathematical model and computer programme is proved by 
comparing with the same network calculated according to [1]. Comparison is 
presented on Table 2. 

Table 2. Comparison of results 
 

Section Starting 
flow 
l/s 

Calculated 
flow 
l/s 

Calculated 
flow 
l/s 

according to 
[1] 

l 
m 

d 
mm 

d 
mm 

according to 
[1] 

1 14.000 9.233 9.470 880 100.0 150 
2 30.000 32.362 32.500 735 151.0 200 
3 180.000 185.445 190.480 880 313.9 400 
4 45.300 36.602 40.770 735 160.3 200 
5 15.000 14.241 12.970 880 100.0 150 
6 15.000 16.365 17.030 735 100.0 150 
7 63.300 63.708 67.580 880 211.1 300 
8 15.000 16.739 17.250 735 100.0 150 
9 15.000 15.035 12.750 880 100.0 150 

10 30.100 29.909 33.800 735 151.0 200 
11 20.700 18.275 14.750 880 125.0 150 
12 65.100 62.147 59.150 735 211.1 250 

 
3. Nomenklature 
d diameter of the section, 
H geodetic height of node in the network, 
l length of section, 
p pressure in network, 
q volume flow of water in section, 
w velocity of water in section, 
∆p  energy loss due to friction. 
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Abstract. An analysis is made about the prerequisites for providing innovative productive 
activity optimization using charts that reflect the positioning of potential producers involved 
in a product competition. A motivation is justified for the selection of a production-oriented 
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1. Въведение 

Производствената  активност е само част от човешката дейност, 
меродавен мотив за която е удовлетворяването на лични и обществени 
потребности. Сред тези потребности важна роля има и грижата за 
осигуряване на ресурси, които са необходими за посрещане на непланирани 
или непредвидени случаи, както и грижата за прехвърляне на богатство към 
следващите поколения. След като е отделена част от ресурсите, с които се 
разполага, за осигуряване на социални нужди или потребности, според  
актуалния за обществото жизнен стандарт, положени са грижи за бъдещите 
поколения и, ако все пак са останали определени излишъци, то те се 
използват от производителите  в  конкурентната борба за осигуряване на 
желан и допустим пазарен дял. Стабилност на производствената система в 
този случай се постига чрез подходящо структуриране на производствената 
програма (производство на по-широка и разнородна номенклатура от 
продукти – продуктови иновации), утвърждаване на пазарно реноме 
(подържане на търговска марка и реклама), увеличаване на пазарния дял (по-
висока производителност, по-малка себестойност, по-добро качество – 
технологични иновации), разширяване на дистрибуторската мрежа и 
верифициране на доставките [1].  
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2. Модел за устойчивост на пазарно присъствие 
Механизмът за използване на ресурси с мотива за осигуряване, 

увеличаване или възстановяване на пазарен дял в условията на разширяващо 
се индустриално възпроизводство се илюстрира чрез оптимизационната 
диаграма, показана на фигура 1 [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ако с L се обозначи контурът, в който преди използване на ресурси за 

разширяване на възпроизводството, попадат всички N0 потенциални 
производители на конкретен продукт с производствени характеристики Мi – 
обем на производство за единица време и Ri – съответните му общи 
производствени разходи, то реалните участници на пазара ще са само N от 
производителите, чиито характеристики са разположени  над  линията (лъча) 
L0. Линията L0 пресича контура L така, че ΣМi на N-те производители да 
покрива напълно актуалните  потребности на пазара от конкуретния продукт, 
а производителите от N+1 до N0 няма да имат пазарно присъствие, тъй като 
продажбата на произведена от тях продукция ще води до по-големи разходи 
за пазарно необходимите количества, респективно и на цената, заплащана от 
потребителите. Това се установява от обстоятелството, че отношението Ri/Мi 
едновременно представя единичната себестойност на продукта и наклона на 
лъча Оi спрямо ординатата, при което по-малките стойности на 
себестойността съответстват на по-малък наклон на линиите Оi. При 
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  Фиг.1. Оптимизационна  диаграма 
    по себестойност 
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последователното завъртане на линиите Оi  по часовниковата стрелка и 
навлизането им в контура L до съвпадане с линията L0 се обхващат всички 
продажби на продукта с възможно  по-малки себестойности, а следователно и 
с минимални общи производствени разходи.  

Ако отделен производител i с пазарно присъствие реши да увеличи 
своите продажби, той би могъл да направи това като ползва технологични и 
продуктови иновации или чрез разширяване на производствените си 
мощности. При това се предполага, че той няма да влоши показателя си за 
себестойност на продукта, а в пазарно отношение новото му положение на 
диаграмата (R, М) ще предизвика едва забелижимо завъртане на линията L0 
обратно на часовниковата стрелка. Много скоро обаче и другите 
производители ще се възползват от същата или друга технологична иновация 
като на свой ред проявят стремеж към разширено възпроизводство. Това ще 
предизвика изменение на формата на контура L до, например приблизитело 
новата му конфигурация, която на фигура 1 е означена с L', и значимо 
завъртане на L0 обратно на часовниковата стрелка до новото й положение 
L0'. Като резултат от описаната  трансформация  на  пазара ще присъстват по-
малко на брой, но по-едри производители, които ще продават продукта си 
при по-малка себестойност и с по-малки общи производствени разходи.  

Продуктите присъстват на пазара като съвкупности, от които 
потребителят прави случаен избор. При това обхватът на тези съвкупности е 
смес от продукти, произведени в различно време, на различни места, при 
различни условия и използвани ресурси. Продуктите присъстват на пазара не 
като стока, която потребителят купува еднократно, а като обект, за който 
след всяка повторна покупка той иска отново да се увери в наличието на не 
по-лошо качество от предходната употреба или в сравнение с отзивите на 
други потребители. Устойчиво повторение на покупките се мотивира, когато 
е постигната възпроизводимост на процесите и хомогенност на 
производствените резултати. Тогава по-малките отклонения от номинала  
допускат  по-малки загуби за производители и потребители от появата на 
продукти на границата с неприемливото качество.   

В случая, представен на фигура 2, линията Оi от фигура 1 се представя от 
вертикалната линия R (възможните качествените различия поради 
отклонения от номинала в случая от фигура 1 са останали неотчетени), 
отделяща с дясната си страна производителите, които имат проблеми с 
пазарното си присъствие поради високата себестойност на техните продукти. 
Само някои от тях, а именно, попадащите в сектора (∠R, L0), който е 
образуван при пресичането на линиите R, L0 и контура L, имат шанс да 
получат пазарна реализация, тъй като по-високите им цени се компенсират от 
по-добро качество. Същевременно производителите, които попадат в сектора 
(∠L0, R) на същите линии, но под пресечната точка на R и L0, са също с 
пазарни проблеми поради по-ниското качество, въпреки по-ниските им цени. 
Производствените възможности, съответни на производителите от втория 
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сектор, отчитат  неустойчивостта на пазарната среда. Пазарната им квота е 
обект на преразпределение, в което освен тях участват и всички други 
производители, намиращи се в сектора (π–∠ L0, R) наляво от пресечната 
точка на линиите R и L0, включително и на тези от първия сектор. Средствата 
за постигане на желаното от производителите преразпределение се 
осъществявя чрез нови инвестиции и съответни технологични или 
продуктови иновации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изложените съображения показват, че устойчиво поведение на 
производителите в пазарната среда ще е налице само когато пресечната точка 
на линиите R и L0 е извън контура L и то при условие, че L0 сключва ъгъл с 
оридинатата, който е по-голям от този на съответната дясна допирателна към 
контура L. Вариантът на пазарна стабилност отговаря на предпоставки, 
свързани със съществени ценови различия при малки качествени различия. 
Обратният  вариант, когато пресечната точка също е извън контура L, но L0 е 
над лявата допирателна, съответства на пълна пазарна неустойчивост.   

Междинните варианти, при които са налице стабилна и неустойчива 
пазарна квота, се характеризират чрез съотношението на двете техни части. 
Размерът на неустойчивата квота МН се определя като сума от възможностите 
на производителите, попаднали във втория сектор, при което 
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      В случаите, когато характеристиката Q и цената С варират в широки 
граници, които предполагат използване на съществено отличаващи се 
технологични или конструктивни решения, сумите по зависимости 1 и 2 е 
подходящо да се образуват за няколко интервала на Q и/или С. Така се 
създават предпоставки за по-детайлно отчитане на фрагментирани условия 
при производителите и обособяването на потребителски сектори. 
 
3.  Заключение 
     Представеният анализ на състоянието на пазарната среда създава 
предпоставки за оценка на конкурентните условия, които определят условия 
за устойчивост на производствената активност.  
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Abstract. Holacracy is a new model of business organization management where any 
hierarchical organizational structure is missing. Management and decision making is 
performed on the basis of pre-defined rules by all employees in the organization with a 
focus on performing the concrete tasks. The innovative management model has already been 
implemented in numerous companies in the U.S., France, Germany, and Australia and is 
considered to be among the main trends in management in 2014-2015. The report aims at 
examining the main features and characteristics of the holacracy as a management model 
and evaluates its positive and negative sides. Finally, the report presents an evaluation 
model of the holacracy on the base of different sectors and different criteria. The results 
show which the main and strongest advantages of the holacracy are, as well as which the 
most appropriate sectors are, where the management method to be applied in.   
Keywords: holacracy, organizational model, management model, organizational 
innovation, organizational structure, innovative management. 
 
1. Въведение 

Иновациите в моделите на управление на бизнес организациите са от 
съществено значение за прилагането на иновации в цялостната дейност на 
компаниите. Организационната структура и модел на управление е основен 
фактор за развитието на организацията, компетентността при взимането на 
решения, решаването на възникнали проблеми и обединяването около единна 
и обща стратегия. Управлението е в пряка и директна корелация с 
ефективната организационна структура. Организационната структура според 
Дж.Донъли е формално дефинираната рамка от взаимоотношения на власт и 
задължения [1]. Организационните структури, които най-често се срещат в 
бизнес действителността са разделени условно на: бюрократична структура, 
департаментализация и адаптивни структури. Департаментализацията от своя 
страна се подразделя на основни видове, които са: функционална 
организационна структура, дивизионална (продуктова, потребителска, 
регионална). Адаптивните организационни структури са проектни и 
матрични [2]. В настоящия доклад фокус ще бъде поставен именно върху 
адаптивните структури и по-конкретно върху един иновационен 
управленско-организационен подход. Гуруто на мениджмънта Питър Дракър 
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твърди, че “За да бъдат конкурентни в бъдеще, компаниите ще трябва да 
постигнат трикратно увеличение на производителността-само с една трета от 
хората”[3]. Това твърдение поставя въпроса за постигането на по-висока 
ефективност в поставянето на задачи и съкращаване в максимална степен на 
излишните и ненужни отговорности, които отнемат от времето на 
служителите. Някои иноватори в областта на управлението на бизнес 
организации и предприятия считат, че излишна отговорност, отнемаща 
основна част от ресурса на служителите да изпълняват целите на компанията 
оптимално е йерархичната структура. Тя налага допълнителен разход на 
време за непрекъснат контрол и отчетност за изпълнението на задачите, 
сложна структура и риск от едноличност на взимане на решенията, 
прекомерен разход на служители със супервайзорски отговорности, които 
реално не работят конкретно по целите и задачите на организацията. 
Иноваторът Браян Робъртсън представя пред научната общност през 2000г. 
методът на управление холокрация, при който фокусът е насочен към 
задачите, които компанията трябва да извърши [4]. 
 
2. Същност, специфики и предимства на организационния модел 
Холокрация 

Холокрацията е нов модел на управление на бизнес организации, който 
замества традиционната йерархична организационна структура с иновативна 
организация под формата на кръгове от хора, които работят по конкретни 
задачи. Управлението и взимането на решения се осъществяват на база на 
предварително изготвени правила от всички участници в организацията с 
акцент върху конкретните задачи за изпълнение. Иновативният модел на 
управление е вече приложен в редица предприятия в САЩ, Франция, 
Германия, Австралия и дава заявка да бъде сред основните тенденции в 
мениджмънта през 2014-2015. Докладът има за цел да разгледа основните 
характеристики и специфики на модела на управление холокрация и да 
изведе оценки за неговите положителни страни и оценка за приложимостта 
му сред различни бизнес сектори. Холокрацията е метод на управление на 
бизнес организации, при който отсъства добре познатата йерархична 
структура, включваща титли, подчиненост и вертикалност във взимането на 
решенията в организацията. Важно е да се отбележи, че мениджмънт 
съществува, но той е изваден от функциите на микро ниво, с идеята, че 
усложнява и забавя работата на звената. Също така е важно да се отбележи, 
че йерархия също съществува, но тя е организирана на друго ниво, не на 
познатото дивизионно структуриране. Методът на организация е базиран на 
общи правила, които се съставят на демократични принципи между всички 
участници и подлежат на моделиране спрямо конкретната задача за 
изпълнение. Моделът представлява система от правила, която разпределя 
задачите и дава възможност за тяхната комплексна оценка на изпълнението 
от страна на целия екип. На практика в модела отсъства едновалиден лидер, а 
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всеки е лидер за изпълнението на неговите задачи. По този начин моделът 
стреми да управлява и намали напрежението от властта и делегирането в 
неговото двустранно отношение. Според създателя на модела тази липса на 
напрежение дава възможност за по-висока концентрация над поставените 
задачи, вместо разход на време и енергия по сложна комуникация с 
междинен мениджър. За всяка конкретна задача се изгражда екип, който 
отговаря за нея като едновременно един служител може да участва с няколко 
екипа, да заема различни роли, да работи по различни правила, съобразно 
установените правила в конкретния екип по конкретната задача. 

 
Основни принципи на метода на управление и организационна 
структура: 
• Организация на звена на компетентности по отношение на 
определени задачи (роли) 
• Кръгова и гъвкава структура – моделът организира различните роли 
в отделни кръгове според задачите. Всеки кръг има собствени правила 
• Наподобява матричната структура на управление, но има ясно 
отличими разлики 
• Не е базиран на консенсус, но интегрира мнението на всички 
участници от екипа 
• Организиране на екипи около оперативни цели и задачи, а не по 
принципни структури, към които впоследствие да се приспособяват задачите 
• Липса освен на мениджъри, но и на дефинирани работни позиции 
 
Основни цели на метода са: 
• Да намали натовареността на служителите по отчетност и 
координация с междинни мениджъри 
• Да  постави акцент върху задачите, вместо върху компетентностите и 
подчинеността 
• Да намали напрежението в комуникацията между служителите, 
произтичаща от подчинеността и сложната йерархична структура 
• Намаляване на фактора „едноличност” при взимането на решения и 
преценки 
• Намаляване на личностните грешки чрез установяване на ясни 
правила за разпределение на задачите 
• Намаляване на субективния фактор при оценка на изпълнението на 
задачи, предвид участието на целия екип и предварително зададени цели за 
постигане 
• Позволява развитие на структурата, съобразно конкретни задачи и 
цели, вместо рамкираните ограничения на вече изградена структура 
• Прилагане на ясни правила, които намаляват проявата на евентуални 
негативни фактори като его, политика, личностни отношения 
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• Участие в срещи и екипи само от пряко въвлечените в задачата 
служители, без йерархично представителство 
• Прозрачност на процеса по изпълнение на задачи и отговорности 
• Моделът подкрепя процеса и задачите, а не индивидите, т.е. гони по-
висока ефективност 
• Моделът е отговор на негативните влияние на корпоративната 
структура 
• Начин на управление – екипност 
• Премахва ограничението на трудовата характеристика, която е 
инструмент за приемане или отказване на конкретна задача 
• Приспособява хора към задачи, а не задачи към хора и 
предварително организирани отдели/звена за други цели 
 

 
 
 

Фиг. 1. Примерна организационна структира на отговорности  
и компетенции Холокрация 
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Фиг. 2. Трансформиране от традиционна йерархична организационна структура  
към  Холокрация 

 
Холокрацията като структура се различава от конвенционалната 

йерархична структира по организацията вместо в отдели - в кръгове, които 
изпълняват конкретни задачи и след тяхното изпълнение могат да се 
преоформят спрямо следващата задача или задачи. Също така служителите 
могат да участват в няколко кръга едновременно и да работят с различни 
хора по различни проекти и задачи. Така организираната структура позволява 
структурирането на кръгове по големина, отговорности и разпределение на 
задачите спрямо конкретните цели. Същевеменно тя много прилича по състав 
и цели на матричната организационна структура, но това, което я отличава е 
липсата на заявено лидерство, подчиненост и по-малкото ресурси за 
контролинг и отчетност. Общите черти между двете са добре познатото и 
много разпространено разпределение на роли и организация около конкретни 
задачи (проекти). При холокрацията, гъвкавата стругтура позволява 
конкретните задачи да бъдат разпределени не на база проект, а на база 
изпълнение, което допълнително би повишило ефективността от 
използването на наличните ресурси и удовлетвореността на служителите. 
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3.  Методология за определеяне на приложимостта на управленския 
подход Холокрация 

Методологията за оценка и приложимостта на управленския 
организационен модел Холокрация е извършен съобразно оценка на избрани 
критерии. На база на тези критерии е извършена оценка по сектори. 
Критериите най-общо са проявления на организационния модел холокрация и 
са негови присъщи характеристики, с които той допринася към 
организацията и нейното управление. Оценката е извършена след 
провеждането и анализ на дълбочинни интервюта с представители на 
анализираните сектори и тяхната индивидуална оценка по зададените 
критерии доколко те са значими за сектора. Оценка е извършвана по 
дихотомна скала за двете решения: има ли съществено значение конкретният 
критерий в сектора или не. Анализът е разделен на три групи критерии, 
обединени съобразно присъщите за модела Холокрация подобрения на 
съществуващите организационни модели на управление, които той предлага:  

• По-добро изпълнение на задачите 
• Управление на рисковете 
• Намаляване на негативните психологическите фактори на 

служителите, влияещи върху работата им 
В представените резултати „+“ означава, че критерият е оценен от 

интервюираните като значим за сектора, а „-„ – като несъществен. 
Съществуват и оценки „+/-„, които са резултат от неопределеност на 
критерия за конкретния сектор. В анализа оценка „+“ носи 1 условна точка, „-
„ носи -1 условна точка, а „+/-„ се счита за нулев резултат и не влиза в 
изчисленията и крайните резултати. Анализът е извършен по два метода – 
заключение съобразно събраните точки за конкретния критерии на база 
отговорите от представителите на всички анализирани сектори и втори метод 
на база сектор, съобразно оценките по всички анализирани критерии. 
Резултатите са представени накрая на всяка таблица. Кратък обобщен анализ 
за значимостта на критериите от категорията и доколко те влияят в 
анализираните сектори е приложен след всяка таблица. 
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Таблица 1. Оценъчен модел на база критерии за по-добро изпълнение  

на задачите и тяхната значимост за определени сектори 
 

Висока 
компетентност 
за конкретната 

задача

Участие на
 всички 

участници 
в решенията

Приспособяване 
на хора 

към задачи

Спестяване
 на време 

за контролни 
функции

Гъвкава и 
променлива 

структира
Обща оценка 
на база сектор

Държавна администрация +/- + + + + 4 (5)
Банково и застрахователно дело +/- + + + + 4 (5)
Охранителна дейност + + + + + 5 (5)
Консултантска дейност + + + + + 5 (5)
Образование и обучение + + + + + 5 (5)
Търговия на дребно - + + + + 3 (5)
Търговия на едро - + + + + 3 (5)
Производство на хранителни стоки +/- + - + + 2 (5)
Производство на нехранителни стоки +/- + - + + 2 (5)
Добивна промишленост - - - + + -1 (5)
Машиностроене + + + + + 5 (5)
Транспорт - - - + + -1 (5)
Ресторантьорство - + + + + 3 (5)
Земеделие +/- - - - - -4 (5)
ИТ + + + + + 5 (5)
Организации с идеална цел - - + + + 1 (5)
Туризъм - + + + + 3 (5)
Обща оценка на база критерий
брой + 5 13 12 16 16
брой - 7 4 5 1 1
Крайна оценка за критерия -2 (17) 9 (17) 7 (17) 15 (17) 15 (17)

По-добро изпълнение на задачите

 
 

Резултатите показват значимост на следните критерии, които са 
положително оценени като значими за повечето анализирани сектори: 
участие на всички участници в решенията (53% от секторите), 
приспособяване на хора към задачи (41%), спестяване на време за контролни 
функции (88%) и гъвкава и променлива структура (88%). Като най-незначим 
е определен факторът „висока компетентност за конкретна задача“, което 
означава, че високата компетентност не е сред критичните проблеми на 
организацията/сектора и повечето задачи в секторите могат да бъдат 
извършвани от широка група служители и не са пряко зависими от единични 
специалисти. Критерият е изследван, тъй като при моделът Холокрация, 
високите специалисти в няколко сфери биха работили най-ефективно в 
проектите и задачите, за които биха били най-полезни и не биха били 
издигнати, за да бъде пренасочена тяхната дейност към контролна.  

По отношение на секторите, на база броя значими критерии от категория 
„По-добро изпълнение на задачите“ на секторно ниво, най-подходящи за 
прилагането и въвеждането на такъв тип организационен модел са: 
охранителната дейност (покрива 100% от критериите като значими), 
консултантската дейност (100%), образованието и обучението (100%), 
машиностроенето и ИТ дейности (100%). Холокрацията би била приложима 
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и в държавната администрация, банквото и застрахователно дело и 
земеделието, които са събрали 4 от възможни 5 точки при анализирането на 
зададените критерии (80%). 
 

Таблица 2. Оценъчен модел на база критерии за управление  
на риска и тяхната значимост за определени сектори 

 

риска  от 
едноличност при 

взимане на 
решенията

риск от 
субективност
в оценката на 
подчинен

риск от личностни 
негативни фактори 
и проявата им 
върху дейността

Обща оценка 
на база сектор

Държавна администрация + + + 3 (3)
Банково и застрахователно дело +/- + + 2 (3)
Охранителна дейност +/- + + 2 (3)
Консултантска дейност - + + 2 (3)
Образование и обучение - + + 2 (3)
Търговия на дребно + + + 3 (3)
Търговия на едро + + + 3 (3)
Производство на хранителни стоки + + + 3 (3)
Производство на нехранителни стоки + + + 3 (3)
Добивна промишленост + + + 3 (3)
Машиностроене + + + 3 (3)
Транспорт + + + 3 (3)
Ресторантьорство +/- + + 2 (3)
Земеделие + + + 3 (3)
ИТ + + + 3 (3)
Организации с идеална цел + + + 3 (3)
Туризъм +/- + + 2 (3)
Обща оценка на база критерий
брой + 11 17 17
брой - 2 0 0
Крайна оценка за критерия 9 (17) 17 (17) 17 (17)

Управление на рискове

 
 

При анализа на резултатите от оценъчния модел, засягащ критерии, 
присъщи за организационния модел Холокрация от категория „управление на 
рискове“, изводите могат да изведат тезата, че най-значимите критерии за по-
голямата част от анализираните сектори са: риск от субективност в оценката 
на подчинен (100%) и риск от личностни негативни фактори и проявата им 
върху основната дейност (100%). Рискът от едноличност при вземане на 
решенията е определен от респондентите като слабо значим, поради факта, че 
в някои сектори това не се индентифицира като слабост и не се категоризиа 
като риск. 

Секторите, в които е най-подходящо да бъде въведен организационния 
модел Холокрация, съобразно оценките на критериите от тази категория са: 
държавната администрация, търговията на дребно и едро, производството на 
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хранителни и нехранителни стоки, добивната промишленост, 
машиностроенето, транспортът, земеделието, ИТ дейности и организации с 
идеална цел. Резултатите сочат, че по отношение на критериите за 
управление на рискове, с които моделът Холокрация би допринесъл в 65% от 
секторите, той би бил необходим и приложим. 

 
Таблица 3. Оценъчен модел на база критерии за намаляване на негативните  

  психологическите фактори на служителите, влияещи върху  
работата им и тяхната значимост за определени сектори 

 

Негативен 
фактор 

на 
подчинеността

Положителен 
фактор 

на екипната 
работа

Реализиация 
в спектър 

от интереси

Положителе
н фактор на 
чуваемостта

Разно-
образяване на 

дейността

Негативен 
фактор на 

постоянните 
екипи

Обща оценка 
на база сектор

Държавна администрация + + + + + + 6 (6)
Банково и застрахователно дело + + + + + + 6 (6)
Охранителна дейност - + - - - + -2 (6)
Консултантска дейност - + + + + + 4 (6)
Образование и обучение - + + + + - 2 (6)
Търговия на дребно +/- + - + - - -1 (6)
Търговия на едро - + - - - - -4 (6)
Производство на хранителни стоки - + - +/- + - -1 (6)
Производство на нехранителни стоки - + - +/- + - -1 (6)
Добивна промишленост - + - - - - -4 (6)
Машиностроене +/- + + + + - 3 (6)
Транспорт - + - - - - -4 (6)
Ресторантьорство + + + + + + 6 (6)
Земеделие +/- + - +/- + - 0 (6)
ИТ + + + + + + 6 (6)
Организации с идеална цел + + + + + + 6 (6)
Туризъм + + + + + - 4 (6)
Обща оценка на база критерий
брой + 6 17 9 10 12 7
брой - 8 0 8 4 5 10
Крайна оценка за критерия -2 (17) 17 (17) 1 (17) 6 (17) 7 (17) -3 (17)

Психологически фактори за служителите

 
  

Психологическите фактори като критерии за оценка са сложна категория, 
която в настоящия анализ е изследвана на осъзнато ниво, съобразно 
отговорите в извършените дълбочинни интервюта и е представена само и 
единствено в бизнес смисъла на тяхното значение. Най-значимите критерии в 
тази категория, които показват, че холокрацията би била приложима и 
полезна са: положителния ефект на екипната работа (100%) и възможността 
за служителите да разнообразяват дейността си (в 41% от секторите). Като 
положителен фактор е оценен и този на чуваемостта, което означава нуждата 
на индивида да бъде изслушан, да вземе участие във взимането на решенията 
и да представи своята гледна точка (35% от секторите). Сравнително ниските 
резултати на база анализираните критерии се дължат на сумарния подход при 
изчисленията, който събира резултатите от всики анализирани сектори и 
представя обобщен резултат. В случая част от анализирани сектори са с по-
малка личностна и индивидуална изява и реализация или не предоставят 
възможност за проява на анализираните критерии. Това е причината тази 
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група критерии да са по-слабо представени в резултатно отношение сред 
секторите. 

На секторно ниво, резултатите от този оценъчен модел показват ясно 
изразени сектори, в които анализираните критерии са значими и дават 
отговор е или не приложима и подходяща холокрацията. Такива са: 
държавната администрация, банковото и застрахователно дело, 
ресторантьорството, ИТ компаниите и организациите с идеална цел, всеки от 
които оценява като значителни всички фактори от категорията. В 
психологическите фактори личи ясна разграфеност и диференцираност сред 
секторите, което се дължи на психологическите проявления на личностите 
във всеки от тях. Секторите, в които най-слабо се проявява нуждата от 
въвеждане на организационния модел холокрация по отношение на неговите 
предимства в категорията психологически фактори в полза на служителите 
са: транспортът, добивната промишленост и търговията на едро, които 
сектори се отличават с по-ясна диференциация на задачите. 
 
4. Заключение 

Организационният модел на управление Холокрация е иновативен 
подход, който цели да подобри съществуващите модели на организационна 
структура. Въпреки актуалността му и нарастващата популярност сред 
бизнес и научните общности в сферата на управлението, иновативният модел 
Холокрация не е приложим във всяка една компания и във всички сектори. 
Целта на доклада бе освен да представи модела и да отличи неговите новости 
и предимства, спрямо съществуващите алтернативи на управленско-
организационни модели, но също и да оцени нивото му на приложимост сред 
избрани сектори. Това бе постигнато и резултатите ясно представиха 
секторите, в които Холокрация е приложима спрямо анализираните групи 
критерии. Въпреки изведените резултати и изводи, за детерминиането на 
заключение дали в даден сектор и конкретна компания е подходящо да се 
въведе и приложи Холокрация, е необходим задълбочен и конкретен анализ, 
който да включва анализ на стратегическите цели на компанията, на 
пазарната й позиция, анализ на конкуренцията и конкурентните й 
предимства, анализ на слабостите и преспективите, детайлизиран преглед на 
човешкия капитал. 
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Abstract. A relatively less explored field of entrepreneurship is that of the nature, elements 
and characteristics of the entrepreneurial process. The entrepreneurial process involves the 
implementation of activities related to (business) realization of the entrepreneurial idea into 
a product or service. Although its specific manifestation is very different depending on the 
size of the initiating field of application, the external conditions in which the company 
operates and others, researchers continue to study the entrepreneurial process and offer 
different views and models for it. 
Кeywords: entrepreneurial process, components, stages, phases, models. 

 
1. Въведение 

Предприемачеството като съвременна икономическа категория 
продължава да вълнува и интригува с предизвикателствата си множество 
автори и колективи от изследователи, работещи в различните клонове на 
познанието. Въпреки нестихващият интерес към тази тема едно сравнително 
по-малко изследвано направление е това за същността, съставните елементи 
и особеностите на предприемаческия процес. Предприемаческият процес 
обхваща осъществяването на дейностите, свързани с (бизнес) реализацията 
на предприемаческата идея в конкретен продукт или услуга. При все че 
конкретното му проявление е твърде различно в зависимост от мащаба на 
инициираната дейност, сферата на приложение, външните условия, в който 
функционира компанията и др., изследователите продължават да изучават 
предприемаческия процес и обособяват съставните му части, като по този 
начин правят възможно по-ясен “нелекия път от мечтите до реалността” [1].  

 
2. Изложение 

В литературата съществуват разнообразни виждания относно 
компонентите на предприемаческия процес, техния конкретен брой и 
съдържание.  От гледна точка степента на детайлизация на предприемаческия 
процес схващанията на авторите или организациите биха могли да се 
обособят в две основни направления: такива, които очертават най-общо 
фазите на процеса; и учени, които го декомпозират на значителен брой 
съставни елементи. 
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Типичен пример в първото направление е виждането за предприемачески 
процес на Р. Еллсуърф, според който действието е това, което различава 
творците от предприемачите. От тази гледна точка той посочва две отделни 
измерения на предприемаческия процес [2]: съзидателност и инициатива / 
действие. В първото измерение, съзидателността, Еллсуърф откроява два 
етапа – разпознаване на възможността и изработване на стратегия за 
използването й. Във второто измерение “инициатива / действие” са обо-
собени три етапа, които са: предприемане на действие, подготовка на 
необходимите ресурси и управление на процесите по реализацията на 
разкритата възможност.  
 

 
Фиг. 1. Елементи на предприемаческия процес по Р. Еллсуърф 

 
Сходно виждане за същността на предприемаческият процес се открива в 

разработките на руския учен А. Бусыгин [3]. Според него процесът протича 
като два взаимносвързани цикъла на едно и също действие: единия на 
ментално ниво, а другия – в плоскостта на реалната практика. Първият кръг е 
необходим на предприемача, за да се убеди в реалността на производствения 
процес, основан на новата идея като убедеността в ефективността й води до 
вземането на позитивно решение и преминаване към реализацията й, т.е. към 
втория кръг. Въз основа на това Бусыгин формира отделните стъпки, водещи 
до вземането на решение за реализацията на възможността. 

Схематично представяне на основните стъпки в предприемаческия 
процес се извежда и от К. Тодоров, който очертава следните [4]: 
• идентификация и разпознаване на възможности – те се описват в две 

насоки: за започването на дребен бизнес и предприемачески 
възможности. Първите се позовават на вече познати дейности, които не 
съдържат потенциал за растеж, но могат да осигурят приличен поминък 
на дребния предприемач, докато вторите – са онези, които се харак-
теризират с голям иновационен заряд и потенциал за по-бърз растеж. 

• търсене, намиране и оценка на идеи за нов бизнес – печелившите идеи, 
като „един добър инструмент в ръцете на предприемача”[5] по-скоро 
могат да бъдат открити непреднамерено, а ако те се търсят целенасочено 
това да става след известна подготовка посредством разнообразни 
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методи. Изборът на идея за бизнес следва да премине през следните 
етапи: кратко, бързо отсяване на идеите, детайлизирано, процедурно 
отсяване и ориентирана към хората оценка и преценяване. 

• анализ на осъществимостта на идеята за бизнес – преди да се пристъпи 
към разработването на бизнес план е необходимо провеждането на 
анализ за практическата осъществимост на идеята за бизнес в следните 
посоки: на осъществимостта на продукта/услугата, на отрасъла/пазара, 
осъществимост от организационна и финансова позиции. 

• планиране на новия бизнес – осъществява се като последователност от 
няколко етапа: развитие на визията на предприемача, определяне на 
мисията на бъдещата фирма, анализ на ситуацията (SWOT анализ), 
поставяне на целите, определяне на стратегическите алтернативи и избор 
на стратегия, разработване на функционални стратегии и планове, 
оформяне и представяне на бизнес плана и реализация. Особено важен е 
етапът, свързан с написването и представянето на бизнес плана, който е и 
основен инструмент за последващото управление на бизнеса и получа-
ването на финансови средства за реализацията на планираните дейности. 

• стартиране на бизнеса. 
Виждането, че предприемаческият процес се състои от малко на брой 

обобщени елемента, се застъпва и от редица други учени. Според тях процеса 
на предприемачеството съдържа следните компоненти [6]: идентифициране и 
оценяване на възможността; разработване на бизнес-план; определяне на 
необходимите ресурси; и управление на предприятието.. Разгледан по този 
начин предприемаческият процес се представя като съвкупност от четири 
основни елемента, които в последствие биват допълнително детайлизирани. 
Според тези автори формулираните фази са “взаимно свързани, следват една 
след друга, което обаче не означава, че следващата започва само след 
цялостното приключване на предходната. Например, за успешното 
идентифициране и оценяване на една възможност (фаза 1), предприемача 
трябва да има предвид вида на желаната бизнес структура (фаза 4).” 

Сходно виждане за малкокомпонентно представяне на предприемаческия 
процес имат американските изследователи У. Байгрейв и А. Закаракис, които 
го разглеждат като процес, включващ всички функции, действия и дейности 
по възприемане на възможностите и създаване на организации, които да ги 
реализират. Според тях ключовите моменти в процеса на иновацията, 
отключващото събитие, реализацията на идеята в реална бизнес среда и 
растежа на новосъздаденото предприятие. Те акцентират върху 
необходимостта от обучение по предприемачество като важен момент за 
адекватното стартиране и последващо управляване на бизнес структурите. 
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Фиг. 2. Модел на предприемачески процес по Байгрейв и Закаракис [8] 

 
Глобалният монитор на предприемачеството [9] (The Global 

Entrepreneurship Monitor - GEM) представя собствено виждане относно 
структурата на предприемаческият процес (вж. фигура 3). GEM го разглежда 
като състоящ се от няколко фази, обхващащи намерението да се започне 
бизнес, стартирането, функционирането на нови или съществуващи бизнеси 
и в края фаза по прекъсване на дейността. Отчитайки спецификата на 
протичане на всеки процес през призмата на различните условия, в които той 
се осъществява, моделът се позовава на разбирането, че не винаги 
приключването на една фаза води до започването на следващата.  

 

 
 

Фиг. 3. Предприемачески процес според GEM Global Report 
 

Концепцията на GEM за предприемачеството го разглежда като 
„многофазен” процес, при който  се извършва оценка на състоянието на този 
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феномен от различни гледни точки. Този процес започва с участието на 
потенциалните предприемачи, които смятат, че притежават необходимия 
капацитет да започнат бизнес, виждат възможности за развитие на 
предприемаческа кариера и не се разубеждават да стартират от страх от 
фалит. За някои от тях намеренията им да стартират бизнес се подкрепят 
допълнително от възприетия статус на предприемачите в обществото, както и 
положителното представяне на дейността им в медиите. Следващата фаза е 
на зараждащата се предприемаческа дейност и обхваща предприемачите, 
които стартират нови предприятия на „възраст” по-малка от три месеца. 
Предвид предизвикателствата, свързани със започването на нов бизнес, 
немалка част от новоизлюпените фирми се провалят още в първите няколко 
месеца и не достигат до следващия етап. Като „нови” бизнеси се считат 
всички онези, които са преминали през първоначалния, възникващия етап и 
са на „възраст” повече от три месеца, но по-малко от три и половина години. 
Значително по-подробно предприемаческият процес се представя от наши 
изследователи като най-детайлно разграничаване по отделни етапи на този 
процес може да се открие в разработките на Й. Коев [10]. Той извежда 12 
стъпки като отбелязва, че въпреки различията в протичането им в конкретен 
предприемачески процес, се идентифицират във всеки един. Откроените 
елементи според проф. Й. Коев са изведени на фигура 4. 
 

 
 

Фиг. 4. Предприемаческият процес според Й. Коев  
Разгледаните модели се спират основно на ключовите съставни части на 

процеса, като в част от тях не се разглеждат изграждането на 
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предприемаческа фирма, използването на експертна оценка за реалността на 
предприемаческата идея, възможностите за действие при отказ от дейността, 
породени от промяна в средата, неуспех и др., които неизбежно съпътстват 
дейността на предприемачите. 

В опит да се подредят и анализират отделните модели на представяне на 
предприемаческия процес Питър Мороз и Кевин Хиндъл [11] изследват 32 
модела, разработени от различни автори. Те извършват тестове с цел да 
отделят моделите, които могат да се нарекат „предприемачески”, 
отличавайки ги от другите, които се отнасят до мениджмънта. Анализират се 
всички модели като се тества: различимостта им (т.е. дали методът, описан в 
модел се прилага по-специално за предприемачеството, а не за управлението 
като цяло); генералността (дали всеки вариант на този процес се наблюдава 
във всички случаи, които могат да бъдат назовани предприемачески); 
точността (има доказателствена основа на целия процес) и простотата 
(изразяваща се в степента на сложност, така че той да не граничи с 
непрактичността и да служи като ръководство за практиката и 
изследователите). Дългосрочната цел на авторите е по този начин да положат 
основите на един единствен, всеобхватен модел на предприемаческия процес. 
След извършване на задълбочен анализ на отделните модели на 
предприемачески процес авторите посочват само четири, които отговарят на 
посочените по-горе критерии – това са моделите на Гартнър, Бруят и 
Джулиен, Сарасвати и Шейн. Обобщавайки те извеждат следната оценка: 

 
Таблица 1. Оценка на изследваните четири модела на предприемаческия процес [12] 

Модел на .... Възникването 
(Гартнър, 1985 г.) 

Създаването на 
нова стойност 

(Бруят и Джулиен, 
2000 г.) 

Постигането 
(Сарасвати, 

2006 г.) 

Задвижваната 
възможност 

(Шейн, 2003 г.) 

Създаване на 
предприятие 

Да Не е указано Да  Не  

Ориентираност 
към печалбата 

Да Пазарна 
ориентираност 

Изпълнение Да  

Индивидуалност Да Да Да Да  
Темпоралност Не Да Да Да  
Възможност Да Да Очертана Да  
Иновация Не Частично Креативност Да  
Рикс/несигурност Да Да Да Да  
Епистемологичен 
подход 

Тълкувателен/Фе
номенологичен 

Социално-кон-
стукционистичен 

Прагматичен Телеологичен 

Приложимост в 
теорията 

Ретроспективна 
рамка за обоб-
щаваща теория 

Поставя въпроси, 
важни за теорията 

Предизвиква 
икономиче-
ската теория  

Основа за 
обединяваща 
теория 

Приложимост в 
практиката 

Индиректна Индиректна Директна Индиректна 

Общ или 
специален? 

Не:иновация/рат
ифициране 

Не:иновация и 
функции неясни 

Не: Твръде 
сложен 

Не: Цялостен, 
но не в 
елементите 
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В заключение, авторите на тази класификация правят една обобщена 
оценка на анализираните модели като посочват, че всеки от тях осигурява 
представа за това какво е предприемаческият процес, но нито един от тях не 
посочва ясно какво различава този процес от останалите процеси.  

Осъзнавайки ясно, че търсенето на модел на предприемаческия процес е 
изключително тежка задача, в настоящия доклад под такъв ще се разбира 
цялата съвкупност от дейности в предприемачеството, стартиращи от идеята 
за бизнес до закриването на предприятието. Това разбиране е следствие 
схващането за процес като последователна смяна на състоянието в 
развитието на нещо, ход, развой. В този цялостен процес на съзидателно 
търсене и реализация на идеите и възможностите в продукти/услуги могат да 
се очертаят две фази [13] – едната, свързана с мисълта и разработването на 
варианти за реализиране на идеята и другата – с реалните стопански 
дейности, реализирани от предприемача. Вододелът в този процес е 
„отключващото събитие”, което подтиква потенциалния предприемач да 
приеме реален образ. 

Въпреки изключителното разнообразие на протичащите процеси и 
дейности в различните сфери на икономиката, предприемаческият процес 
може да се представи посредством комбинация от алгоритмично представяне 
на отделните етапи с времевото разположение при протичането им. 
Базирайки се на предходните схеми той може да се представи посредством 
фигура 6. 

За осъществяването на предприемаческият процес място и значение има 
всеки един от посочените етапи. Следва да се отчита също и факта, че поради 
уникалността на протичането му, присъствието на всички посочени етапи не 
е задължително. Изключителното разнообразие на дейностите в обстановка 
на динамично променяща се, хаотична и често пъти враждебна среда 
съществуват и/или могат да се открият множество възможности и идеи за 
бизнес. Това обаче е както предимство за предприемачите, така и 
ограничително условие. Ограниченията се пораждат от размера на 
необходимия капитал за стартиране на бизнес, особено това важи в сферата 
на строителството и тежката промишленост, необходимостта от 
квалифициран персонал, нуждата от специфични ресурси и т.н.  

Фаза „Варианти на мислене за реализиране на предприемачески бизнес” 
започва с първоначално идентифицираната идея или възможност. Идеята или 
възможността веднъж приети като вариант за развиване на предприемаческа 
дейност следва внимателно да бъдат оценени, първо от самия предприемач, а 
след това и от експертно лице – специалист в съответната сфера, виден 
предприемач и др. Самата оценка се реализира в различни направления: по 
отношение на пазара, рисковете и постъпленията, конкурентното 
предимство, силните и слаби страни на новия продукт. Конкретният избор на 
идея или възможност трябва да е съобразен и в унисон с личните умения и 
цели на предприемача. След осъществяването на избор предприемачът 
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следва да реализира тестване на идеята си за продукт/услуга, да реализира, 
ако това е възможно, тестово производство, след което да направи анализ на 
резултатите и ако е необходимо корекции в атрибутите на новия продукт. 

Изключително важен е следващият етап, последен в първата фаза, а 
именно предприемаческият анализ. Осъществяването на анализа по отноше-
ние на външната среда и пазара е нужно да се реализира в насоки: за-
дълбочено проучване на евентуалните доставчици, конкуренти, клиенти, 
сходни продукти или услуги и конкретизиране на пазара. Липсата или 
пренаситеността на един или повече от посочените елементи е първият 
сигнал за тревога в тази насока. Анализът на ресурсите е от изключително 
значение за реализацията на идеята за индустриален бизнес. Това произтича 
от факта, че индустриалното производство функционира с достатъчни по 
количество и качество и разнообразни ресурси. Затова индустриалният пред-
приемач трябва да подходи внимателно към този въпрос. На анализ следва да 
се подлагат и неблагоприятните рискове, породени от недостатъчните по 
количество и качество ресурси. 
 

 
 

Фиг. 6. Последователност и продължителност на отделните етапи на 
предприемаческия процес 

 
Втората фаза на предприемаческия процес „Реализиран предприемачески 

бизнес”касае реализирането на конкретни стопански действия, генериращи 
реални резултати и загуби за предприемачите. Тя започва с локализацията 
или институционализацията на бизнеса. Месторазполагането на 
предприятието е от особено значение за бъдещия му успех. При конкретният 
избор на район, пункт и площадка на предприятието (особено на 
индустриалното) следва да се имат предвид наличието на суровинни 
източници, развита промишленост, транспортен възел, осигуреността с 
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работна сила, близост до потребителски центрове и т.н. Локализацията се 
извършва паралелно с протичането на финалните фази на анализа, или след 
окончателното им приключване. Институционализацията на предприема-
ческата дейност произтича от възможностите на предприемача, размера на 
стартовия му капитал, наличието или отсъствието на съдружници, 
вариантите за участие в мениджмънта на предприятието, данъчните 
преференции и други фактори, които внимателно следва да бъдат оценени 
преди да се премине към регистрацията на персонално или капиталово дру-
жество. Тя може да се осъществи още при възникването на 
предприемаческата идея, като най-късно се реализира преди създаването на 
предприемаческия план. Наличието на добре обмислен предприемачески 
план е важно не само за по-пълното разработване на възможността или 
идеята, но той е основния документ, който обвързва нужните ресурси в 
единно работещо начало. Разработването на плана е от ключово значение за 
постигането на положителен резултат от предприемаческата дейност. Той 
отговаря на въпросите с какви средства ще се финансира бизнеса, 
посредством каква технология ще се произвежда, къде ще се продава и т.н. 
Изграденият предприемачески план служи като основа за изграждане 
организацията и управлението на предприемаческата дейност. Те обхващат 
съвкупност от дейности по организация на производството и труда, снабдява-
не със суровини и материали, избор и изграждане на управленски структури, 
формирането на мениджърски екипи, изграждане на системи за контрол в 
сферата на производството и управлението. В процеса на управление и раз-
ширяване на бизнеса предприемачите могат да срещнат трудности, породени 
от конкретния етап от жизнения му цикъл. Често предприемачите в етапите 
на зрялост или упадък на предприятието, за да спасят бизнеса си предприе-
мат действия по реинжинеринг като така оцеляват и развиват последващо 
бизнеса си. По този начин отново “се завърта” предприемаческият процес. 

 
3. Заключение 

Разглеждането на предприемаческия процес от тези позиции по-скоро 
касае съвкупността и последователността (макар и условна) от действия по 
зараждане на идеята за бизнес, вземане на решение по създаването, 
организацията и управлението на дребна бизнес структура. 
Предприемаческият процес не е само еднократен процес, свързан със 
създаването на ново предприятие – той е елемент, тясно преплетен и 
многократно повтарящ се в живота на фирмата/фирмите. Той възниква и се 
реализира отново и отново при всяко едно управленско решение, касаещо 
както откриването на ново производство, така и усъвършенстването на вече 
съществуващите. Той е елемент от предприемаческото управление през 
цялото време на неговото съществуване, което налага и изучаването на 
неговите характерни черти и специфични прояви. 
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"If you need a man who will deliver a speech , ask a man , 
if you need a man who will solve problems, call a woman" 

Margaret Thatcher 
 
Abstract. Entrepreneurs? Who are these people? What do they want? Why are they so 
special? What exactly is entrepreneurship? The traditional notion that entrepreneurship is a 
male thing, that men have more experience because of the biological functions of women, 
which affects the lower education and work experience. It is a stereotype if you think that 
women are less able than men to operate, when it is a comparative study among men and 
women entrepreneurs and the very thing excesses more similarities than differences. 
Research has shown that the value systems of men and women entrepreneurs have more 
similarities than differences. Through research conducted among women entrepreneurs and 
business owners found that in a number of aspects of any significant differences. Women 
gained more points in terms of autonomy and changes, rather than in terms of energy and 
acceptance of risk. Thus, women's field of action, if necessary, is chosen to be a new and 
different experience with fewer restrictions, with some degree of certainty about the 
outcome, rather than dealing with the physical and mental capabilities.The survey revealed 
that there is no difference between the sexes in terms of the desire for success, autonomy, 
research, aggression, independence, conformity, understanding the purpose, self- 
management and control. 
Keywords: еntrepreneurs, entrepreneurship, women entrepreneurs. 
 
1. Introduction 

By establishing that gender stereotypes is a major cause of unequal education 
and experience, which limits the possibilities for opening and expanding the 
business, sex based stereotypes are formed as the top limit, by men. 
Women in their intelligence, ability, resourcefulness... in no way inferior to men. 
So, they really deserve their positions (which are practically already proven). 
There is an opinion that women are not enough strong to combat various battles, 
but also to show exactly how it is, that women with persistence and perseverance 
can overcome every issue. No fighter, on the other hand, woman - entrepreneur can 
hardly lead to the actual results. 

Some typical female traits, such as the ability to sympathize with other 
people's problems, emotions, strongly expressed desire for integration, patronizing 
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talent for communication, resourceful, and so on, are plus or minus in female 
entrepreneurship, especially in the area where the company should be managed. 
Indeed, the job does not know the emotions and problems and needs, but emotional 
problems of their own business - woman entrepreneurs provide energy for growth. 
There is an opinion that women are harder to read than men, so that business 
conversations can be a significant advantage to so-called non-verbal 
communication. Mysteries, opinions, future directions, strategies and plans will 
remain undetected by male entrepreneur, but on the other hand, this is a strong 
asset in the process of negotiation and bargaining.  

It is believed that women are more cautious than men when it comes to 
running a business. Research conducted by the Women's Business Network 
Everywoman shows that women pay more attention to planning their business (55 
% of women working on a business plan with respect to 34 % of men). This study 
also found out that women entrepreneurs turn more attention to setting profit 
targets than men. 

One study showed that women define success differently than men. For 
women, success means having control over their own destinies, building ongoing 
relationships with customers (consumers) and do something that fulfills them. 
In our country there are almost no statistics on women entrepreneurs who will be a 
picture of: how women entrepreneurs have risen in the country? What are the 
problems they encounter in their work and how they can be removed? There is an 
opinion that our women are not encouraged enough to start their own businesses. 
In many cases in our environment, private companies registered in the name of 
owner's wife and the practical to the company of her husband who works or is 
employed in the public or another company, and through that, "by - pass" earned 
on both positions. Finally one thought that opens up new thinking, is the fact that 
given to our men, they fear successful women entrepreneurs, whereby in every way 
tend to reduce their influence in society. 
 
2. Entrepreneurs in Macedonia 

Women make up a large and important part of the world's population, with no 
doubt a major impact in society. An old adage says, if men are the roof of a house, 
then there is no doubt that women are the foundation of the house. Despite the 
notion that women are gentle, it doesn't mean that they are less valuable to fight. 
They have shown that they can operate with greater success than men. Despite the 
feminine nature, women like Elizabeth I. and Catherine II led some of the largest 
wars are remembered . ( Http :/ / zena.mk / default.aspx ? Mode = 17 & id = 27 & 
cid = 354 & lang = 20 ). In Macedonia, the number of women entrepreneurs is very 
small. Although there is no specific statistical data for that, the estimates are that 
even that has a woman- entrepreneurs, their number will are insignificant .Se mind 
that Macedonia 30% of the enterprises are owned by the marry-which means that 
marry have the entrepreneurs - spirit. Exactly  this, part of the NVOs in the area are 
association also within the framework of the project "Woman entrepreneurs  - 
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engine for creating new jobs in South East Europe". Although there are no specific 
statistics on this. Estimates say, that even if there are women entrepreneurs, their 
number is negligible. Because of this, many non-governmental organizations in the 
region have joined the project "Women Entrepreneurs - fun for the creation of new 
jobs in South East Europe". It is believed that in Macedonia 30 % of the business 
entities belonging to women entrepreneurs. That means that women have 
entrepreneur spirit. 

Establishing a platform for women's entrepreneurship in Macedonia , as well 
as a database of women entrepreneurs, as well as raising awareness of the growing 
number of women entrepreneurs in the country are part of the objectives to be 
realized in the framework of the international project. One of the goals is also 
promoting women's entrepreneurship in Southeast Europe through the joint efforts 
of the public and private sectors. 

It is estimated that in Europe there are 30% of women entrepreneurs, while the 
percentage in Southeast Europe is between 15 % and 30 %. Macedonia does not 
have exact figures for women entrepreneurs, but estimates are that small. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Women entrepreneurs in the Balkans and Europe 
 

In Macedonia, according to research, the attitude is that while younger, 
women should take care of children, and not engage in entrepreneurship. 
"It is believed that the young woman could not start a business in Macedonia, if 
there is no social assistance while taking care of the children, if there is no 
"service" grandmother - grandfather ", Hoke and women who work and be an 
entrepreneur have funding problems , " he shared by Valentina Disovska from the 
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Association of Business Women, an organization that is implementing the project 
in Macedonia about the woman entrepreneurs. 

There are several obstacles in the development of women entrepreneurs (who 
sometimes pose obstacles for men) in the country, and as the strongest barriers 
there are: 
• lack of support that comes from the state. In the last ten years efforts have been 
made, but that is not enough, because it is only a declaration on paper or marketing 
campaigns. 
• High taxes on wages. In 2009, declined to a negligible amount the government 
decided to reduce it in the next three years, but in insignificant amount converted 
into cash. 
• High cost of credit and loans. Loans and advances to banks and savings are too 
expensive. With an interest rate of 10 %, special calculations are favorable only to 
banks. To the credit of € 4,000 it will restore 1,500 Euros in three years. 
• Excessive costs for banks and commissions. While taking loans, accounts, 
account opening, the use of credit card, the banks will take a commission, giving 
you are truly a service. 
• Excessive bank guarantee. Excessive bank guarantees for certain business 
activities, that the banks charge too much for this kind of service . 
• High taxes on income. Taxes are too high for small businesses, when in the initial 
stage, when there is not enough financial investments in development, and there 
are no exceptions. Not to mention the tax on income that is, if you do not exceed a 
certain amount to be converted in the income tax, regardless of whether it is a 
small company that makes a profit, and it is still in the initial stage (development) , 
when it is logical to operate at a loss. 
• Lack of support from business associations. Business associations exist only on 
paper, without the specific support and assistance to women entrepreneurs. 
• Banks are not interested enough for small businesses. Taking a loan in the first 
year of its existence, when sales are still small, when has not yet developed strong 
business relationships, is a pure science fiction. Need a fat link to exists. 
• High unemployment and poverty of the local population. This raises the difficult 
economic situation for all businesses, especially small companies. 
• Lack of awareness of encouragement. Lately, much more attention is given 
encouraging awareness of women entrepreneurs. But the overall situation shows 
that it is still far from the level that is needed. 
• Lack of sufficient connection between the regional countries, especially for small 
businesses. There are no real regional development programs of local authorities 
that will increase connectivity with local stations in neighboring countries and to 
facilitate business between businesses in these regions. Because of that, there is an 
empty phrase that says : "Mayors - people become aware" good slogan for the local 
government. 
• Insufficient number of business incubators. In a country like the Republic of 
Macedonia, there are only two such centers in Skopje and Bitola, for enterprise 
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development and organizing training for women entrepreneurs. Still a good idea to 
have such a center in every city in the country, that will produce 20-30 new jobs 
annually. Again, the local government can play an important role even in areas 
with such a centers. 

 Universities and their passivity. Although in recent years progress has been 
brought in this area, the university could be more and more active and involved in 
both the development of entrepreneurship and the development of women 
entrepreneurs. Just look at the success of Google company that mainly bases its 
success on universities and science. 

 
3. Conclusion 

My suggestion to increase the development of women entrepreneurs, the 
increase of women participation in the labor market as IUU effort to the provision 
of space for taking care of children, providing them with equal treatment in the 
workplace, promote the association to support various programs targeted for 
assistance, training, interviews, panels, providing financial support, reduced 
discrimination between the sexes, increase in state aid, which will reduce the huge 
level of barriers to working women - entrepreneurs. It is therefore necessary that 
the entire society, together with the government through various processes seeks to 
lower the barriers for women entrepreneurs through long-term policy, which will 
give good results in achieving the objectives of this population, and to increase the 
number of woman - entrepreneurs, in bigger number. 
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Abstract. In this paper some characteristics of the modern “Social Innovation” have been 
observed. His basic parameters like social management and social value were analyzed. 
Some directions for there application where presented.  
Keywords: social innovation, entrepreneurship, entrepreneurship management, social 
management, social value. 
 
1. Въведение 

От осемдесетте години на миналия век въпросите за предприемаческото 
управление, за социалния мениджмънт и за релацията им придобиват особена 
популярност, пракитико-приложна, както и научна значимост. Промените от 
осемдесетте години на миналия век предопределят нови насоки в развитието 
на предприемачеството и на мениджмънта, с цел създаване на богатство и 
неговото насочване към значими социални проблеми.  

Сред водещите предпоставки за тези промени са глобализацията, 
институционалните и държавни несъответствия, провали, ролята на знанието, 
нарастването на значимостта на нестопанския сектор и пр. Всички тези и 
други фактори следва да бъдат изучавани и анализирани комплексно за 
формиране на съзнание в гражданското общество, обществените институции 
и бизнеса към нов, предприемачески ориентиран подход за създаване на 
социални заедно с това на икономически блага. 

Важна роля в съвременния свят имат и регионалните различия и 
несъответствия. Акцентът върху регионалните структури насочва 
вниманието към възможностите на социално предприемачество от гледна 
точка на спецификата на средата. В това отношение, изследванията по темата 
се задълбочават и развиват по посока на контекста, на неговата 
икономическа, но и културна, историческа, демографска, инфраструктурна 
рамка. Ето защо, социалното предприемачество следва да се изучава от 
позицията на различни науки и техните подходи – социология, политология, 
управление, но и етнология, културология, антропология и др. 

Друга важна предпоставка, която води до нарастване ролята на 
социалното предприемачество са новите предизвикателства пред 
транснационалните компании и техните политики в разпределението на 
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световното богатство и ресурси. Тези организации разширяват своето 
присъствие не само в икономическото, но и в социалното, и в културното 
пространство на обществата и формираните от тях стратегически 
обединения. В отговор на значими социални проблеми, фокусът на 
корпоративна социална отговорност се променя, от максимизиране на 
богатството към решаването на екологични, социални и икономически 
въпроси на нашето съвремие.  

 
2. Природа на социалната иновация 

Иновацията редом с маркетинга, са първостепенни по значимост 
функции на съвременното социално управление. Социалната иновация се 
основава на иновативното предприемаческо поведение, въз основа на което 
те отразяват важни измерения за разбиране на социалното предприемачество. 
Иновативният предприемачески подход намира израз в следните по-важни 
допускания [1, 2]: 

• Социалното предприемачество е процес за създаване на ценност чрез 
ползване на ресурси по нов, иновативен начин; 

• Ценността като иновация има множество измерения, но всички с 
ясна социална насоченост към определен проблем - нови схеми за 
кредитиране на групи в неравностойно положение, лекарства и медикаменти, 
известни технологии с ново социално приложение и пр.; 

• Новите комбинации на ресурси имат за цел създаване на ценност 
чрез стимулиране на социална промяна и/или чрез удовлетворяване на 
социални потребности; 

• Социалното предприемачество като процес включва предлагане на 
социални продукти и услуги, но също така и създаване на нови организации. 

Освен това, интерпретацията на основополагащите принципи на редица 
изследователи по темата  позволява да се разкрият и други, различни от 
предходните и значими, от гледна точка на практическото приложение, 
алтернативи на иновационната предприемаческа активност в социалната 
сфера, а именно [3, 4]: 

• Създаване на ново социално благо или изразяване на ново качество 
на дадено социално благо; 

• Внедряване на нов, непознат за социалния пазар метод на 
производство и реализация на дадено социално благо, в основата на който не 
е задължително да стои ново научно откритие; 

• Навлизане в нов социален пазар, независимо от това, дали дадения 
пазар е съществувал или не; 

• Усвояване на нов източник за суровини за производство на социални 
блата, независимо дали този източник е съществувал преди това, дали е бил 
считан за недостъпен или се е намирал във фаза на създаване; 
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• Провеждане на съответна реорганизация в социално-
предприемаческата организация и др. 
 
3. Граници и перспективи на социалната иновация  

Социалната иновация не е случаен процес, а резултат от наличието на 
фактори, благоприятстващи социално-предприемаческата активност – 
ценностите и нагласите в обществото, ролята на държавата, финансовите 
институции. Не по-малка е значимостта на образователните институции, 
които в по-ниските образователни степени следва да формират нагласи за 
социални дела, а в по-високите – да подпомогнат реализирането на процесите 
на социално предприемачество. Резултатите от дейностите на социалните 
предприемачи се обособяват в различни категории, съобразно изведените 
формални и неформални фактори на средата: социална полза, социална 
добавена полза, социална иновация и социална трансформация [5].  

Социалната полза е следствие на иновативното предприемаческо 
поведение, което се отнася до значим социален проблем. Този проблем касае 
хора в остра нужда или неосъзната такава. В зависимост от характера на 
социалния проблем, тя може да бъде отнесена до обществото като цяло или 
само до отделни негови „заинтересовани” групи. В същото време, природата 
на социалните нужди се различава в зависимост от контекста. Например, в 
развиващия се свят социалното предприемачество участва в разрешаването 
на проблеми на жизнения стандарт, образованието, неравенството между 
половете, детската смъртност и пр. В развития свят, обаче, възможностите са 
други. Те се отнасят до проблеми или т. нар. „социални ниши” в социално-
осигурителната или здравната система, например, които по едни или друг 
начин, държавните и обществени институции не могат да разрешат. 

Социалната добавена полза е друг характерен елемент на социалната 
иновация. Изразява се в набор от методи, които създават допълнителни 
ползи, от една страна, за социалната организация, а от друга, за обществото и 
неговите групи – бенефициенти на тази организация. От позицията на самата 
организация, ползите се заключават в създаването на структурни връзки и 
мрежи, които да позволят успешното организационно развитие за създаване и 
усъвършенстване на социалните дейности. Допълнителната полза за 
социалната структура се съдържа и в нейната възможност да акумулира и 
задържи икономически ресурс за осигуряване на финансова стабилност в 
бъдеще.  

От гледна точка на ползите за бенефициентите, добавената стойност се 
асоциира със създаването на допълнителен иновационен влог, който да 
подобри набора от характеристики на създадения социален продукт или 
услуга. Допълнителната полза може да бъде проучена и анализирана и като 
възможност, специфичен маркетингов подход за участие на потребителите в 
процеса на проектиране и усъвършенстване на социалната полза, както и 
развитие на нейното пазарно присъствие и значимост. 
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Социалната иновация, като следващ резултат на социалното 
предприемачество, се основава на социалната промяна. Социалната иновация 
или промяна не е задължително да бъде научно нововъведение или пък 
технологично изобретение. Дълбоките социални промени се основават на 
иновативни подходи и практики в преоценка на традиционните вярвания, 
дълбоките културни предразположения и отношения в едно общество [6 ]. 

Съобразно своята историческа и еволюционна обусловеност, самата 
социална и културна трансформация се проявява дълго във времето, не рядко 
в следващи поколения. Първоначално тя се проявява под формата на промяна 
на социалните символи, следвана от промяна на традициите, ритуалите и на 
последно място – социалните ценности. Създадените, под влияние на 
множество фактори, нови културни елементи в средата следва да формират 
една нова социална реалност. Именно тази реалност представлява социалната 
трансформация – пресечна точка на социалното предприемачество и 
динамиката в развитието на обществото. 

 
4. Заключение  

Причините за интереса към социалното предприемачество 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 социалните иновации, като  съвременна управленска теория и 
практика, са резултат на дълбоки социални, демографски, културни, глобални 
обществени промени. В по-тесен аспект, нарастващата потребност от 
приложение на социалните иновации кореспондира с факторите на 
съвременната бизнес среда – развитието на технологиите, ускоряването на 
научно-техническия процес, вътрешноорганизационните промени, 
многообразието от предлаганите продукти и услуги, съкращаването на 
жизнения л на стоките, появата на много и конкурентни организации, 
скоростта на получаване на информация (Internet), новите знания и пр. 
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1. Въведение 

Моделите за формиране и реализиране на социалното предприятие 
илюстрират усилията на социалния предприемач от „откриването” на 
социалните нужди до превръщането им в социални ползи за обществото или 
опредени негови групи. Проучването на природата и границите на 
социалното предприятие в дълбочина позволява по-доброто обяснение на 
явлението „социално предприемачество”, както и разбиране на механизмите 
за неговото осъществяване. 

Въз основа на изследване на процеса на формиране и развитие на 
социалното предприятие, социалното предприемачество може да се 
представи като системен процес, при формирането и реализирането, на 
който, влияние оказват редица фактори. Приложението на интегриран 
подход, основан на различните теоретични и приложни конструкции, 
обединени в обща концептуална рамка на изследване, позволява 
въздействащите фактори върху социалното предприемачество и социално-
предприемаческата активност да се обособят в две големи групи – формални 
и неформални. Всяка една от тези групи се диференцира на две подгрупи 
фактори – вътрешни и външни.  

 
2. Факторен анализ на социалното предприятие  

Изследването на влиянието на факторите - формални и неформални 
върху формирането и развитието на социалното предприемачество дава нови 
доказателства за фундаменталната, но едновременно с това и уникална, 
индивидуалистична природа на предприемаческия процес и задълбочава 
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научните търсения по посока на контекста, в който този процес се реализира 
- глобален, национален, регионален и организационен. 

Сред неформалните фактори на външната среда са образованието, 
социалните нужди, културните нагласи, ценностите, традициите и 
практиките от средата, социалните мрежи, а сред вътрешните, важно 
значение имат вярата в собствената ефективност и моралната оценка на 
социалния предприемач. Формалните фактори от външната среда обхващат 
показателите: достъп до ресурси, икономическа и социална ефективност на 
правителството, нормативни и регулативни механизми на държавата по 
повод на решаването на социални, екологични и икономически въпроси. 
Формалните вътрешни фактори са резултат на управлението на социално-
предприемаческата организация – мисия, стратегии, цели, задачи, структура, 
култура, иновации, технология и т.н [1]. 

Въздействието на факторите е по посока, от една страна, на формирането 
на социалното предприемачество, т.е., създаването на социално-
предприемаческа организация и по отношение на развитието на социалното 
предприемачество в рамките на организацията. Анализите на изведените 
модели дават основание да твърдим, че акцентът на изследванията е насочен 
преди всичко към проучване на влияещите фактори върху формирането на 
процеса на социално предприемачество. Поради тази причина, изследването 
на факторите, влияещи върху стимулирането на предприемаческата и 
социалната активност в социално-предприемаческата организация е актуално 
научно предизвикателство – приоритетна тема в следващата част на 
изложението. 

 
3. Форми и граници на социалното предприятие  

Изследването на формите на социалното предприятие  извежда на преден 
план дискусията за специфичните социални и икономически цели, за 
организацията на дейността на социалните предприемачи и техните социални 
предприятия. Тази дискусия има своите основания още от времето на 
възникване на термина „социално предприемачество” до наши дни, а 
различните гледни точки по въпросите обогатяват представата за 
интересуващото ни явление и проявлението му в икономическа и социална 
реалност [2]. 

Изследването на формите на социалното предприятие  предполага 
многообразие от мнения, теории и подходи, доколкото липсва единна и 
унифицирана парадигма, която да бъде приложена в изследвания, 
нормативни документи, проекти и пр.  

Този факт дава предполага социалното предприятие да се изследва като 
„хибридна форма”, която се проявява посредством принципите и 
особеностите на взаимодействие на три социални системи: частен бизнес, 
обществен сектор и доброволчески сектор. Именно взаимното проникване на 
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тези системи в едно общество изгражда основните механизми на формиране 
и реализиране на социалното предприятие. 

Интегрирането на трите сфери представлява основите на концепцията за 
социалното предприятие. Въз основа на това допускане, социалното 
предприятие е специфична форма на организация на дейността, основана на 
социални и икономически цели. Този вид организации следва да се 
анализират отделно от други стопански и социални обединения, поради 
особеностите на тяхното функциониране – опитите им да съчетават бизнес 
умения и иновативни решения в полза на значими социални мисии, насочени 
към социални проблеми. 

Изследванията на социалното предприятие предопределят някои важни 
особености при проучване и анализи на социалното предпиемачество -  
извеждат се въпросите за произхода на социалното предприятие като 
пресечна точка на три взаимосвързани и еднакво важни сектора в 
обществото; оформят се границите на социалното предприетие като отделна 
сфера, различна от гранични на нея области, като например, доброволчески 
сектор, и не на последно място – извежда се идеята, че посредством 
социалното предприетия могат да се постигат както филантропски, така и 
комерсиални цели [3, 4]. 

По-съвременни проучвания на формите на социалното предприятие 
доказват, че концепцията, интегрираща социалните и икономически 
приоритети в едно, има място както в неправителствения сектор, така и в 
бизнес сектора. При посоченото важно допускане, изборът на конкретна 
форма на организацията на дейността е в пряка зависимост, на първо място, 
от природата и особеностите на социалната нужда. Едва на следващите места 
при определяне на организационна форма се нареждат приоритетите: 
количество на ресурсите – реални и потенциални; обхват на натрупания 
капитал; икономическа възвръщаемост на инвестициите и др. [5, 6, 7] 

Изборът на конкретната форма на организация на социалното 
предприятие в стопанския или нестопанския сектор зависи  от мисията, за 
която е създадена и функционира самата организация. Главната разлика 
между социалното предприятие в бизнес сектора и в нестопанския сектор, 
т.е., двете гранични форми, се основава, следователно, на относителния 
приоритет, даван на създаването на социално благо срещу създаването на 
икономическо богатство [8, 9]. 

При традиционните нестопански организации, основният фокус е върху 
създаването на социална ценност. В т. нар. традиционен бизнес, социалното 
благо е вторичен продукт, формиран в процеса на създаване на икономическа 
ценност. Последното твърдение не означава, че социално-предприемаческите 
организации не постигат приходи от дейността си [10].  

В редица примери от практиката, постигането на социални иновации, и 
на приходи от реализираните иновации е критично важно условие за 
осъществяването на социално-предприемаческите инициативи. Създаването 
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на икономическа, освен социална ценност, е начинът, по който социалните 
предприемачи могат да продължат да изпълняват своите цели и да превърнат 
социалното предприемачество в системен и целенасочен процес. 

Всяка една организационни форми за формиране и реализиране на 
социалното предприятие се отличава въз основа на показателите – основни 
бенефициенти, доставчици, достъп до капитал и заети [11, 12]. Така 
например, поради своите специфични особености, работещите в 
традиционните нестопански организации са предимно доброволци, които 
участват не заради материални облаги и придобивки, а по-скоро заради 
своята вътрешна мотивация, гражданска позиция и желанието за създаване на 
общност или общности. Обратно, в корпоративния бизнес сектор, 
отношенията между работещите се основават на пазарни принципи, 
съответно компенсациите за извършването на социално-предприемачески 
инициативи и проекти се формират на договорна основа, съобразно пазарни 
цени и материални и нематериални стимули. 

Създаването на икономическа ценност осигурява финансова стабилност 
и жизненоспособност на предприемаческата инициатива – една доста трудна 
задача за социалния предприемач. Причината за това отново се състои в 
природата на социалните нужди и техните бенефициенти. Социалните 
предприемачи решават проблеми на бедността, заетостта, образованието, а 
техните „клиенти” често не могат за заплатят за социалните продукти и 
услуги. За разлика от традиционните предприемачи, социалните 
предприемачи имат ограничени способности да формират, задържат и 
мултиплицират икономическата ценност. Ето защо, въпросът за създаването 
и задържането на икономическата ценност е следващо предизвикателство 
пред теорията на социалното предприемачество, с оглед на преосмисляне на 
стари и създаване на нови концепции и схващания. 

 
4. Заключение  

Социално–икономическите организации, по подобие на предходните, 
постигат икономически и социални цели, но социалната ценност и нейното 
разпределение в обществото е водещ приоритет по повод на икономическите 
перспективи. За осъществяването на основната социална функция, тези 
организации реализират икономически инициативи за защита на работните 
места и за поддържане на социалната жизнеспособност на самата 
организация. Подобни организации по икономически показатели, например, 
производителност, ефективност, доходност, трудно могат да бъдат 
конкурентни на предприемаческите или пък на икономическо-социалните 
структури. Поради тази причина, тяхната дейност, в не редки случаи, е 
подпомогната от правителството на съответната държава, от международни 
организации и обществени фондове.  

731



Публично-социалните организации се стремят към създаването и 
разпространението на социални блага. Обикновено, това са нестопански 
организации, тясно свързани с дейността на правителството, международни 
проекти и организации. В развитите страни се наблюдават различни периоди 
в тяхното функциониране, в които те разчитат на различно по вид 
дарителство: лична готовност за споделяне на общи ценности от страна 
обществото, щедрост на по-богатите граждани, принос на общински власти и 
правителствени институции и др. В съвременния свят посочените 
традиционни източници на дарения към този вид организации намалява и 
техните управленски стратегии се насочват към акумулиране на пазарни 
преимущества и иновативни алтернативи, като съвременно 
предизвикателство в развитието на гражданския и нестопанския сектор. 
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Abstract. Business development trends, innovations and Internet in the recent years 
show that business companies create/generate new sources of value - new products 
and services, new ways to access the customers.  Technological innovations and a 
diversity of web2.0/3.0 applications possesses potential for shifting the source of 
business benefits - change the market relations, transfer/add value between 
customers and companies, shift business models in new horizons. The development 
of Social Networks (SNs) and web-based applications adds not only new 
innovations options, but also boosts changes and results in new benchmark 
practices. The purpose of the paper is to research the basics and types of SNs in 
business. The study begins with i) presenting the SNs, the most widely used 
globally while ii) the focus is on Facebook, Twitter and LinkedIn. The study 
summaries iii) the best practices of social networks usage. The last iv) part of the 
paper explains the developed SNs implementation model in business and outlines 
of the best practices principles for effective implementation of SNs by startups 
companies. 
Keywords: social networks, benefits, application, starting business.   
 
1. Въведение 

Развитието на социалните приложения кореспондира с четири основни 
иновации, направени през втората половина на ХХв. Това са концепцията и 
изобретението за електронен хипертекст, развитие и усъвършенстване на 
идеите за интерактивност и интерактивните медии, подобряване на 
технологичните характеристики на мрежите с изкуствен интелект, 
осигуряване на по-демократичния и равнопоставен достъп на потребителите 
както до нови, технологични идеи, така и до по-качествено съдържание. 
Услугите предоставяни от социалните компютърни приложения включват: 
услуги за комуникация – блог, социални мрежи, дискусионни дъски; услуги 
за управление на съдържание в мрежа; услуги за управление на 
мултимедийно съдържание в мрежа; сериозни игри  и виртуални светове. В 
резултат на по-активното им използване в бизнеса се създават и нови правила 
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и модели. Водещи причина за това са новите средства и канали за общуване - 
блоговете, професионалните профили и уикитата (Wiki) ефективни 
инструменти и средства за общуване, които позволява на бизнес да се свързва 
с потенциалните и настоящите клиенти и да обменя информация по нов – 
модерен и ефективен начин.  
 
2. Социални мрежи 

Социална мрежа (Social network - SN) е структура, съставена от набор от 
членове (индивидуални и организации) и набор от двустранни връзки между 
тези членове. Социалната мрежа дава възможност за анализ на структурата 
на социалните общности, както и на множество модели в тези структури [2]. 
Чрез социалните мрежи могат да се анализират редица ключови за бизнеса 
промени като се използват социално-мрежови анализи за разпознаването на 
глобални и локални модели, могат да се локализират и модели на влияние, 
както и да се проучва динамиката в мрежата чрез изменението на графите в 
нея (фиг.1) [3]. 

 
Фиг. 1. Граф на социална мрежа  

 

Еволюцията на социалните мрежи е резултат от еволюцията на Уеб 2.0 и 
се дължи на три ключови фактора [21,22]: 

• социалните изисквания - при двупосочните комуникации в Интернет 
всички са едновременно потребители и доставчици на информация, на които 
е необходим идеален инструмент за взаимодействие и изпълнение на няколко 
различни дейности като например четене на новини, изпращане и четене на 
поща, преглед на борсови показатели и др., които всички произтичат от едно 
място. Това изисква обединението на множество източници и 
безпроблемното им общо споделяне по удобен начин. 

• изискванията на пазара - пазарите се развиват във всички 
промишлени сектори, изискващи взаимодействие на ниво бизнес-към-бизнес 
и бизнес-към-потребител. Това изисква преминаването към нови технологии 
и предоставянето на Уеб услуги.  
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• конкуренцията - конкурентите използват нови приложения, които са 
предназначени за работа в Уеб 2.0 среда, принуждавайки останалите 
участници да се пренасочат към такива условия на конкурентна борба. 

Уеб 2.0 е набор от технологии и приложения, които осигуряват 
ефективна взаимовръзка между хората, съдържанието и данните в подкрепа 
на колективното насърчаване на новите бизнеси, технологии и социални 
структури. Уеб 2.0 могат да се класифицират по тип (табл.1). 

 
Таблица 1. Класификация на уеб 2.0 приложения 

Тип Функция Инструмент Уеб  
приложение 

Комуникация  Споделяне на 
идеи, информация 
и творения 

Social networking, 
Blogs, Audio blogs, 
Video blogs, IM 
tools, Podcasts and 
Web-conferencing 

Facebook, Blogger, 
YouTube, 
MySpace, Twitter, 
BumpIn, Vidipedia 
etc. 

Публикуване в 
сътрудничество 

Работа в 
сътрудничество с 
конкретна цел и 
споделено 
пространство 

Authoring, Editing 
tools, Virtual 
communities of 
practice (VCOPs), 
Wikis 

Wikipedia, 
Vidipedia, Netcipia, 
Wordpress 

Документиране  
(управление на 
съдържанието) 

За събиране/или 
представяне на 
доказателства за 
опит, др. 

Blogs, Videoblogs, 
E-portfolios, Open 
Journalism 

SeeNReport, 
Calameo, Drupal, 
Joomla 

Създаване  Създаване на нещо 
ново, което може 
да се споделя и 
достъпва свободно 

Mashups, VCOPs, 
Virtual Learning 
Worlds (VLWs) 

Amazon (customer 
comments), Second 
Life, Flickr, 
YouTube 

Интерактивност  За обмен на 
информация, идеи, 
ресурси, 
материали 

Social bookmarking, 
RSS, VCOPs, VLWs 

StumbleUpon, 
Delicious, 
Facebook, MySpace 

 
Днес, все по-голяма част от участниците на пазара започват да използват 

уеб приложенията (apps) и социалните мрежи не само поради факта, че те 
имат голям потенциал за развитие, но и поради създаването на нови 
източници на стойност. През последните години се появиха и се появяват 
множество приложения, които са подчинени на изискванията на 
потребителите и на обществото, такива са YouTube, Google+ и др. [23] 
Използването на онлайн социалната мрежа в бизнеса позволява: 

• изграждане на мрежа на общности или социални взаимоотношения 
между клиентите, които споделят общи интереси, дейности, история или др.; 

• създаване на различни връзки между страниците на профилите на 
потребителите;  
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• увеличаване потребителското съдържание и създаване на диалог 
между потребителите - те могат да споделят идеи, статии, дейности и 
интереси с хората в тяхната мрежа; 

• активизиране на взаимодействието между бизнеса и потребителите; 
• ефективно споделяне на информация и знание в бизнес общностите.  

 
3. Видове социални мрежи – Facebook, Twitter и Linkedin 

Като една от услугите за комуникация, наред с уикитата (wikis) и 
блоговете (blogs), социалните мрежи могат да се групират в две групи:  

• според информацията: за споделяне на контакти; са споделяне на 
предпочитания; за споделяне на авторско съдържание; за споделяне 
на персонална информация;  

• според препратката:  без последовател (Nofollow); с последовател 
(Follow) [1] 

Изследване проведено от компанията за e-ресурси за е-бизнес eBizMBA 
[4], 15-те най-популярни социални мрежи по данни от м.април 2014г. на база 
уникални месечни посетители са: Facebook – 900 млн.; Twitter – 310 млн.; 
Linkedin – 250 млн.; Pinterest – 150 млн.; Google+ - 120 млн.; Tumblr – 110 
млн.; Instagram – 85 млн.; вКонтакте – 80 млн.; Flickr – 65 млн.; MySpace – 40 
млн.; Tagged – 38 млн.; Ask.fm – 37 млн.; Meetup – 35 млн.; MeetMe – 10,5 
млн. и ClassMates – 10 млн. (фиг.2).  

 

 
Фиг. 2. Най-популярните мрежи на база уникални месечни посетители 

 

Най-популярни социални мрежи са (Facebook), мрежата за 
микроблогинг (Twitter) и професионалната мрежа (Linkedin).  

Фейсбук e най-голямата безплатна онлайн социална мрежа в света и се 
предлага в над 70 езика, стартира на 04 февруари 2004г. „Facebook, Inc“ в 
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Силициевата долина, Калифорния, САЩ. Потребителите й се групират по 
географско положение, месторабота, учебни заведения, интереси и други. 
Всеки потребител избира каква информация да въведе за себе си, както и 
какви групи или личности могат да имат достъп до нея. Комуникацията в 
мрежата се осъществява по много начини, включително изпращане на 
съобщения, покани за участия в мероприятия, споделяне на снимки, текст, 
хипервръзки, видеооткъси, създаване и участие в групи по интереси, 
сравнение на резултатите от тестове, участие в различни игри. [5,14,15]. 
Корпоративна страница във Facebook показва в реално време: общественият 
образ на компанията, дори и само на базата на „харесалите” я; сравнение с 
конкуренцията; резултати от анкети и проучвания. 

Мрежовият принцип на изграждане на общността предразполага при 
започване на изграждането й да се стартира с връзки с настоящите 
потребители, които да препоръчат фирмената страница на кръга около тях. 
Само по себе си това има положителна и отрицателна страна. От една страна 
така могат да се привлекат нови потребители и да се задържат настоящите, но 
от друга се отваря възможност за критика, която е общодостъпна. За разлика 
от другите канали за комуникация, обратната връзка е мигновена и не е 
необходимо потребителя да изказва мнение, а платформата дава индикатори 
като брой „виждания на публикация”, „харесвания” и „споделяния”.  

Поместването на корпоративната страница на сайта на Facebook е 
безплатно, но за популяризирането й може да се използва вече изградената 
потребителска група/мрежа, което е приложимо известни организации или да 
се организират pay-per-click кампании, при които се рекламира директно в 
потока на потребители, които не са абонирани за страницата.  

Twitter е безплатна социална мрежа и микро-блог услуга, която 
позволява на потребителите да изпращат и четат статус съобщения, познати 
като туитове - текстово-базирани съобщения с размер до 140 символа, 
съхранявани в страницата с потребителския профил на автора им и 
изпращани към другите потребители - известни като последователи, които са 
се абонирали за тях. Изпращачът може да ограничи достъпа до статус 
съобщенията си до кръга от приятели или да позволи отворен достъп. 
Туитовете могат да се изпращат през уеб страницата на Twitter, през SMS или 
през приложения, написани от трети лица, с помощта на публикуваното от 
Twitter API. [6, 16, 17]. Twitter е подходящ за мигновено информиране, когато 
времето е решаващо. Например при внезапно обявяване на събитие, което ще 
се проведе още същия ден и ще е еднократно; при инициатива от локален 
характер, нямаща връзка с цялата компания или др. Доказано е, че 
последователи в Twitter са предимно редовни потребители и т. нар. „фенове” 
на марката, така че в този случай не се цели привличане на нови, а по-скоро 
по-задълбочено обвързване със съществуващите такива.  

LinkedIn е онлайн социална мрежа за търсене и установяване на 
професионални контакти. LinkedIn има версии на английски, френски, руски, 
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немски, италиански, португалски, испански, румънски и турски език. 
Потребителите са разпределени в 150 професионални направления, 
обхващащи 450 икономически региона. Активните потребители на LinkedIn 
през  2013 възлизат на над 200 милиона. Потребителите могат да създават и 
поддържат списък от делови контакти  като могат да използват списъка с цел: 

• представяне чрез съществуващи контакти и да разширяват връзките си; 
• извършване Интернет търсене на компании, хора, групи по интереси; 
• публикуване професионално резюме за Интернет търсене на работа; 
• препоръчване и да бъдат препоръчвани; 
• публикуване на обяви за ваканции (за персонал); 
• създаване на групи по интереси. [7,18,19]. 
Използването на Linkedin се базира на връзки с партньорски организации 

(контрагенти, доставчици, подизпълнители), но основната й цел от страна на 
бизнеса е да позволява поглед върху човешките ресурси. Тя е среда за 
намиране на подходящи сътрудници, за сформиране на екипи, които да се 
включат в реализирането на даден проект на база компетенции. 
 
4. Социалните мрежи в бизнес практиката 

Ползите от социалните мрежи е за всяка страна участник в процеса – 
клиенти, партньори. Те намират приложение и при управлението на проекти. 

Според проучване на специализирания Интернет портал BusinessInsider 
[8] от 2013г. хората в активна възраст общуват все по-малко извън Интернет, 
като от 2004г., когато са прекарвали средно 40.5 мин/ден в общуване извън 
мрежата, това време е спаднало на 36 мин/ден през 2013г. През целия 
изследван период се наблюдава тенденция за спад. В същото време 
проучване на маркетинговата агенця eMarketer [9] от 2013г., пубикувано в 
Huffingtonpost, показва, че потребителите отделят повече време в мрежата 
(5:09 ч/ден), спрямо това, което отделят за телевизия (4:31 ч/ден). По данни 
от същото проучване за първи път хората прекарват повече време пред 
компютър спрямо телевизор, а също така и времето за телевизия е намаляло 
за първа година. Според изследователската компания Nielsen [10], 13:36 мин 
от всеки час в Интернет се падат на социалните мрежи, което е и най-
големият дял. Следва времето за игри (6:06 мин), e-mail (5:00 мин), интернет 
портали (2:36 мин), чат (2:24 мин), видео/филми (2:18 мин), търсене (2:06 
мин), софтуерна информация (2:00 мин), многокритериално забавление (1:42 
мин), търгове (1:36 мин) и други (20:36 мин). 

Изследвания сочат [11], че повече от 2.9 млрд. са потребителите на 
Интернет като половината от тях използват някаква форма на социална 
мрежа. Това дава основание за се обобщи, че  социалните мрежи 
представляват ключов и високо ефективен канал за комуникация на 
организациите с максимално голяма аудитория. Активното участие на всички 
страни в процеса на комуникация спомага за генерирането на идеи и 
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решаването на проблемите по цялата бизнес верига. По този начин се 
осигурява взаимна обвързаност, сътрудничество и съпричастност към всеки 
бизнес. Социалните мрежи разкриват множество благоприятни възможности 
за разширяване обхвата на фирмената дейност и повишаване на нейната 
ефективност. Това може да бъде постигнато, чрез постоянна социална 
активност [12]. За постигането на тази цел е подходяща екипната работа и 
координацията в осъществяването на социалната активност на партньорите. 
Мрежите са и подходящ инструмент за споделяне на бази от данни. Според 
Б.Хънигмън, най-честото използване на социалните мрежи при управлението 
на проекти е за определяне географското разпределение на потребителите 
[13]. На база данните от профилите на потребителите, лидерът на проекта 
избира да направи разпределение на база местоживеене, като делегира даден 
район - град, държава или дори континент, на съответният екип.  
 
5. Ползи от социалните мрежи и принципи за използване при 
стартиращи компании (startup) 

Ползите от социалните мрежи за бизнеса са оптимизиране на разходите, 
провеждане на ефективни пазарни проучвания, обратна връзка в реално 
време, увеличаване на продажбите (Фиг.3), както и:  

• достъп до най-голямата аудитория - при социалните мрежи се получава 
достъп до най-голяма аудитория, която обаче може да бъде сегментирана и 
така да се изпрати съобщение само до съответната целева група. Самият 
процес може да бъде модериран с по-голяма точност, отколкото при 
традиционните канали; 

• обратната връзка е директна и индиректна – директна, когато 
потребител даде мнението си за продукт/услуга. Индиректно, чрез анализ на 
косвени показатели - харесвания, споделяния, предложения и т.н. Обратната 
връзка е в реално време; 

• минимизиране на разходите - разходите за рекламни кампании са пъти 
по-ниски спрямо други медии (напр.телевизия)1. Намалена е и употреба на 
офис консумативи и се минимизират на разходите за транспорт, което се 
отразява благоприятно на околната среда; 

• провеждане на пазарни проучвания - корпоративната страница дава 
възможност за реализиране на проучвания на базата на анкети, резултатите 
от които да бъдат обобщени в кратки срокове. Освен оптимизирането на 
времето за провеждане и обработване на анкети, социалните мрежи 
намаляват и броя на заетите за осъществяване н а процеса; 

1 Според WeKnowHow, най-скъпите кампании за българския пазар са от порядъка на 10 000 
евро, като средно една кампания струва около 1 000 – 2 000 евро. 
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Фиг. 3. Ползи от социалните мрежи 

 

• източник на нови клиенти - социалните мрежи са платформа за 
организирането на различни игри, които целят запознаването на фирмата с 
нови клиенти или поддържането на интереса на вече съществуващите;  

• известни гаранции за бъдещи продажби и намаляване цикълът на 
продажбите - метод, ориентиран изцяло към продажбите, е раздаването на 
купони чрез социалните мрежи; 

• изграждане на разпознаваем бранд - активното и целенасочено 
поддържане на корпоративната страница създава предпоставки за 
изграждането на разпознаваем бранд. По този начин мрежата е източник на 
ресурси и изградената вече общност и започва да работи за по-голямата 
известност на фирмата, чрез споделянето на тези ресурси. В последствие 
компанията може да се превърне в пример за подражание и ментор в 
обществото.  

За постигане на по-добри резултати при използване на социалните мрежи 
при стартиращи компании може да се следват 6-те основни фази (Фиг.4). 
Постигането на високи резултати от използване на социалните мрежи при 
стартиращи компании се базира на добрите практики и принципите за 
ефективност.   

1: Ефективно слушане и изграждане на доверие - интерактивността се 
базира на разбирането, че средствата на маркетинга и социалните медии са 
променили начина на взаимодействието между клиент-бизнес, водещ фактор 
при пазара е изграждането и задържането на доверието. 
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Фиг. 4. Модел за имплементиране на социална мрежа в бизнеса 

 

2: Изграждане на „глас“ в социалната мрежа - за ефикасното 
позициониране на „гласът“ е необходимо ясно разбиране на въздействието 
му в контекста на спектъра на социалната медия и емоциите. Умението да се  
контролира сбора от емоции, съдържащи се в мненията от мрежата може да 
донесе високи ползи. 

3: Намиране и привличане на влиятелни участници в мрежата - намиране 
и сближаване с влиятелни личности и професионалисти. Не се препоръчва да 
се насочват усилия към приобщаване на личности с много последователи, а 
към тези, чиито мнения намират отзвук в обществото и бизнеса. 

4: Реална преценка за бизнеса - при стъпването на „сцената“ на 
социалните медии е необходимо да се направи ясна преценка на 
самоувереността и да се премести повече върху „само” и по-малко върху 
„увереност”. 

5: Изграждане на чувство за общност - изграждането на уникална онлайн 
общност, основана на „лайк-мислещи“ клиенти е добра практика. Добре е да 
се изгради среда на слушане и обратна връзка (feedback). 

6: Трансформация на бранда – актуализиране на дейността на компанията 
съобразно промените в средата е с ключово значение. В някои случаи добър 
подход е се преосмисли цялата концепция и да се преформулират целите. 
Преобразяването помага на потребителите да погледнат на организацията от 
друг ъгъл и да я представи в позитивна светлина.  

7: Създаване на социална статистика - „Социалният водач“ е посланик на 
бранда, който знае, как да обедини силата на социалните медии, чрез техните 
инструменти. Той се стреми да увеличи трафика, с цел възможно най-широк 
кръг аудитория да вижда и оценява дейността на компанията, което е и 
източник на потенциални клиенти.  

8: Въвеждане на междуплатформено насърчаване – може да се прилагат 
практики за екипна работа, като всички членове от екипа трябва да работят 
заедно за максимизиране ефекта от възвръщаемостта на инвестицията. По 
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същия начин компаниите с най-ефективно присъствие в социалните медии 
обединяват техните възможности, за да работят като едно цяло.  

9: Изграждане на силни страни в бизнеса - социалните медии ускоряват и 
демократизират публикуването, което значи че всеки потребител може да 
създава информация за компанията и влиянието му да расте непрекъснато. 
Това е значителна промяна за отделите по обслужване на клиентите. Нужно е 
непрекъсната обратна връзка с клиентите, за да са ясни техните изисквания и 
да им се предоставя адекватна информация.  

10: Създаване и измерване на успеха – успехът в социалните мрежи не се 
измерва само с броя на последователите, абонатите, приятелите и 
създадените връзки, както изглежда на пръв поглед, а се определя от 
генерираните ползи за бизнеса [20]. 
 
6. Заключение   

При големите компании социалните мрежи са един от начините за 
ефективна комуникационна дейност, минимизиране на разходите, 
изграждането на партньорства, поради по-големите финансови възможности, 
то при малките или стартиращи предприемачески организации, това е 
главният или водещ канал за комуникация с клиентите и позиционирането на 
пазара. Интерактивната комуникация базирана на социалните мрежи 
способства за ефективното взаимодействие между двете страни и поддържа 
диалог.  

Добри практики за постигането на по-високи резултати от използването 
на социалните мрежи при стартиращи компании са определяне на ясна 
концепция за развитие и целите, генериране на идентично фирмено 
съдържание, свързано с компанията, поддържане на мрежата, актуализиране 
на информацията – съобщения, анкети и др., разработване на позитивни 
послания, фокусиране към създаването на страницата в социалната мрежа в 
източник на трафик към фирмения сайт, както и спазването на принципите за 
ефективност при социалните мрежи. 
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Abstract. The genesis of the configuration approach comes from the organization theory. 
With time it was developed as a fruitful modern research approach to studying and analysis 
of the development of organization. The following objectives are realized in this report:  (1) 
various theoretic formulations of the configuration approach are examined and the 
scientists’ theses are classified; (2) the configuration approach is presented as a modern 
research approach; (3) conclusions are formulated and some application directions of this 
approach are outlined.  
Keywords: development of the organization, configuration, organizational transition, 
organization theory, configuration approach 
 
1. Въведение 

В теоретичните изследвания развитието на организацията се проучва от 
различна гледна точка. Противоречиви са разбиранията за същността на 
понятието „развитие” като специфичен вид промяна. Синтезирайки тезите на 
учените, можем да обобщим, че под промяна се разбира преходът от едно 
състояние на системата „организация” или нейните елементи в друго. 
Развитието се свързва с трайна и дългосрочна промяна на съществени 
елементи от обекта на развитие. То е съпроводено с качествени промени, 
които настъпват в организацията в хода на нейния ръст или спад [1]. 
Различните модели на жизнен цикъл дават възможност за анализ на 
промените, които се случват в организацията през нейния живот.  Предмет 
на изследване е един сравнително нов подход за обяснение развитието на 
организацията. Основните цели на доклада са в направленията: (1) проучване 
на различни теоретични постановки за конфигурационния подход и 
систематизиране на тезите на учените; (2) представяне на конфигурационния 
подход като съвременен изследователски подход; (3) формулиране на изводи 
и очертаване на някои посоки за приложение на конфигурационния подход. 

 
2. Конфигурационен подход – теоретични постановки 

Конфигурационният подход има своя генезис в организационната теория. 
Понятието "конфигурация" се употребява в различни научни области. В 
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областта на изчислителната техника конфигурацията описва компютърните 
системи - конфигурация хардуер/ софтуер; конфигурация между различни 
модули от даден програмен продукт, конфигурация от различни програмни 
продукти. В социалните науки понятието "фигурация" (респ. 
"конфигурация") се въвежда от  Norbert Elias през 1970 година. Elias 
определя конфигурацията като връзка между индивид и социална среда [2].  

В организационната теория и науката за управление терминът 
"конфигурация" се употребява в различни аспекти в зависимост от предмета 
и целите на съответното изследване. В ретроспективен план можем да 
откроим следните виждания за конфигурациите, дадени в различни 
изследвания, базирани на конфигурационният подход (табл.1). 

Анализирайки различните изследвания можем да направим извода, че 
конфигурациите представляват комбинация от взаимодействащи си и 
взаимно допълващи се фактори. Погледнато в ретроспективен план се 
наблюдава развитие в разбирането за "конфигурация". За пръв път Khandvalla 
през 70те доказва значението, което има вътрешната съгласуваност на 
системата "организация" за нейната ефективност [3].  

В рамките на изследователски проект в Mc Gill University през 80те 
Mintzberg разработва известните конфигурации на структурата: проста 
структура; машинна бюрокрация; професионална бюрокрация; дивизионална 
форма; адхокрация. В светлината на хипотезата за конфигурацията 
ефективното структуриране изисква съвместимост между структурните 
параметри. Според хипотезата за съответствието ефективността на 
организацията предполага хармония между структурните параметри и 
ситуационните фактори. Ако се комбинират двете хипотези, може да се 
изведе трета – разширена хипотеза за конфигурацията. Нейната същност се 
изразява в разбирането, че ефективното структуриране изисква съвместимост 
и съгласуваност между структурните параметри и ситуационните фактори. 
Структурните фактори и ситуационните фактори могат да се разглеждат като 
интерактивна система. От една страна ситуационните фактори определят 
избора на структура, от друга страна  структурните фактори влияят върху 
ситуационните [4, 5].  

Основа за съвременното разбиране за понятието конфигурация дават 
изследванията на Miller (1987) и  Miller, Friesen (1984) [6, 7, 8].  
Изследователите  включват компонент „външна среда” към  компонентите, 
присъщи за организацията, а именно "структура", "лидерство" и "стратегия" и 
разглеждат конфигурацията като комбинация от фактори от тези четири 
компонента.  По емпиричен път учените доказват своята теза.   

Mugler (1998) разглежда конфигурацията като „група от свързани по 
между си фактори, които предизвикват развитие на организацията”. Той 
обособява следните взаимно зависими компоненти, които формират 
конфигурация: „предприемач”, „външна среда”, „ресурси”, „мениджмънт” 
[9]. 
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Таблица 1. Понятието "конфигурация" в изследванията, базирани на 
конфигурационният подход 

Изследова
тел 

Година Теоретична постановка 

Khandwalla 1970 Конфигурацията представлява комбинация от 
взаимодействащи си характеристики, които са 
отговорни за ефективността на предприятието.  
Ученият емпирично доказва, че ефективността не 
зависи от един фактор и от приложението на един 
управленски метод, а е резултат от 
взаимодействието на редица фактори. Khandwalla 
пише, че oрганизацията функционира ефективно, 
защото съчетава по взаимно допълващ се начин 
определени подходи на планиране с подходящ 
начин на структуриране и стил на ръководство.  

Mintzberg 1978 Конфигурациите са цялостни описания на 
организациите 

Miller, 
Friesen 

1984 Променливи от структура, външна среда и 
стратегия се обединяват, за да образуват 
конфигурации.  
Конфигурациите отразяват взаимозависимостта 
между променливите от факторите структура, 
външна среда и стратегия…....Малък брой 
конфигурации може да бъде използван, за да се 
характеризира голяма група организации, с това 
конфигурациите получават сила за прогнозиране. 

Miller, D 1987 Конфигурациите описват организациите, разкриват 
тяхната сложност и систематичен характер. 
Конфигурациите, очертават важни различия между 
организациите, те дават възможност за редуциране 
на сложността и с това улесняват прогнозирането. 
Според организационната теория няколко различни 
по между си движещи сили обясняват както 
образуването на конфигурации, така и промяната 
(развитието) на конфигурациите. Тези движещи 
сили са: външна среда; организационна структура; 
лидерство; стратегия.  

Mugler, J 1998 
 

"Под конфигурация се разбира група от свързани 
по между си фактори, които предизвикват развитие 
на организацията".Конфигурационния подход е по-
абстрактен от модела на жизнения цикъл. Търсят се 
променливи и връзките между тези променливи, 
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които причиняват развития без да се счита, че 
развитието има една определена мостра, по която 
протича.  Тези променливи се отнасят към 
факторите външна среда, предприемач, 
мениджмънт. Всяко предприятие се определя чрез 
своята индивидуална конфигурация от променливи. 
С течение на времето в резултат на това възниква 
развитие. Конфигурациите се развиват не в 
смисъла, че това развитие се задвижва или от “вън” 
(от външни за предприятието фактори) или от 
“вътре” (от вътрешни за предприятието фактори – 
личностни и организационни фактори), а с течение 
на времето те се развиват сами. 

Wolf, J 2003 Привържениците на конфигурационният подход  
считат, че основният фактор за успех на 
мениджмънта е комплексното съгласуване между 
организационните променливи.  

Източник: Систематизирано от автора на база анализ на [3, 4, 6, 7, 8, 9,10 ] 
 
Ученият откроява следните фактори, които според него могат да са 

предмет на изследване в рамките на така обособените компоненти: 
 Външна среда: фактори от микро- и макро средата на предприятието 

напр.  законодателна рамка, конкуренти, клиенти, технологии. 
 Предприемач: мотивация на предприемача, инициатива, ценности. 
 Ресурси: материални и финансови ресурси, както и фактори, 

характеризиращи управленската система на организацията особености на 
структурата и на процесите; характеристики на фирмената култура; 
прилагани в миналото стратегии, тактики, стил на ръководство, управленски 
инструментариум, които са довели до определен резултат т.е допринесли са 
за постигане на успех на фирмата или са били неуспешни. 
 Мениджмънт: към този компонент Mugler отнася целевата 

управленска намеса в развитието на организацията под формата на стратегии, 
управленски подходи и методи.  

Тези компоненти са взаимно свързани. В тази връзка Mugler пише, че 
връзките между компонентите в конфигурацията са двупосочни. В 
резултат тези взаимовръзки влиянието на някои елементи от  "конфигурация" 
се подсилва, а действието на други се отслабва. Така може да се каже, че 
взаимовръзките оказват компенсиращо и засилващо влияние върху 
конфигурацията [9]. Mugler посочва, че в резултат особените връзки между 
елементите в системата конфигурация възникват синергии, те се описват като 
"съгласуване", "съответствие" (Fit).  Така вътрешната съгласуваност 
(консистентност) е ключова особеност на конфигурацията. В този смисъл 
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важна специфика на конфигурацията е описанието на „цялото”, а не 
конкретизиране върху един фактор или параметър.  

Конфигурационният подход дава специфичен отговор на въпроса „защо 
се развиват организациите”. В теорията за организационната промяна се 
посочва, че движеща сила на промяната могат да бъдат: (а) фактори от 
външната среда; (б) вътрешни фактори; (в) фактори от управлението. Според 
конфигурационния подход развитието се дължи на съгласуваната 
комбинация от фактори от външната среда, вътрешната среда и управлението 
на организацията. 

Привържениците на конфигурационния подход застъпват специфична 
теза по отношение на въпроса „как се развиват организациите”.  Mugler 
посочва, че през своя живот организациите следват специфична траектория 
от конфигурации (фиг. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Развитие на конфигурациите  [9] 
 
Развитието на конфигурациите протича на серия дискретни стъпки като 

бъдещите конфигурации се развиват от миналите. Привържениците на 
конфигурационния подход застъпват тезата, че в хода на развитието на 
организацията се редуват периоди на стабилност и периоди на дълбоки 
качествени промени в резултат, на които се стига до нова конфигурация.  

 
3. Конфигурационният подход като съвременен изследователски подход 

С течение на времето конфигурационният подход се развива от учените 
като плодотворен и ефективен изследователски подход. Основна сфера на 
приложение на подхода е изследването на процесите на развитие на 
организацията. 

Първоначален импулс за изследванията, базирани на конфигурационния 
подход, дава проучването на Miller, Friesen (1984). Miller, Friesen изследват 
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81 големи предприятия като оценяват и анализират 31 фактора от областите: 
външна среда; организационна структура; стратегии и успех. В резултат 
приложение на клъстърен статистически метод учените обособяват 10 типа 
конфигурации, които описват предприятията въз основа изследваните 
параметри. Miller, Friesen наричат тези конфигурации „статични”. 
Изследователите установяват, че осем от получените десет типа се намират 
под силното влияние на един от компонентите. Така например компонент 
външна среда е от ключово значение за функционирането на типа „адаптивно 
предприятие, опериращо в динамична среда”. Този тип организации оперират 
в среда, отличаваща се с враждебност и динамика. В тези условия 
оцеляването на предприятието зависи от разработването и 
комерсиализацията на продуктови иновации и приложението на нови 
технологии. В резултат тези изисквания организационната структура е 
гъвкава; делегират се пълномощия, привличат се външни консултанти и 
учени. Ключът за успех е плодотворната работа на всички участници. 
Предприятията, опериращи в турболентни и непредсказуеми пазари залагат 
на иновации, които трудно могат да бъдат имитирани и се ангажират в 
продуктова диференциация. Конфигурационен тип „машинна бюрокрация” е 
пример за конфигурация, в която компонент структура има определящо 
значение. Външната среда на тази конфигурация е спокойна; структурата е 
бюрократизирана; степента на формализация е висока; информационните 
системи са слаби; предприятието е обвързано с традициите; топ 
мениджмънта е емоционално свързан със старите стратегии. Това е 
неуспешна конфигурация. Компонент „лидерство” е определящ за 
функционирането на тип „импулсивно предприятие”- конфигурация, която не 
води до успех. Импулсивното предприятие отразява ситуация, при която 
структурите и системите за контрол не са пригодени към темпото на 
експанзия. Нарастващите предизвикателства на средата, сложността на 
организацията, както и навлизането в непознати пазари, поставят високи 
изисквания към предприятието. Основна причина за неуспеха на тези фирми, 
които с бързи темпове се осъществили ръст, е ръководството на 
предприятието. Miller, Friesen установяват, че фактори, които водят до 
неуспех на тези организации са: импулсивните и рисковите решения на 
ръководителите; неспособността да се отговори на изискванията на новите 
пазари; липсата на интегративни инструменти за координация на 
многобройните дивизиони. Пример за конфигурация, за която компонент 
стратегия има водещо значение за функционирането е т.нар. 
„предприемачески конгломерат”. Характерно за този конфигурационен тип е 
чаризматичният лидер, който е изградил предприятието, реализирайки своята 
идея и визия. Ръстът на организацията се осъществява с високо темпо в 
резултат целенасочения ангажимент в нарастващи пазари и чрез 
многобройни сливания. Това позволява на организацията активно да 
„избира” средата. Характерни особености на „предприемаческият 
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конгломерат” са: информационни системи, насочени към възможностите за 
ръст; търсене на бързо растящи пазари със слаба конкуренция; аналитично 
обосновани решения като не се изключва и интуицията [7, 8]. 

  Съществен теоретичен принос на Miller, Friesen е обособяването на 
конфигурации на организационния преход, които учените определят като 
„динамични”. Изследователите формират тези конфигурации като проучват 
развитието на 36 предприятия като анализирания период обхваща двадесет 
години [7, 8]. Така те открояват шест статистически значими конфигурации 
на организационния преход: предприемаческо ревитализиране; 
консолидиране; курс на стагнация; промяна по посока централизация; процес 
на зрялост; овладяване на криза. Предприемаческото ревитализиране описва 
ситуация, при която нов ръководител прилага стратегия на обновяване. При 
тази форма се цели разрушаване на старите, закостенели структури и бързо 
приспособяване към външната среда чрез иновации, диверсификация и 
наблюдение на пазара. За да отговори на нуждата от информация, новото 
ръководство въвежда усъвършенствани системи за информация, стимулира 
вътрешната комуникация и подобрява системата за контрол. 
Консолидирането е породено от влошаване на успеха на предприятието. Този 
тип описва преход, при който старият предприемач е заместен от ново 
ръководство и то реагира със стратегия на намаляване на разходите; 
изтегляне на непечелившите продукти от пазара; усилията се концентрират 
върху вътрешните системи за информация и контрол с цел да се установят 
слабите места; цели се постигане на по- добра координация. Курсът на 
стагнация описва процес на развитие, породен от промяна на 
ръководителите, при която управлението се поема от консервативни 
администратори. Това води до пренебрегване на разработването на стратегии 
и концентриране върху оперативната дейност, което предизвиква криза. 
Преходът по посока централизация е породен от концентрацията на 
пълномощията за вземане на решения в топ мениджмънта. Това намалява 
гъвкавостта на предприятието, системите за информация и контрол, които 
биха могли да уловят сигнали за потенциални проблеми функционират 
неефективно. Процесът на зрялост описва конфигурация, при която 
вследствие на ръста през годините, организацията се сблъсква с все по- 
сложна външна среда. На това се реагира със структурни промени: въвеждане 
на формализирани системи за информационно осигуряване и контрол. 
Интуитивният стил на ръководство се заменя с професионален мениджмънт. 
Овладяването на криза като конфигурация на прехода е породено от 
финансови загуби, спад на оборота и пазарния дял. Характерно за тази 
конфигурация е концентрирането на пълномощията за вземане на решения в 
ръководството и аналитичното разработване на стратегия [7,8]. 

  Приносът на конфигурационния подход за изследване на развитието на 
организацията се откроява при анализа на взаимодействието на статичните и 
динамичните конфигурации. Подобен анализ може да бъде правен по посока: 
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изходна статична конфигурация – приложение на определена конфигурация 
на прехода; статична конфигурация цел. С това приложението на 
конфигурационния подход спомага не само за описание на организационния 
преход, а и за преценка на реализируемостта на планирания преход.   

Голяма част от изследванията, провокирани от проучването на Miller и 
Friesen са свързани с обособяване на конфигурационни типове по различни 
критерии.  Всяка организация се отличава със своя индивидуална 
конфигурация от компоненти „външна среда”, „стратегия”, „ресурси”. По 
емпиричен път Miller и Friesen доказват, че съществува тенденция различни 
по между си организации да показват подобни конфигурации. Тези близки 
конфигурации могат да се обединят в клъстър или в тип конфигурации. Така 
типовете конфигурации представляват клъстъри от повтарящи се 
характеристики на стратегиите, структурите, процесите в предприятието и 
характеристики от външната среда на предприятието. Те очертават мостри, 
които са общи за индивидите, групите, отделите и организациите.  По този 
начин няколко малко на брой комбинации са достатъчни, за да се опише 
множеството от реални организации и с това те да се класифицират. 
Образуването на типове конфигурации се обяснява с връзките между 
елементите в конфигурацията и със съгласуваността на конфигурацията. 
Ако организациите бяха сложни образувания от разнообразни 
характеристики, които се променят непрекъснато и независимо една от друга, 
възможните комбинации от такива характеристики биха били безграничен 
брой. Потенциалът за образуване на комбинации (типове) конфигурации е 
ограничен от тенденцията да се образуват съгласувани мостри. 
Ограничаването на броя на комбинациите от конфигурации се случва, защото 
елементите в конфигурацията са взаимозависими и често могат да се 
променят единствено дискретно или скокообразно. Резултатът е, че по 
емпиричен път могат да бъдат получени ограничен брой типове 
конфигурации  [7,10].  Типовете конфигурации описват влияещите върху 
развитието фактори като цяло. В резултат на това се стига до загуба на 
информация за редица отделни, специфични характеристики, за редица 
детайли. Тази загуба на информация се осъществява за сметка на цялостното 
описание и представлява ограничение за конфигурационно теоретичните 
модели, насочени към създаване на различни типове конфигурации [9]. 
Примери за изследвания, насочени към образуването на типове 
конфигурации са проучванията на Doty, H., Glick, W., Huber, G. (1993); Frank, 
H., Korunka, Ch., Lueger, M. (1999); Hienerth, Ch. (2001) [11, 12, 13].  

Doty, H., Glick, W., Huber, G., базирайки се на конфигурационния подход 
доказват валидността на моделите за стратегическа адаптация на Miles, Snow. 
Frank, H., Korunka, Ch., Lueger, M. изследват факторите, които допринасят за 
процеса на стартиране на бизнес. Hienerth, Ch. прилага конфигурационния 
подход за изследване на стратегическото развитие на малките и средните 
предприятия в граничния район на Burgenlad, Виена. 
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Друг подход за изследване, базирано на конфигурационния подход 
представлява разглеждането на конфигурацията като качество. При този 
подход вниманието на изследователя се концентрира върху индивидуалната 
конфигурация т.е върху конфигурацията, която всяка организация притежава. 
В този смисъл се търси някакво качество или тематичен акцент, който 
организира много фактори от конфигурацията. Анализът се насочва върху 
степента, в която отделните фактори на индивидуалната конфигурация са 
свързани с това качество. Акцент се поставя върху връзките и съответствието 
между  отделните компоненти и фактори [14].  

 
4. Изводи  

Анализът на теоретичните постановки и изследванията на учените, 
привърженици на конфигурационния подход, дават основание да направим 
следните изводи: 

(1) Конфигурацията представлява система, в която външната среда е 
включена в системата „организация”. Разглеждана като система 
конфигурацията се отличава с елементи и връзки между тях. Ключова 
особеност на конфигурацията е вътрешната съгласуваност между 
компонентите. 

(2) Конфигурационният подход отразява холистичната гледна точка. 
Следвайки този подход, вниманието на изследователят се концентрира върху 
„цялото”, а не върху въздействието на един фактор за постигането на даден 
резултат. Важен компонент за анализ в светлината на конфигурационния 
подход представлява съответствието между факторите. 

(3) Могат да се откроят два подхода в изследванията, базирани на 
конфигурационния подход. Единият подход е свързан с формирането на 
т.нар. типове конфигурации. Типовете конфигурации описват организациите, 
организационния преход, влияещите върху развитието фактори като „цяло” и 
са израз на тенденцията различни по между си организации по определени 
критерии да се отнасят към един тип. Другият подход се отнася до 
изследване на индивидуалната конфигурация и разглеждане на 
конфигурацията като качество. 

(4) Конфигурационният подход може да бъде приложен в изследвания с 
разнообразен предмет. В контекста на развитието на организацията чрез 
конфигурационен подход могат да се изследват движещите сили на 
промяната. Конфигурационният подход и развитите от Miller и Friesen 
статични и динамични конфигурации, дават полезен ориентир на стопанския 
ръководител при развитие на модел на промяната, който да даде възможност 
за управление на организационния преход. В светлината на 
конфигурационния подход източниците на конкурентно предимство се крият 
в съответствието между компонентите на конфигурацията „външна среда”, 
„стратегия”, „ресурси”.  В този смисъл не на последно място 
конфигурационният подход и разглеждането на конфигурацията като 
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качество е приложим за изследване на източниците на конкурентни 
предимства на организацията. 

 
5. Заключение 

Конфигурационният подход има своя генезис в организационната теория. 
С течение на времето той се е развил като изследователски подход. В 
теоретичен план конфигурационно теоретичните тези са отправна точка за 
теоретични и емпирични проучвания с разнообразен предмет: изследване на 
движещите сили за развитие; анализ на факторите, довели до успех 
организацията; търсене на източници на конкурентни предимства. В 
практико-приложен план резултатите от конфигурационно теоретичните 
изследвания подпомагат мениджърите при развитие на модел на промяната, 
както и при управление на организацията по начин, който допринася за 
постигане на устойчиво конкурентно предимство. 
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Abstract. The concept „entrepreneurial activity” becomes especially topical for the 
management of the contemporary economic organizations. This determines the increased 
interest of scientists in the problems. The subject of this report is research of the potential of 
the configuration approach to studying and analysis of the entrepreneurial activity of a 
recognized organization. The phenomenon “entrepreneurial activity” is theoretically 
examined, and various concepts are presented. Outlined are approaches to research of the 
factors, contributing to formation of entrepreneurial activity. Discussed is the potential of 
the configuration approach, outlining several spheres for its application to research of the 
corporate entrepreneurial activity. 
Keywords: entrepreneurial activity of the organization, intrapreneurship, entrepreneurial 
approach in the management, configuration, configuration approach 
 
1. Въведение 

Високата динамичност и неопределеност на средата изискват от 
стопанските организации креативност, възприемане на неизвестното като 
предизвикателство, разпознаване на възможностите за иновации и 
обновление и тяхното решително оползотворяване. Както пише Дракър  през 
XXI век на преден план излиза „необходимостта от превръщане на 
организацията в лидер на промяната”, а това изисква изграждане на 
предприемаческа компетентност [1]. В такъв смисъл концепциите 
„предприемачески подход в управлението” и „предприемаческа активност на 
организацията” придобиват особена актуалност. Предмет на изследване в 
доклада е предприемаческата активност на утвърдената организация и 
потенциала на конфигурационния подход за проучване и анализ на този 
феномен. Основните цели на доклада се съсредоточават в направленията: (1) 
изследване в теоретичен план на проблематиката за предприемаческата 
активност на организацията и представяне на различни гледни точки и 
подходи за анализ; (2) дискутиране на потенциала на конфигурационния 
подход за изследване на предприемаческата активност. 
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2. Предприемаческа активност на организацията – теоретични 
постановки 

От осемдесетте години до днес особена актуалност придобиват 
изследванията в областта на вътрешното предприемачество и проучването на 
различни форми на проявление на предприемаческа активност на 
организацията. Анализирайки проблематиката в ретроспективен план, 
можем да откроим различни концепции за същността на предприемаческата 
активност.  

В унисон с изследването по вътрешно предприемачество на Pinchot 
(1985), предприемаческата активност, се проучва като съвкупност от 
дейности в големите организации, които са насочени към генериране на нови 
идеи и към създаване на иновации. Според тази гледна точка 
предприемаческите дейности се осъществяват от сътрудниците, или от група 
сътрудници. Те се стимулират от страна на висшето ръководство на 
предприятието и се "вдъхновяват" от т.нар. "вътрешен предприемач". 
Вътрешнният предприемач поема инициативата и отговорността да ръководи 
и реализира конкретна иновация в рамките на организацията. Pinchot 
разглежда вътрешното предприемачество като система, която ускорява и 
прави възможно създаването на иновации в големите предприятия чрез 
мобилизиране и използване на предприемаческия талант на вътрешните 
предприемачи. Задържането на тези кадри и реализирането на техните идеи 
допринася организацията да се превърне в най-добрия иноватор [2].   

Друга гледна точка за същността на предприемаческата активност се 
откроява като се разгледа изследването на Guth, Ginsberg (1990).  Учените 
посочват, че корпоративното предприемачество включва два вида феномени 
и процеси: (1) създаване на нов бизнес в рамките на съществуваща 
организация; (2) трансформиране на организацията чрез обновяване на 
ключовата идея, с която е създадена. Върху корпоративното 
предприемачество влияние оказват: външната среда; ръководителите; 
организационната структура и успехът на корпорацията. От своя страна 
корпоративното предприемачество влияе върху успеха, изразяващ се в 
ефективност, ефикасност и постигане на удоволетворение на 
заинтересованите страни [3].   

В светлината на проучването на Covin, Slevin (1991) предприемаческата 
активност се разглежда като поведение на организацията, което се отличава 
с иновативност, риск и проактивност [4]. Те разработват модел на 
предприемачеството като поведение, представен на фиг.1. Учените застъпват 
тезата, че предприемачеството може да се разглежда като направление на 
стратегическата позиция. Моделът откроява движещите сили и 
последствията от предприемаческата позиция, както и факторите, които 
влияят на връзката между предприемаческа позиция и успех, а именно 
външна среда; стратегии на фирмата и фактори от вътрешната среда. 
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Фиг. 1. Предприемачеството като поведение на организацията –  
модел на Covin и Slevin [5] 

 
Във връзка с изследването на предприемаческата активност като 

поведение на организацията и с концептуалния модел на Covin и Slevin, 
учените Morris, Kuratko (2002) пишат: „фокусът тук е върху интегрирането на 
предприемачеството в цялото предприятие, а не върху разглеждането му като 
отделна дейност, предприемаческо събитие или поведение. Така 
предприемачеството обхваща същността на това за какво става въпрос в една 
организация и как тя оперира” [5]. Проявлението на предприемаческа 
активност предполага вписване на принципите на предприемачеството в 
управлението. Тази проблематика е фокус в изследването на Stevenson, 
Gumpert (1985). Учените посочват, че организацията управлявана по 
предприемачески начин е ориентирана към промените в средата, които могат 
да предложат благоприятни възможности за предприемачество. 
Откриването и оползотворяването на тези възможности изисква специфична 
политика по отношение на ресурсите и изграждане на способност за 
привличане на външни ресурси. Stevenson, Gumpert пишат, че структурите на 
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предприемаческата организация, са плоски с многобройни неформални 
мрежи [6].  

В центъра на вътрешно предприемаческата система на Pinchot са кадрите 
и техния предприемачески талант. Подходът, който Pinchot предлага се 
базира на принципа „отдолу-нагоре” и е определящ за създаване на 
предприемачески климат [2]. Някои от основните компоненти на вътрешно 
предприемаческата система са: (а) осигуряване на свобода на вътрешния 
предприемач за избор на предприемачески проект, с който да се ангажира с 
оглед постигане по-висока ангажираност на специалиста с идеята; (б) 
изискване един екип да остане от разработката до крайната реализация на 
иновацията; (в) осигуряване на резерви по отношение на време, целеви 
фондове за реализация на нови проекти, кадрови ресурси, информация; (г) 
разработване на механизми за подкрепа и управление на малките 
експериментаторски проекти; (д) толерантност към грешките и неуспехите.  

В свое изследване Hornsby, Naffziger, Kuratko, Montagno (1993) 
разработват мултидименсионална скала - "Инструмент за подкрепа на 
вътрешното предприемачество" [7]. Той включва компонентите: (1) 
подкрепа от ръководството, изразяваща се в приемане на идеите на 
служителите, разпознаване на сътрудниците, които предвижват напред 
реализацията на новите идеи, подкрепа на малките експериментаторски 
проекти и влагане на средства за реализация на такива проекти; (2) 
автономност и свобода  на действие - предоставяне на служителите на 
свобода на избор на начин на изпълнение на работните задачи; избягване 
критиката към служителите, когато те правят грешки при опитите за 
създаване на нещо ново. (3) Стимули и компенсации, които следва да бъдат 
за резултати, да се насърчава поемането на отговорност, ръководителят 
следва да се стреми работните задачи да представляват предизвикателство за 
служителя, както и да запознава останалите по йерархията в организацията с 
иновативните идеи на служителите. (4) Наличие на време - осигуряване на 
време за работа по иновативни проекти и задачи.  

Паралелно с тези фактори, които способстват за формиране на 
благоприятна среда за развитие и проявление на предприемаческа активност, 
съвременните изследователи проучват и дискутират различни възможности 
за вписване на принципите на предприемачеството в стратегиите. В този 
аспект Morris, Kuratko (2002) препоръчват създаване на предприемачески 
стратегии, както и на стратегия за предприемачество. Център на внимание 
при предприемаческата стратегия са въпросите: къде на пазара има свободни 
ниши; как да се диференцира на устойчива база; в какво фирмата може да 
води конкурентите. При разработване на стратегия за вътрешно 
предприемачество могат да се откроят няколко области, които изискват 
вземане на управленско решение: (а) определяне на степента, в която 
организацията се стреми да акцентира върху предприемачеството: стартиране 
на нови начинания, развитие на нов бизнес; трансформиране на вътрешната 
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среда в по-предприемаческа; (б) определяне на важността на иновациите за 
развитието на фирмата в следващите три години; (в) определяне на 
ангажимента на висшите ръководители, ръководителите от средно ниво и 
оперативните ръководители по отношение на иновациите [5].  

Morris, Kuratko дискутират ролята на организационната структура от 
позициите на проявлението на предприемаческа активност. Според учените 
предприемаческото поведение се благоприятства от структури, отличаващи 
се с малък брой йерархични равнища, широк диапазон на контрол, 
децентрализация и упълномощаване [5].  

Влиянието на организационната култура върху предприемаческата 
активност е фокус в изследването на Bitzer (1991). Той откроява следните 
особености на културата в предприемачески управляваната организация: 
възприемане на промяната като шанс, толерантност относно допускане на 
грешки в опита за създаване на нещо ново, подкрепа на новите идеи, доверие, 
свобода при изпълнение на работните задачи на служителя, ориентация към 
клиентите, визия, разглеждане на неуспеха като неизменна част в процеса на 
създаване на новости [8]. 

Анализът на теоретичните постановки и проучвания по проблематиката 
позволява да направим следните изводи:  

(1) Предприемаческата активност е нееднозначно разбиран феномен. 
Могат да се откроят следните аспекти на изследване на предприемаческата 
активност: (а) предприемаческа активност като съвкупност от дейности в 
организацията, насочени към създаване на иновации; (б) предприемаческа 
активност като съвкупност от дейности по създаване на бизнес венчър и 
обновяване на организацията; (в) предприемаческа активност като 
специфичен вид поведение на организацията, което се отличава с 
иновативност, риск, проактивност. 

(2) Учените прилагат различни подходи за изследване на факторите, 
които допринасят за формиране на предприемаческа активност.  

 В унисон с проучванията на  Pinchot и Hornsby, Naffziger, Kuratko, 
Montagno в центъра на една разработка могат да бъдат поставени кадрите и 
да бъдат дискутирани възможностите за вписване на принципите на 
предприемачеството в управлението на човешките ресурси (набор и подбор 
на кадри, системи за стимулиране и възнаграждения, изграждане и развитие 
на предприемачески компетентности).  

 Стъпвайки върху тезите на  Stevenson и Gumpert, в рамките на 
изследователския периметър е въздействието, което организационната 
структура и политиката по отношение на ресурсите и оказват върху 
предприемаческата активност.   

 Изхождайки от гледната точка на  Morris и Kuratko, от значение е 
търсенето на варианти за интегриране на предприемачеството в стратегиите и 
за създаване на стратегия за предприемачество. Друг изследователски 
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подход е фокуса върху организационната култура в предприемачески 
управляваната фирма. 

(3) Върху проявлението на предприемаческа активност влияние оказват 
фактори от външната среда на организацията като динамика, враждебност, 
стадий на жизнен цикъл на бранша [4]. 

 
3. Конфигурационен подход за изследване на предприемаческата 
активност на организацията – възможни области на приложение 

Конфигурационният подход като съвременен изследователски подход се 
фокусира върху проучване на „цялото” и отразява холистичната гледна 
точка. В светлината на конфигурационния подход се проучва системата 
„конфигурация”, съставена от фактори, допринасящи за формиране на 
предприемаческа активност. Синтезирайки изследванията на феномена 
„предприемаческа активност”, могат да се откроят следните групи фактори, 
които въздействат върху този специфичен вид поведение на организацията: 
(а) външна среда; (б) фактори от вътрешната среда: кадрови, финансови, 
материални ресурси; организационна структура; организационна култура;  (в) 
специфики на управлението: стратегии, политика по отношение на ресурсите, 
подходи и техники за управление на човешките ресурси.  

В светлината на конфигурационния подход предмет на анализ не е 
измерване на влиянието, което отделни фактори тези групи оказват върху 
предприемаческата активност. Област на изследователски интерес е 
съответствието между тези компоненти. Изхожда се от тезата, че върху 
предприемаческата активност въздействие оказва съгласувана комбинация 
(конфигурация) от фактори. В рамките на системата „конфигурация” 
въздействието на едни фактори може да се компенсира или да се подсили от 
влиянието на други. Основна теза на конфигурационния подход е, че цялото 
притежава качества, които не се дължат на нито един от факторите взети по 
отделно. В този смисъл конфигурационния подход допринася за изследване 
на предприемаческата активност на организация от друга гледна точка. В 
рамките на тази гледна точка могат да се търсят съгласувани комбинации от 
фактори, които благоприятстват или възпрепятстват предприемаческото 
поведение.  

За целите на настоящия доклад направихме теоретично проучване 
относно приложението на конфигурационния подход в изследванията в 
областта на вътрешното предприемачество и предприемаческото поведение 
на организацията. Конфигурационен подход в свои проучвания прилагат 
Miller (1983), Herbert, Brazeal (1999),  Wicklund, Shepherd (2005), Frank, 
Kessler, Fink (2010). 

В свое изследване Miller разглежда предприемачеството като процес, чрез 
който организациите се обновяват посредством пионеринг, иновации и 
поемане на риск [9]. Според тази гледна точка организациите, които 
проявяват предприемаческа активност се ангажират в създаване на иновации, 
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предприемат рискови начинания, проявяват проактивност като първи 
извеждат на пазара иновации, с което предизвикват конкурентите.  Ученият 
обособява три типа фирми и доказва, че движещите сили на предприемаческа 
активност са различни за всеки от тях. Единият тип фирми са тези, които се 
отличават с „проста” структура и прилагат предприемачески подход при 
разработване на стратегия. Това са малки фирми, които оперират в хомогенна 
среда и се управляват от собственик-мениджър. Разработването на стратегии 
в тези организации е по-скоро интуитивно отколкото аналитично и се 
осъществява от собственика-ръководител, а не от специално назначени за 
целта мениджъри. Стратегиите не се разработват експлицитно, а често 
съществуват като бегла визия в представата на лидера. Miller доказва, че в 
този тип фирми движещ фактор за предприемаческа активност е 
ръководителя, неговата личност, влияние и информация.   

Вторият вид фирми са тези, които използват планови подход при 
разработване на стратегия и имат бюрократична структура. При тях основна 
цел е постигане на ефикасност, което поражда опасност да се пренебрегне 
търсенето на пазарни възможности за развитие, както и на варианти за 
обновяване на продуктите.  Движеща сила на предприемаческа активност в 
този тип фирми е стратегията. В този вид фирми предприемачеството 
може да бъде най-добре стимулирано чрез предприемачески стратегии по 
отношение продуктите и пазарите и чрез подходи, които утвърждават 
систематичното търсене на възможности за обновление.  

Третият тип, който изследователят  откроява, са органичните фирми. Те 
следват адаптивен подход при разработване на стратегия, а  
организационната им структура е с 'аd hoc' характер. Тези фирми оперират в 
динамична среда, където продуктовите иновации са обичайни. Движещите 
сили на предприемаческа активност при органичните фирми са две, а 
именно външна среда и структура. Предизвикателната външна среда 
поражда необходимост от предприемаческа активност, а високата степен на 
органичност на структурата дава възможност организацията да проявява 
предприемаческа активност. В заключение на своето изследване Miller  
отбелязва, че спецификите на  така обособените видове организации следва 
да се съобразяват при управленските подходи за утвърждаване на среда в 
организацията, благоприятстваща предприемаческото ѝ поведение [9]. 

В теоретично изследване Frank (2009) дискутира разликите между 
йерархичното управление и управлението, което следва логиката на 
предприемаческият подход [10]. Той посочва, че поведението на 
организацията може да се разглежда в рамките на диапазона 
„непредприемаческо поведение – предприемаческо поведение”. На практика 
поведението на организациите не може да се определи като чисто 
предприемаческо или чисто непредприемаческо. То притежава 
характеристики и от двата полюса на този спектър.  В тази връзка ученият се 
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позовава на изследването на Herbert, Brazeal (1999), които възприемайки 
конфигурационния подход обособяват четири вида предприятия: 

 Организация, избягваща иновациите – организациите от този вид 
избягват иновациите и поемането на риск. В тях много трудно биха могли 
да бъдат реализирани дори и малки промени и подобрения в 
съществуващите продукти и процеси. Ръководството не възприема 
служителите с нови идеи. Позицията на тези организации е защитна и е 
подходяща за стабилна външна среда. 
 Организация, която случайно създава иновации – организации от 

този тип създават подобрения като това се осъществява случайно. Тези 
организации са добри в своята маркетингова дейност и разполагат с 
техническа експертиза,  но иновациите не са част от тяхната стратегия. 
 Насочена към предприемачеството организация – в тези 

организации се стимулират служителите за създаване на подобрения. В 
тях съществуват процедури за оценка и реализиране на идеите за 
обновление. Акцентира се върху инкременталните иновации, които не 
изискват съществена промяна в съществуващата стратегия. 
 Предприемаческа организация – при този вид организации 

създаването на иновации се определя като ключов процес. В 
организацията се акцентира както върху инкременталните, така и върху 
радикалните иновации. Това поставя изискване за гъвкавост, готовност и 
способност за промяна. Ръководството има високи очаквания към 
служителите по отношение на иновациите. Иновациите са съставна част 
от стратегията, с тях е съобразена и организационната структура [11]. 
Конфигурационен подход прилагат Wicklund, Shepherd (2005) при 

изследване на влиянието на достъпа до финансиране върху 
предприемаческата активност на организацията [12]. В резултат емпирично 
проучване те доказват, че проявлението на предприемаческа активност в 
съчетание с улеснен достъп до финансиране и висока динамика на средата, 
благоприятства успеха на организацията. Тази зависимост се потвърждава на 
база емпирично проучване сред 413 малки предприятия от Швеция.  

Frank, Kessler, Fink (2010) се позовават на работата на Wicklund, Shepherd 
като провеждат емпирично изследване в различен национален контекст, а 
именно в Австрия сред 266 малки и средни предприятия от сектор 
електротехника и електроника [13]. Учените проучват зависимостта между 
предприемаческа активност, достъп до финансови ресурси,  динамика на 
външната среда и успех.  

Използвани са следните метрики за успех: (а) ръст на продажбите спрямо 
конкурентите; (б) увеличаване на паричния поток спрямо конкурентите.  

Достъпът до финансови ресурси е оценен чрез метриката: субективна 
оценка на ръководителя в рамките на скалата:  „недостатъчен достъп до 
финансови ресурси, което възпрепятства развитието на фирмата – улеснен 
достъп до финансови ресурси, който напълно обезпечава нуждите на 
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фирмата”. Прилагайки конфигурационен подход, учените обособяват четири 
типа организации. Два от тях са успешни, а другите два неуспешни.  

Успешни са следните конфигурации: 
 организации, които проявяват предприемаческа активност, 

оперират в динамична среда и имат достъп до финансови 
ресурси, който напълно обезпечава нуждите на фирмата; 

 организации, които проявяват предприемаческа активност, 
оперират в стабилна среда и оценяват достъпа до финансови 
ресурси като недостатъчен с оглед развитието на фирмата. 

Неуспешни са конфигурациите: 
 организации, които проявяват предприемаческа активност, 

оперират в динамична среда и оценяват достъпа до 
финансови ресурси като недостатъчен с оглед развитието на 
фирмата; 

 организации, които проявяват предприемаческа активност, 
оперират в стабилна среда и имат достъп до финансови 
ресурси, който напълно обезпечава нуждите на фирмата. 

 
Анализът на представените изследвания, гледните точки за същността на 

феномена „предприемаческа активност” и теоретичните постановки за 
конфигурационния подход, позволяват да откроим някои възможности за 
неговото приложение за анализ на предприемаческата активност: 

(1) Конфигурационният подход може да бъде приложен за изследване на 
поведението на организацията спрямо специфичните за предприемачеството 
направления: иновативност, риск и проактивност.  

(2) Конфигурационният подход дава различна гледна точка за анализ на 
факторите, въздействащи върху предприемаческата активност на 
организацията. В светлината на този подход за проявление на 
предприемаческа активност  допринася съгласувана комбинация от фактори 
от групите: (а) външна среда; (б) материални, финансови, кадрови ресурси; 
организационна структура и култура; (в) мениджърски подходи, практики и 
техники за управление на организацията.   

(3) В проучванията изследователите доказват тезата на 
конфигурационния подход, че могат да бъдат обособени видове организации 
спрямо спецификите на тяхното поведение в диапазона „непредприемаческо 
– предприемаческо поведение”. Конфигурационният подход позволява 
изследване на движещите сили на поведението на така обособените типове.  

(4) Конфигурационният подход позволява изследване на успеха на 
организацията, измерен чрез разнообразни метрики за ефективност и 
ефикасност. Според постановките на подхода успехът, респ. неуспехът може 
да бъде обяснен чрез съгласувана комбинация от фактори. С това 
конфигурационният подход разкрива нова възможност за изследване на 
релацията „предприемаческа активност - успех”. 
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4. Заключение 
В доклада е дискутиран потенциалът на конфигурационния подход за 

проучване и анализ на предприемаческата активност. В теоретичен план 
конфигурационният подход се развива като съвременен подход за изследване 
на предприемаческото поведение. В практико – приложен план тезата за 
конфигурацията предполага осигуряване на съответствие между външна 
среда, управленски подходи, основани на принципите на предприемачеството 
и „невидимата мрежа”  на организационната култура. Постигането на тази 
съгласуваност е предизвикателство за мениджърите в предприемачески 
управляваната фирма. 
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Abstract. Smart specialisation is an innovative policy concept which emphasizes the 
principle of prioritisation in a vertical logic and has attracted a wide interest in recent years. 
The paper provides an overview and evaluation of the cluster policy pursued in Bulgaria 
during the last decade. The extent to which the country has used the principle of smart 
specialisation in its cluster initiatives is assessed. Due to the lack of clear focus and 
prioritisation Bulgaria’s cluster policy proved to be highly inefficient. Finally some policy 
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1. Introduction 

After its popularization by M. Porter in 1990, the concept of clusters has 
gained a growing importance, reflected in the proliferation of policies and 
initiatives in support of clusters all around the world. Empirical evidence clearly 
shows that clusters are significantly related to innovation and prosperity [1]. They 
are thus increasingly seen as catalysts for accelerating industrial transformation and 
for developing new regional competitive advantages, speeding up the creation of 
firms and jobs, increasing their productivity and driving innovation, thereby 
contributing to competitiveness and growth. Therefore clusters have become 
important instruments for the implementation of almost any modern economic 
development strategy.  They have been assigned a prominent role in the EU's 
Europe 2020 strategy as well. The flagship initiatives ‘Innovation Union’ and ‘An 
integrated industrial policy for the globalisation era’ specifically refer to clusters 
and networks as critical tools. 

 According to Porter (2007) a significant merit of cluster-based policies is that, 
unlike traditional industrial policies, they do not distort competition by favouring 
particular type of activity, as there is no need of ‘picking winners’. As the 
existence of any cluster is good for the economy, governments should not choose 
among clusters but have to create policies that support upgrading in every cluster 
present in a location [2]. 
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However, not all clusters can have the same impact on competitiveness and 
industrial development of a nation. Porter (2003) himself recognizes that export-
oriented clusters register higher wages, productivity, and innovation than the non-
tradable ones [3]. Moreover, the scarcity of public resources available for support 
dictates a pursuit of their most efficient utilization. This, in line with the concept of 
smart specialisation, necessitates setting priorities, i.e. targeting those clusters 
whose development will be purposefully stimulated. In practice, countries and 
regions with several clusters identified develop their cluster portfolio, ranking 
clusters by their importance for the economic development and competitiveness. 
Thereby the priorities for the realisation of the cluster approach are determined [4].  

In this context, the main aim of the paper is, after presenting the concept of 
smart specialisation and its interaction with that of clusters, to provide an overview 
and evaluation of the cluster policy pursued in Bulgaria during the last decade. The 
extent to which the country has used the principle of smart specialisation in its 
cluster initiatives will be assessed and finally some policy recommendations for its 
improvement are going to be formulated. 
 
2. Clusters and smart specialisation – concepts and relationship 

There are many definitions of clusters in the literature which are context 
specific. The original definition for clusters provided by M. Porter is: “Clusters are 
geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers and 
service providers, firms in related industries, and associated institutions (for 
example universities, standards agencies, and trade associations) in particular fields 
that compete but also co-operate”[5] . Industrial clusters can increase productivity 
through linkages, spill-overs, and synergies across firms and associated institutions 
and through efficient access to public goods, specialised knowledge, workers and 
suppliers, better coordination, and the diffusion of best practices. Therefore they 
are largely considered to be drivers of economic growth, innovation, and 
competitiveness.  

Industrial clusters are mostly a market-driven phenomenon evolving 
spontaneously over decades as a result of natural competitive advantages. 
However, well-designed and implemented cluster policies can accelerate the 
process and provide a much-needed initial platform on which to grow in output and 
maturity. Cluster policy can be defined as deliberate actions taken by the 
government in order to create or support the growth and competitiveness of 
clusters. The rationale for public intervention to foster clusters through various 
type of support measures such as infrastructure and knowledge-based investments 
as well as networking activities and training, is an increase in knowledge spill-
overs (positive externalities) among key actors in clusters. Nowadays cluster 
policies take different forms and are very often included as basic instruments and 
integral part of industrial and SME policies or research and innovation policies. 

Under the conditions of rising globalization, increased competition in 
technology intensive spheres by new global players as China and India, fiscal 
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austerity and quests for savings in public spending in developed economies, as well 
as a resurrection in the interest of industrial policy, the concept of smart 
specialisation has received much attention during the past three years.  

Smart Specialisation is a strategic approach to economic development through 
targeted support to research and innovation. It is an evidence-based policy 
framework which uses indicators, technology foresight and other priority-setting 
tools to help entrepreneurs and firms strengthen existing scientific, technological 
and industrial specialisation patterns while identifying and encouraging the 
emergence of new domains of economic and technological activity. 

Smart specialisation strategies (S3) are conditionality for accessing EU 
Structural Funds investments in research and innovation, as part of the Cohesion 
Policy's contribution to the Europe 2020 jobs and growth agenda during the period 
2014-2020. More generally, smart specialisation involves a process of developing a 
vision, identifying competitive advantage, setting strategic priorities and making 
use of smart policies to maximise the knowledge-based development potential of 
any region, strong or weak, high-tech or low-tech [6]. 

By elaborating S3 governments are attempting to enhance the competitiveness 
of firms and clusters. The underlying rationale behind the smart specialisation 
strategies concept is that even in the information age, the logic of specialisation is 
intact - it clearly pays to focus on areas of real potential and strength rather than 
spreading investments thinly over unrelated areas.  

Clusters and S3 are closely related concepts as they share many similarities in 
their rationale: a) a focus on productivity and innovation as key drivers of 
competitiveness; and b) an accent on fostering regional embeddedness with a view 
to capitalise on the advantages of proximity. However the two concepts are not 
equivalent as there are important differences. S3 focus on specific innovation-
intensive sectors while clusters apply to a broader set of sectors in the economy. S3 
aims to exploit emerging linkages between economic activities that can cut across 
traditional cluster boundaries. And, probably most importantly, the explicit goal of 
S3 – the transformation of regional economies around new knowledge-based 
activity domains – while the goal of cluster policies is often to enhance the 
performance of existing clusters [7].  

S3 are thus wider policies which go beyond cluster policies, using priority-
setting tools to help entrepreneurs and firms strengthen existing scientific, 
technological and industrial specialisation patterns while identifying and 
encouraging the emergence of new domains of economic and technological 
activity. By aiming to create new capacities S3 try to accelerate the transformation 
and modernisation of economic activities in clusters. 

Overall, clusters are important building blocks of S3 – they are among the 
most important policy tools in a S3 policy mix. According to the RIS3 Guide, 
R&D, innovation and technology policy should target sectors with the potential to 
generate clusters of firms as opposed to simply promoting scattered innovation.  
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Cluster policies could be especially useful in the process of prioritization in a 
S3. Methods to identify priority intervention domains can benefit from quantitative 
and qualitative approaches used in cluster selection (taking into account their 
limits, notably to identify new domains shaped by knowledge crossing traditional 
industry boundaries) and roadmaps defined by clusters can be used as inputs into 
the prioritization process.  

The concept of smart specialisation also exerts a significant impact on the way 
cluster policies are designed. Cluster policies in many ways aim to achieve a 
strategy for industrial specialisation. For example, cluster policies in many 
countries from France to the United States explicitly target specific 
sectors/industries in their national innovation strategies or plans.  
   
3.  Cluster initiatives in Bulgaria during the last decade 

According to Török, A., et. al., (2013) at present there is no well-defined 
cluster policy in Bulgaria [8]. However, the notion of clusters is well integrated in 
other related policies such as the promotion of SMEs, national innovation policy, 
regional policy as well it is present in almost all strategic economic, R&D and 
other policy documents and all plans for regional development. Thus it is officially 
recognized that clusters are a major instrument for achieving sustained economic 
development.  

In 2001 and 2002 several projects with foreign financial assistance were 
carried out in Bulgaria with the aim of introducing the concept of clusters and 
explore the possibilities for cluster development. The first cluster organization – 
Bulgarian ICT Cluster – was institutionalized at the end of 2004 as a non-profit 
legal entity. The implementation in 2005 of the PHARE project "Introduction of 
cluster approach and establishment of a pilot cluster model" resulted in the 
elaboration of a National Strategy and an Action Plan for Cluster Development. On 
the basis of a detailed regional economy analysis, potential cluster structures were 
identified as well as 15 priority sectors, eligible for support from the EU Structural 
funds for the development of clusters were outlined: processing of fruits and 
vegetables; information and communication technologies; clothing and textiles; 
wine production;  general mechanical engineering; energy; dairying; tourism; 
woodworking and furniture production; non-ferrous metal and ores; auto parts and 
electronics; high technology/science; transport and logistics; perfumery and 
cosmetics; and creative industries [9]. However, the succeeding cluster policy 
proved to disregard these priorities. 

After the finalization of the pre-accession PHARE programme, cluster policy 
in Bulgaria is carried out through the Operational programme “Development of the 
Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013” with the financial aid of 
the European Regional Development Fund. One of the objectives of Priority 2 
"Increasing efficiency of enterprises and promoting supportive business 
environment" is "Promotion of productive capacity and access to markets through 
the use of clustering and business networks".  
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The scheme “Support for cluster development in Bulgaria” with a budget of 15 
million EUR supports the build-up of clusters’ administrative and managerial 
capacity, the expansion of market positions, as well as investments in new 
technologies and equipment for carrying-out common cluster-related activities. 
Beneficiaries under this priority axis are: Bulgarian enterprises, both from the 
manufacturing and service sectors; public bodies and non-governmental 
organisations, providing business support services and/or operating business 
incubators; public bodies and institutions, educational and/or research 
organizations, NGOs and other entities included in cluster networks. The main 
priority of the measure is the establishment of clusters in Bulgaria. It does not 
target any specific sectors and has no specific thematic focus. 

The support scheme provides grants to both existing and potential clusters 
however without differentiation among them. Unlike the other EU countries, where 
more than 60% of the cluster programmes and initiatives follow a vertical 
approach, the Bulgarian cluster policy lacks prioritization. The cluster initiatives 
exist in isolation from support schemes for technology parks; no link has been 
established with key stakeholders - the regions. Furthermore there is no succession 
in the policy, each project represents an isolated over time effort. A major flaw of 
the Bulgarian cluster policy is that the selection of projects for support is not based 
on clear and objective criteria.  

All of the abovementioned weaknesses led to the following paradoxical results 
during the last session of the scheme "Support for cluster development in Bulgaria" 
with a budget of about 10 million EUR, held in 2013, according to the Association 
of Business Clusters: 

- over 80% of the successful applicant clusters were registered in the period 
March-April 2013 – right before the deadline for project proposals 
submission, i.e. most of the supported clusters are designed with the sole 
goal - "absorption of funds" (rent seeking); 

- some of the clusters selected for funding are in areas such as sports, 
finance, consulting, etc., which are way too far from the priorities of the 
OP “Competitiveness” - to enhance the industrial competitiveness; 

- the majority of the clusters have completed the requirement for minimum 
number of members - seven companies, but do not include scientific or 
non-governmental organizations or local structures, which is a typical 
condition for the sustainable functioning of the cluster; 

- there are cases of "family clusters" approved for support as well as 
interrelated entities involved in more than one cluster [10].  

Unlike comparable countries like Romania, where clusters are 47, in Slovakia 
– 20, Croatia – 56, Serbia – 43, Bulgaria currently has 230 registered clusters. 
Fragmentation and proliferation of cluster initiatives has led to dispersion of forces 
and financial resources as well as to less cooperation and synergies between them.  
In fact, according to the Ministry of Economy and energy, only 20 of the clusters 
are actually functioning and most of them are at early stages of development. 
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However, efficient cluster policies are not about the mere establishment of clusters, 
but about developing excellent clusters that are internationally competitive and that 
have an impact on the national economy. Thus they have to focus programs on 
cluster excellence instead of on number of supported clusters. 

In recent years clusters excellence management has become more and more 
important and European Cluster Excellence Initiative (ECEI) was initiated by the 
European Commission DG Enterprise and Industry, which developed a quality 
labeling system for professional cluster management. Only 5 Bulgarian cluster 
organizations have been awarded with the Bronze Label of the ECEI, meaning that 
they strive for excellence. These are: Bulgarian Furniture Cluster; Cluster 
Microelectronics and Embedded Systems; EVIC - Electric vehicles industrial 
cluster; Mechatronics Cluster Bulgaria; SCIAT - Specialized Cluster Institute for 
Apparel and Textile. Among them only two (SCIAT and Bulgarian Furniture 
Cluster) fall within the area of the top regional clusters in Bulgaria, identified by 
the European Cluster Observatory (table 1).  
  

Table 1. Top 14 clusters in Bulgaria by stars, employees and specialisation 
 

Cluster Region Employees Specialisation Stars 
Apparel Yuzhen tsentralen 33 572 6.44  
Apparel Yugozapaden 29 388 3.55  
Apparel Severen tsentralen 27 034 8.32  
Textiles Yuzhen tsentralen 18 456 3.52  
Textiles Yugozapaden 19 388 2.33  
Distribution Yugozapaden 15 456 2.05  
Apparel Severoiztochen 14 741 4.44  
Furniture Severen tsentralen   9 344 4.55  
Textiles Severen tsentralen   9 298 2.84  
Footwear Yugozapaden   7 312 3.63  
Textiles Yugoiztochen   5 962 2.99  
Apparel Severozapaden   5 840 3.12  
Footwear Yuzhen tsentralen   5 586 4.40  
Tobacco Yuzhen tsentralen   4 381 20.21  
       Source: [1] 
 

To date, the European Cluster Observatory has identified more than 2000 
regional clusters in the EU, assigning one star for each of the following criteria: 
employment size in a particular industry cluster within a region; degree of 
specialisation within the region; and cluster focus of employment within a region 
[11]. Bulgaria has only four 3-star regional clusters which are in the sectors of 
apparel and textiles. Among the top 14 regional clusters in the country as many as 
9 are in the sectors of apparel and textiles, 1 – in distribution, 1 – in furniture and 2 
in footwear. Thus through the years Bulgaria has established sustained 
specialisation in low technology, labour-intensive industries. The existence of such 
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well settled clusters in the regions may be a hindrance to develop forward-looking 
S3, since there is likely to be a lock-in effect, impeding the shift towards new, less 
traditional, potentially more promising specialisation areas.  

The cluster policy in Bulgaria during the last decade does not go in line with 
the principles of smart specialisation. It lacks a strategic perspective, coherence 
and focus, which ultimately makes it quite inefficient. Data provided by the World 
Economic Forum (WEF) confirm such a conclusion (fig.1).  

  

 
 

Fig. 1. Ranks of Bulgaria for the period 2007-2014 on indicators of Business    
sophistication and Innovation according to the World Economic Forum  

  Source: The Global Competitiveness Report 2013-2014 
 

During the period 2007-2014 Bulgaria’s cluster policy has not managed to 
improve significantly the state of cluster development in the country. In the 
ranking of the WEF Bulgaria occupied the 112-th position in 2007 and the 108-th 
position (out of 148) in 2014 according to the indicator “State of cluster 
development”, which reveals that clusters are quite poorly developed and represent 
a competitive disadvantage for the national economy. What is more, the cluster 
initiatives have not contributed to the microeconomic competitiveness and 
innovation potential of Bulgaria. For the last seven years the country has 
significantly deteriorated its performance according to the indicators “Business 
sophistication” and “Innovation”.  
 
4. Conclusion 

According to the smart specialisation concept it is expected that public 
resources should be concentrated on a limited number of well-defined priorities. 
This requires tough choices on the basis of own strengths and international 
specialisation. The selected priorities should be based on shared vision built during 
wide consultation process, including a wide range of entrepreneurs, researchers, 
social partners, etc. Priority setting should rely on the logic of entrepreneurial 
discovery of likely market opportunities. It concerns experimentation and 
discovery of domains of specialisation given the existing productive assets. 
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Clusters, accordingly cluster policy is assigned a major role in smart specialisation 
strategies necessarily involving prioritising ‘sectoral cluster’, ‘sectoral strategic 
plans’ or ‘cluster strategy’.  

During the last decade Bulgarian cluster policy proved to be of extremely low 
efficiency. It showed a lack of focus and strategic prioritising, scattering the 
resources which did not allow the achieving of critical mass effects. The resulting 
poor state of cluster development, with regional clusters concentrated extremely in 
traditional sectors, implied very weak microeconomic competitiveness and 
deteriorating innovation performance of the national economy.  
What policy recommendations could be extended in order to increase the 
effectiveness and efficiency of Bulgarian cluster policy? 

- The cluster program should be embedded in a national cluster policy 
respectively economic development strategy. It has to complement and be 
closely interconnected with other policies and measures designed to foster 
the technological modernization and innovation potential of the economy. 

-  The proliferation of cluster initiatives with little chance of long term 
success has to be avoided, thus concrete targets and priorities should be 
set for funded cluster networking activities. Successful cluster policy 
cannot be elaborated in a pure "top-down" way, but industry and service 
providers have to be actively involved in the process of prioritisation 
within a "bottom-up" approach. New cluster initiatives should be carefully 
designed and underpinned by a very clear rationale based on precisely 
identified business interests, regional strengths, specific competences, 
knowledge hubs of international excellence and market foresight. 

- As cluster development is a long term process, cluster-support should be 
provided on a long term basis of (at least) five to ten years. This also 
means that continuous evaluation and monitoring of cluster activities are 
necessary. Only clusters with a high potential of development and high 
performance should be supported. The Hungarian program provides a 
good example in this regard: although it commits grants for a certain 
period of years, funding is provided by a series of instalments (stage-
funding). Prior to instalments beneficiaries have to prove through an 
evaluation that they perform according to the grant agreement.  
Furthermore, there is a system of accreditation which provides an easier 
access to clusters which have produced evident results. Thus the cluster 
policy consolidates the well-managed and most promising clusters in 
order to facilitate them to become internationally competitive ones. 

- Clusters have different characteristics depending on their context (e.g. 
history of origin, emerging vs. traditional industries, mature vs. immature 
clusters). This requires different support mechanisms depending on the 
development stage of the cluster. The example of Romania has to be 
followed, which has two cluster programs each of which specifically 
dedicates its effort to either the development of new cluster organizations 
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or the further support of the already existing cluster management 
organizations. 

- It is essential for firms to take part in the global exchange of knowledge 
and be highly export oriented; therefore the cluster policy should support 
the internationalisation of cluster organisations and cluster activities. This 
has to be reflected by program guidelines and evaluation criteria for 
project proposals. 

- The Bulgarian cluster policy has to be integrated in FDI promotion policy 
aiming to target foreign investors in order to fill in gaps or strengthen the 
missing links in the priority clusters.  
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Abstract. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are a very important economic 
sector in many countries and the impact of innovation in their business is growing. There are 
different factors that affect the ability of businesses to create new knowledge and to form 
and implement new ideas. Some of them enhance innovation in enterprises, others are 
preventing it. Therefore, it is necessary to know the factors that contribute to the 
development of innovation and competitiveness. The determination of these factors is 
ambiguous and depends on the object of activity and the category of the enterprise. 
Innovation in the enterprise is determined on the corporate micro and macro environment 
and the knowledge and skills of the entrepreneur. 
Keywords: small and medium enterprises (SMEs), innovation, factors, innovation activity. 
 
1. Въведение  

Малките и средните предприятията (МСП) оказват силно влияние върху 
икономическия растеж и конкурентоспособността на икономиките на 
страните. Основното предизвикателство пред МСП от различните сектори на 
икономиката е да повишат своята иновативност и конкурентоспособност на 
националния и външните пазари.  

Различни програмни и стратегически документи  (инициативата „Съюз за 
иновации“, програмата „Хоризонт 2020“ и др.) посочват огромната роля, 
място и значение на МСП за преодоляване на последиците от кризата, за 
повишаване на заетостта и подобряване икономическото развитие на 
страните [1]. Поради това е особено важно да се разгледат факторите, които 
спомагат за намиране на нови бизнес идеи, като се използват съвременни 
технологии в бизнеса. Целта на това изследване е да се анализира 
състоянието на сектора на МСП в България, като се разгледа и подчертае 
значимостта на факторите, които въздействат върху иновационната 
активност на българските МСП. 
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2. Състояние на сектора на МСП  
След преминаването на България от централизирана към пазарна 

икономика се създадоха условия за развитие на малкия и средния бизнес у 
нас. В Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) са дефинирани 
характеристиките, които определят предприятията като микропредприятия, 
малки или средни. Категориите МСП в ЗМСП са съобразени с изискванията 
на Европейския съюз от 1 януари 2005 г. (Препоръка 2003/361/ЕС). В 
изпълнение на чл. 5, ал. 1 от ЗМСП за периода от 2002 г. до 2020 г. са 
разработени три национални стратегии. С решение № 37 на Министерски 
съвет от 23 януари 2014 г. е приета последната Национална стратегия за 
насърчаване развитието на МСП 2014-2020. Това е една от най-важните цели 
на икономическата политика в България. В Стратегията са хармонизирани 
приоритетите на България към МСП с тези на Европейския съюз. 
Стратегията се фокусира върху създаването на благоприятна икономическа, 
административна, информационна, финансова и правна среда за 
функциониране на МСП. МСП заемат значителен дял от икономическите 
дейности в България. Те са 99,8% от общия брой предприятия и това отговаря 
на средната стойност за Европейския съюз [2, 3]. След кризата в България се 
промени баланса между микро и малките предприятия. Увеличи се броят на 
микропредприятията и през 2011 г. той е 92%, като около половината от тях 
се състоят от един човек [3]. Малките предприятия са структурата, която е 
по-устойчива при кризисни условия, но те намаляват и за 2011 г.  са 7,2%. 
Продължава преминаването на средните предприятия към малките и на 
малките към микропредприятията.  

Секторът, в който българските МСП са най-активни, е търговията на 
дребно (над 30% от МСП в България срещу около 17% в ЕС), а не бизнес 
услугите, както е в ЕС [3]. 

Големите предприятия в България запазват относителния си дял от около 
0,2%-0,3% от всички предприятия, което осигурява достатъчно възможности 
за партньорство с десетки хиляди МСП. Това поставя България на средно 
ниво в ЕС по размер на сектора на големите предприятия. В България 
големите предприятия не са във високотехнологичните области, а са в 
секторите на енергетиката, комуникациите и финансите [3].  

МСП в България допринасят за 75% от заетостта (68% в ЕС) и 62% от 
добавената стойност (58% в ЕС). От 2002 г. до 2011 г. МСП в България са 
увеличили своя принос към добавената стойност над 4 пъти. Най-големият 
ръст в заетостта – с близо 35% - е в микропредприятията. 

За периода 2004-2011 производителността на труда в МСП се е 
увеличила със 126%, а в големите предприятия със 104%. Разликата между 
големите предприятия и МСП по този показател се е стопила от 2,5 на 2,3 
пъти. Отново най-големият ръст в производителността на труда е при 
микропредприятията. България продължава да наваксва изоставането в този 
показател от останалите държави-членки и въпреки най-високия ръст в ЕС в 
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производителността на труда, все още българските МСП изпреварват по този 
показател единствено румънските [1]. Равнището на производителност на 
труда в тези предприятия е по-ниско от това на европейските страни [1]. 

Важно значение при анализиране ролята и значението на МСП има и 
разпределението им по сектори на високотехнологично (високо и 
средновисокотехнологично промишлено производство) и нискотехнологично 
производство (ниско и среднонискотехнологично промишлено 
производство), интензивни и нискоинтензивни на знание услуги. България в 
момента е с най-ниския дял на предприятия във високотехнологичното 
производство – 1% и с втори най-нисък дял в интензивни на знание услуги – 
14%. България е с най-високия дял на нискоинтензивни на знание услуги – 
68%.  

Нисък e дeлът на бързорастящите малки и средни предприятия (с над 
20% годишен ръст на оборота), които са около 6% от всички МСП, а създават 
40% от добавената стойност.  

Непрекъснатото намаляване на жизнения цикъл на продуктите и на 
иновациите, интензивното развитие на технологиите предизвиква 
необходимостта от специализация и постоянно технологично обновление и 
бързо реагиране на технологичните нововъведения. 

Според класация на Съюза за иновации, водеща инициатива на стратегия 
„Европа 2020“ България е с най-драстичен спад в годишната класация и вече 
заема последното място в ЕС. След регистрирания темп на догонване за 
периода 2006 – 2010 г. индексът за страната, измерващ състоянието и 
качеството на научноизследователската и иновационната инфраструктура, 
иновационните дейности на фирмено равнище и постигнатия икономически 
ефект, е спаднал е цели 18,7% в сравнение с 2010 г. [1]. 
 
3. Фактори, които повишават иновационната дейност на МСП 

В процеса на превръщане на предприятията в устойчиви стопански 
организации се срещат различни трудности. Те препятстват тяхното 
развитие, отразяват се негативно върху растежа им и в много случаи са 
причина за техния фалит. Факторите, които въздействат върху способността 
на предприятията да създават ново знание и да формират и реализират нови 
идеи са разнообразни. Едни повишават иновативността на предприятията, а 
други я препятстват. Затова е необходимо да се познават факторите, които 
съдействат за развитието на иновативността и конкурентоспособността на 
предприятията. Определянето на тези факторите не е еднозначно и зависи 
както от предмета на дейност, така и от категорията на предприятието. 
Иновациите в предприятието се определят още от фирмената среда, от макро 
и микровъншната среда, от знанията и уменията на предприемача. Към 
факторите също се отнасят управлението, човешките ресурси, участващи в 
иновационните дейности, развитата иновационна инфраструктура в 
предприятието, резултата от разработване и внедряване на нови идеи, 
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предмета на дейност на предприятието и технологичния му интензитет, 
иновационните мрежи, финансирането на иновационната дейност и др. 
Подобряването на един от тези фактори в дадено предприятие води след себе 
си до развитието и на друг фактор, а впоследствие и до положителен ефект 
върху всички останали фактори. На фигура 1 са показани МСП, внедрили 
иновации (продуктови/процесни) в България и в страните от ЕС за периода 
2008-2012 г. 

 

 
 

Фиг. 1. МСП, внедрили продуктова/процесна иновация, % от МСП 
 

3.1. Размер на МСП и отрасловата принадлежност 
Размерът на предприятията е важен фактор, който оказва влияние върху 

потенциала и способността за осъществяване на иновационна дейност [4]. 
Сред изследователите има привърженици на приоритетните предимства 

както на малките, така и на големите предприятия. Големите предприятия 
разполагат с по-добра ресурсна осигуреност, по-големи финансови ресурси, 
възможности за купуване на патенти и лицензи, наличие на голям брой 
квалифициран персонал и на съвременна техника, в резултат на което се 
създават иновации с висока добавена стойност.  

Според другите привърженици МСП са по-иновативни от големите 
независимо от ограничените пазари, затруднения достъп до финансов и 
информационен ресурс, невъзможността за извършване на значителна 
изследователска и развойна дейност, защото имат гъвкава структура, къс 
производствен цикъл, по-висока мотивация на персонала, осигуряват по-
висока производителност на труда и нови работни места. Но за отстраняване 
на недостатъците големите и малките предприятия са заинтересовани да си 
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сътрудничат един с друг, да работят заедно, в мрежи, за да създават условия 
за повишаване на иновативността им. 

Принадлежността на МСП към определен сектор на икономиката оказва 
съществено влияние върху иновационната му дейност. Предприятията от 
високотехнологичните отрасли се различават от предприятията от 
традиционните отрасли по размера на прилаганите нововъведения. Всяко 
предприятие, независимо от секторната и отрасловата принадлежност, трябва 
непрекъснато да прави иновации и да предлага нови стоки и услуги на 
пазара.   

 
3.2. Финансиране 

Достъпът до финансиране е фактор от ключова значимост, защото от 
него се определя нивото на иновативност на МСП. Разходите за научни 
изследвания и иновационна дейност, направени за генериране, разработване 
и разпространяване на нови знания в обществения и бизнес сектора се 
разглеждат като индиректен показател за иновационния капацитет на 
националните икономики. Те са фактор за икономически растеж и 
конкурентоспособност на икономиката.  

Финансирането за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 
като дял от БВП е показател за динамичен икономически растеж и 
конкурентоспособност. Анализът на средства, изразходвани в това 
направление у нас показва неблагоприятни тенденции. Нисък е делът на 
инвестиции в НИРД от БВП  (0,57% за 2012 г.), които са осигурени предимно 
от външни източници или ако те се изключат - 0,34% от БВП за 2012 г. [1].  

В страната се провежда иновационна политика, финансирана от външни 
източници на инвестиции в НИРД и иновациите, липсва ясен ангажимент за 
публична подкрепа както на пряко финансиране, така и за непряко 
стимулиране, съществуват корупционни практики, недостатъчно е изразена  
прозрачността, административната тежест и процедурите за мониторинг и 
оценка. Все още не е добре развита информационна среда по отношение на 
възможностите за предоставяне на достъпни услуги или за проектно 
финансиране (от ИАНМСП, от ББР, по оперативни и други програми). Затова 
при планирането и програмирането на периода 2014-2020 година трябва да се 
набележат мерки с по-голям мултиплициращ ефект [1]. 
 
3.3. Използване на ИКТ  

Използването на информационно комуникационните технологии (ИКТ) 
има голямо значение при определяне нивото на иновативност в МСП. ИКТ 
като сектор осигурява предлагането на иновативни предложения, продукти и 
услуги и е фактор за развитие и растеж на останалите сектори. Възможността 
за достъп до и ефективно внедряване и използване на информацията и 
информационните и комуникационни технологии създава нови възможности 
и нови изисквания за конкурентно развитие и растеж на българската 
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икономика. Достъпът до интернет, внедряването и използването на 
информационните и комуникационните технологии характеризират 
равнището на иновативност на предприятията. ИКТ повишава ефективността 
на управление и създава възможности за въвеждане на нови бизнес модели 
като електронна търговия и електронен бизнес.   

Всеки три от четири промишлени МСП в страната има фирмена интернет 
страница. Електронен подпис на управляващите притежават 78% от 
предприятията. Възможности за он-лайн поръчки и продажби имат 45% от 
предприятията, а 40% предоставят възможност за он-лайн плащания. 
Система за управление на взаимоотношенията с клиенти имат 18% от МСП. 
Също толкова е делът на тези, които са внедрили система за управление на 
доставчиците и приблизително толкова (17%) са предприятията, които 
използват интегрирана система за управление на почти всички процеси [5].  

Делът на промишлените МСП със собствена регистрирана търговска 
марка в България или чужбина е 42%. Делът на микропредприятията с такава 
регистрация е 27%, на малките - 47%, а на средните - 61%. Предприятията 
със собствен патент възлизат на 20%. Регистриран патент имат 12% от 
микропредприятията, докато този дял при малките по размер предприятия е 
21%, а при средните - 32%. Делът на микропредприятията, които декларират, 
че финансово са обезпечени да регистрират интелектуална собственост е 
20%. Този на малките предприятия е 31%, а на средните - 43%. 

Според данни на Националния статистически институт ИКТ секторът в 
страната включва повече от 9000 предприятия, като за последните три години 
сред тях преобладават микропредпрятията (около 89%), а средните и 
големите са едва 2,5% [1]. На фигура 2 е представен броя на микро, малки и 
средни предприятия в избрани раздели на ИКТ сектора.  

 

 
Фиг. 2. Брой МСП в избрани раздели на ИТК сектора  

по големина на предприятията 

778



Възприемането и широкото използване на ИКТ при разработване или 
внедряване на иновативни предложения в продуктови, процесни и 
управленски нововъведения създава мултиплициращ ефект за развитие и 
растеж и на другите сектори на икономиката.  

В условията на страната може да се направи извода, че съществува 
необходимост от по-добро взаимодействие между всички елементи на 
националната иновационна система. 

 
3.4. Научноизследователски и развоен потенциал и институционални 
взаимодействия 

Повечето МСП не разполагат със собствен научноизследователски и 
развоен потенциал, освен ако предметът на дейност не е в тази област.  
Предприятията все още нямат традиции за участие в съвместна иновационна 
дейност, не използват знанията на други предприятия, институти, 
университети. Те разчитат основно на собствените си ограничени 
възможности при разработване или внедряване на нови или усъвършенствани 
продукти, услуги, технолигии, иновационни проекти. Връзките на 
съвкупността от институции от частния и държания сектор, които 
индивидуално или във взаимодействие един с друг обуславят разработването 
и разпространението на иновациите в рамките на националната иновационна 
система са слаби. Взаимодействията между институциите в Националната 
иновационна система при МСП имат все по-нарастващо значение за 
повишаване на ниската им иновационна активност. 

Значението на тези фактори за постигането на иновационен растеж у нас 
е все още недостатъчно разбрано. 

Насърчаването на различните форми на сътрудничество между науката и 
бизнеса, включително с чуждестранни партньори е предпоставка за 
увеличаване на иновационния потенциал на МСП [1]. 

За успеха на високотехнологичните МСП предприятия е необходимо да 
се привличат и развиват изследователи и научни сътрудници, които да бъдат 
стимулирани и подкрепяни да създават иновационни разработки. 
Създаването на иновационна култура в МСП, изградена върху специфичните 
компетенции на изследователския персонал, ще повиши иновационната му 
активност и производителност.  

Компетенциите, които способстват за развитието на такъв тип култура 
са: умения за работа в колектив и създаване на мрежа от взаимоотношения и 
партньорства, познания, свързани със същността на бизнеса и търговската 
стойност на иновациите и др.  

Специалистите по приложна и развойна дейност трябва да са адаптивни 
и способни да създават новости, както и да извършват усъвършенствания в 
съществуващите продукти, услуги и процеси. Тяхната дейност е свързана с 
чести и бързи промени в средата, което изисква кратки срокове за 
изпълнение на задачите и необходимост от фокусиране върху приоритетите. 
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Те работят предимно в иновативни екипи, които създават възможности за 
връзки и взаимоотношения с външни изследователски и образователни 
институции.  

Оттук могат да се направят изводи за някои специфични компетенции, 
които трябва да притежава научноизследователският персонал, като: 
гъвкавост и адаптивност, творчески възможности, способност за вземане на 
решения, инициативност и др. Иновационните процеси, които са свързани  в 
голяма степен с обсъждането и вземането на творчески решения, изискват 
определени комуникативни умения, възможности за работа в екип и др.  

Установена е пряка връзка между размера на разходите за НИРД като 
процент от БВП и броя на персонала, зает с НИРД, от една страна, и 
равнището на успеваемост и полученото финансиране по европейски 
рамкови програми, от друга. Минималното увеличаване на ресурсите за 
провеждане на научни изследвания (финансиране и човешки ресурси) може 
да създаде условия за още по-успешното представяне на страната в 
европейски и международни проекти за създаване и обмен на знание. 
Колкото по-голям брой участия/координации на международни проекти има 
дадена държава, респ. институция, толкова по-високи равнища на 
успеваемост се постига в бъдеще, вследствие на натрупания изследователски 
и проектен опит, ноу-хау, контакти [1]. 

Съществуват редица трудности, свързани с осигуряването на 
висококвалифицирани изследователи в българските МСП. Те са в резултат на 
недостатъчна финансова осигуреност, недостатъчно добри условия на труд и 
работна среда, наличие на бариери за израстване и кариетно развитие и др. 
Други основн проблеми на българските МСП са свързани със  привличането и 
задържането на изследователски персонал и  отношенията между управители и 
служители, климата в предприятието, мотивацията, ограничените възможности за 
реализация на иновационните идеи и т.н. [6]. 

 
4. Заключение 

Разнообразни са факторите, които въздействат върху иновационното 
поведение на МСП, които трябва да се познават и управляват успешно. 
Необходими са нови, смели и бързи решения, за да може страната да излезе 
от капана на ниската конкурентоспособност. МСП имат положителна нагласа 
за иновационно поведение, което е положително, но не е достатъчно условие 
за осъществяване на иновационни дейности и постигане на съответни 
резултати. В предприятията няма подходящите условия за иновации. В 
резултат на разглеждане на факторите може да се направи заключението, че 
за повишаване на иновационната активност при МСП усилията в страната 
трябва да се насочат към:  

» Провеждане на активна политика от страна на държавата и 
браншовите  организации и най-висококачествена подкрепа за МСП, която да 
създаде условия за развитие на интензивна иновационна дейност при МСП и 
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особено при микропредприятия, които не могат да си позволят високи 
иновационни разходи.  

» Разработване на мерки за иновационно развитие на 
нискотехнологични микро и малки предприятия. 

» Засилване финансирането на НИРД. 
» Подобряване на достъпа до финансиране на МСП по линия на 

европейските и националните програми, намаляване на бюрокрацията, 
опростяване на процедурите по кандидатстване, управление и отчитане на 
проектите. 

» Подпомагане и намаляване на бариерите за излизането на 
чуждестранни пазари на новите и малките по размер предприятия. 

» Подобряване на он-лайн достъпа до услуги. 
При недостиг на научен и иновационен капацитет, мениджърите на МСП 

трябва да обединяват усилията си и да си сътрудничат при решаване на 
технологични проблеми, при усвояване на нови технологии или при излизане 
на външни пазари. Те трябва да подобрят сътрудничеството си с научни 
организации и колективи. 

Необходимо е квалификацията и подготовката на специалисти, заети с 
НИРД, да се повишава, като се гарантира наличието на достатъчно 
подготвени кадри и програми за обучение, ориентирани към творчеството, 
иновациите и предприемачеството.   
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Abstract. The development of specialized GIS applications in the field of alternative 
tourism using the instruments offered by modern GIS technology will allow to improve the 
quality of the services in the area of tourism, providing a powerful modern tool for 
organizations and economic entities that are operating in this sector to create attractive 
proposals addressed to a wider range of potential users, contractors and partners. 
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1. Въведение 

Съвременните ГИС приложения, както и натрупаните геореферирани 
пространствени данни, позволяват на организациите и стопанските субекти, 
развиващи или усъвършенстващи концепцията си за електронен бизнес, да 
разработят самостоятелно или чрез техни партньори или контрагенти 
приложения базирани на този вид технологии. Поради факта, че основната 
част от информацията свързана с обектите в областта на туризма има 
геопространствен характер, използването на ГИС технологиите се превръща 
в един от най-подходящите методи за нейната обработка, използване и 
представяне. 

Като понятие, алтернативният туризъм обобщава условно различни 
нетрадиционни видове туризъм и всички негови взаимосвързани форми. 
Според дефиницията дадена от [1], алтернативните форми на туризъм 
обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се 
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определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на 
предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс. Такива са: селски, 
екологичен, планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и 
снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, 
преминаване на алпийски маршрути с водач), тематичен - свързан с 
културно-историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, 
религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната 
музика и занаяти. 

Основна характеристика на всички разновидности на алтернативния 
туризъм е, че те са свързани с утвърждаване на устойчиви модели за местно и 
регионално развитие в унисон с отношението към природата, традициите и 
интересите на местните общности. Една такава устойчивост се заключава в 
това " един процес да отговори на нуждите на настоящето, без да излага на 
риск възможността бъдещите поколения да посрещат своите собствени 
потребности" [2]. Устойчивият туризъм следва също така да поддържа 
високо ниво на удовлетвореност на туристите осигурявайки им съдържателен 
опит, чрез повишаване на тяхната информираност за проблемите на 
устойчивото развитие и насърчаването на устойчиви туристически практики 
сред тях. 

Други особености, които характеризират алатернативните форми на 
туризъм са: дейности свързани с активното стимулиране развитието на 
допълнителни, специфични за областта атракции; създаване на 
инфраструктура и повишаване качеството на ресурсната база запазвайки 
качеството на живота в региона; развитие на програми включващи 
разнообразни дейности и насочени към изграждане и обучение на 
участниците в процеса. Някои от основните разновидности на алтернативния 
туризъм  са: 

• Еко-туризмът се базира на наблюдението и се практикува в 
слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за 
защита на природата и благосъстоянието на местното население. 
• Приключенският туризъм е един от най-динамично 

развиващите се сегменти в световния туризъм. Той се изразява в 
съвкупност от нови туристически практики, в която доминира 
общуването с природата и активното участие с определен физически 
ангажимент за туристите. 
• Селският и агротуризъм се характеризират основно с 

престой в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг, друга 
настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството и 
участие в  традиционни дейности от бита.  
• Винен туризъм е направление в туризма, което съчетава  

винарството с туризма. Реализира се под формата на винени турове 
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по определени маршрути минаващи през избрани винарски изби 
съпроводени с дегустации на отбрани сортове вина.  
• Голф-туризмът заема първо място в света сред специалните 

видове туризъм по обем на паричен оборот.  
• Spa&Wellness туризъм - форма на туризма продиктувана от 

естествения стремеж на човека да живее здравословно, извършвайки 
конкретни дейности в тази насока в комбинация с подходящи 
процедури за поддържане и възвръщане на добрият тонус. 

Развитието на информационните технологии и бизнеса се осъществява 
паралелно и свързано, като внедряването на първите дава отражение, както 
върху парадигмите на управлението, така и върху подходите, методите и 
техниките на управление. Развитието е свързано с един двустранен процес, с 
една обща цел, която обаче трудно се формира само под влияние на 
пазарните механизми. Двойственият характер се определя от една страна, от 
развитието на хардуерната и софтуерна промишленост, а от друга от 
състоянието и потребностите на бизнеса да развива своите системи за 
управление, което води до създаването и развитието на системите за е-
бизнес. 

Електронният бизнес, според [3] 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. 

Използването на новите технологии все по - често се превръща в основен 
фактор при избора на туристическа дестинация. ГИС е компютърна система 
съставена от хардуер, софтуер и данни, която позволява на потребителя да 
представя под формата на слоеве различни видове информация съвместно, 
при условие, че данните имат общо географско местоположение [4]. 
Използването на подобен вид системи дава възможност за разработване на 
туристически сайт на концептуално ниво, предлагащ два вида услуги: онлайн 
ГИС система базирана на геосървър или публични услуги. Друга алтернатива 
е разработването на локален ГИС под формата на стандартно бизнес 
приложение, което е обект на разглеждане от настоящата статия. 
Географските информационни системи могат да бъдат използвани като 
платформа за създаване на връзка между различните форми на  
туристическото предлагане. С помощта на  ГИС могат да се да се намалят 
разходите, да се подобри качеството на работа, както и комуникацията с 
крайния потребител. Създаването на специализирана ГИС в областта на 
алтернативния туризъм е подходящо от гледна точка на оптимизацията и 
развитието на бизнеса на организации, предлагащи услуги в областта на 
туризма. 

Пример за подобни приложения, представляват тримерните 
визуализации и/ или симулации на реални географски местности. В случая от 
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гледна точка на туризма и по-специално алтернативния туризъм, подобно 
приложение, позволява на потребителите да направят предварителен преглед 
на местността, планиране и оценка на необходимите ресурси за 
осъществяване на дадената на туристическа дейност. Това е изключително 
полезно при развитието на културно- историческия туризъм, поклонническия 
туризъм и други форми на алтернативния туризъм. 
 
2. Тенденции при ГИС базираните решения в областта на туризма 

Преимуществата, свързани с прилагането на успешни ГИС проекти в 
рамките на системата за електронен бизнес на икономическите субекти се 
наблюдават в по-ефективното управление на данните, постигането на 
съвместимост на пространствените данни и изискванията на Европейската 
директива за изграждане на инфраструктура за пространствена информация в 
Европа – INSPIRE. 

Проучването на възможностите за приложението  на интегрирана ГИС в 
областта на еко-туризма направено от [5], стига до извода, че „ГИС-
базираните приложения предоставят полезни средства за преодоляването на 
множество проблеми свързани с непълно структурирани пространствени 
решения, които често се срещат в реалния свят ". Успешното развитие на 
един туристически продукт в областта на екологичния туризъм е свързано с 
процеси на проучване, анализиране, картографиране и обработка на данни и 
информационни заявки, с което да се подобри успешното управление и 
маркетинг на туристическия ресурс. Ползите от използването на ГИС 
технологиите, може да се търси в две направления: като ефективен подход 
при събирането на информация и извършването на различни пространствени 
анализи даващи възможност да се получат по - точни резултати при 
планирането в тази област; като средство, с чиято помощ да се извлекат 
ползи при представянето на този вид туристически продукт чрез 
установяването на дигитална маркетингова мрежа.  

Според [6] най фундаменталното при туризма е, че туристите напускат 
местопребиваванията си, за да търсят нови места, по – голямата част от 
информацията и данните, за  които  имат географски характеристики. Това 
дава основание за установяването на понятието туристическа географска 
информационна система (TGIS), която "е ГИС система за целите на 
туристическия мениджмънт и услуги, чието пълно описание на концепцията 
за туристическата информационна система се състои от няколко части". 
Основното използване на ГИС приложенията в туристическия мениджмънт е 
насочено в следните области: възможностите, които те предоставят за 
извършване на туристически информационен мениджмънт; изготвянето на 
всеобхватни тематични карти; осигуряване на справки свързани с развитието 
на туризма. Перспективите за използването на ГИС в туристическия 
мениджмънт са в следните направления: използването на GPS, като 
допълнително средство за събиране и обновяване на данните, с което да се 
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увеличат възможностите за информационната осигуреност на системата; 
комбиниране с мултимедийни и виртуални технологии за повишаване на 
привлекателността на системата за туристите; комбиниране с експертни 
технологични системи, за да се разшири капацитета на системата за 
решаването на проблеми свързани с пътуванията [6]. 

Съвременната технологична еволюция поставя 3D гео-информатиката в 
нова дигитална ера, която открива нови възможности за приложение на тези 
технологии в областта на виртуалния туризъм и изучаването на културното 
наследство. Предложеният от [7] алтернативен подход за оптимизация на 
избора на туристически маршрут изхожда от това,  че " персонализация е 
ключов аспект в навигационната система, тъй като даден маршрут, който 
включва потребителски предпочитания в крайна сметка е по - подходящ от 
най - краткия маршрут или този, който отнема най малко време за пътуване". 
Чрез въвеждането на обратна връзка с потребителите се постига 
имплицитност и прозрачност при обработката на техните заявки от 
системата.  

При разработването на подобни информационни продукти или 
приложения, е необходимо да се съчетаят високо технологичните методи, с 
възможностите на интуитивния интерфейс за комуникация от страна на 
широк кръг от потенциални потребители без необходимостта от наличието на 
специализирани потребителски умения или специализиран потребителски 
софтуер, който те трябва да изтеглят или да инсталират допълнително. В общ 
случай това могат да бъдат тримерни модели и/ или симулации 
предназначени за ползване върху локална компютърна система или достъпни 
онлайн и предоставящи възможности за популяризиране, създаване на 
конкретни туристически програми или интересен начин за прекарване на 
свободното време. В настоящият момент средството за достъп до подобно 
приложение може да бъде създадено, както за стационарни и преносими 
компютърни системи, така и за таблети и смарт телефони. За съжаление 
изграждането на подобни информационни ресурси или приложения, може да 
представлява съществен проблем за част от организациите и стопанските 
субекти развиващи или предлагащи туристически услуги. Преобладаващата 
част от тези субекти, особено тези опериращи в областта на алтернативния 
туризъм за България, спадат към микро, малки и средни предприятия и 
обикновено не разполагат с необходимия потенциал за създаване на подобни 
високо-технологични информационни ресурси и приложения. Поради тази 
причина, създаденото специализирано ГИС приложение в конкретна област 
на алтернативния туризъм има за цел да формира параметрите на примерен 
подход, ориентиран към масови услуги, достъпна информация и компютърни 
приложения, които биха позволили на управленския персонал в тези 
структури да вземе адекватни решения или да предприеме самостоятелни 
действия, които да разширят концепцията за електронен бизнес на 
съответната организация или стопански субект. От друга страна се цели 
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изграждането на база за формиране на методика относно създаването на 
подходящ функционален продукт в областта на алтернативния туризъм, 
използващ геореферирани данни. 
 
3. Специализирано ГИС приложение в областта на винения туризъм 

Приложението на ГИС технологиите, намира израз в широк кръг от 
области. За да бъде постигнат максимален ефект от тяхното използване,  като 
допълнително средство при постигането на конкретни бизнес цели и 
информационни активи за организацията и/или стопаския субект е 
необходимо събирането, редактирането и обработката на специфична 
геореферирана пространствена информация, която да намери място в общата 
им концепцията за електронен бизнес. 

Пример за използването на тези технологии в областта на алтернативния 
туризъм, е създаването на специализирано ГИС приложение за винения 
туризъм, използващо инструментариума, който предлагат съвременните 
ГИС. То ще способства за  подобряване на качеството на предлаганите 
туристически услуги в тази област, като предостави съвременен инструмент 
на организациите и стопанските субекти работещи в областта на туризма за 
създаването на атрактивни предложения адресирани до по-широк кръг от 
потенциални потребители, контрагенти и партньори. Предоставянето на 
средства за комбиниране на ставащите все по – популярни винени турове с 
дегустации и традиционно развитите туристически решения свързани с 
културния и спа туризъм ще допринесе за по – доброто обслужване на 
клиентите търсещи все по – голям избор от услуги. Чрез добавянето на най – 
известните и утвърдени в национален и световен мащаб зимни и летни 
курорти, както и стоте национални обекта на България към реализираното 
приложение в тази област ще се търсят допълнителни перспективи за 
развитие в тази област на туризма.  

Създаденото приложение е реализирано с програмния продукт ArcGis10 
на компанията ESRI. С оглед на поставените задачи пред приложението, а 
именно комбинирането на винения с културния, спа, планинския и морския 
туризъм, както и с услуги предоставяни от най-известните ни национални 
курорти, необходимата информация е свързана с намирането на 
геопространсвените данни за съответните обекти и организирането им в 
таблици с цел последващото им въвеждане в ГИС проекта. 

Файловата структура е разпределена в 9 „shape“ файла и 6 таблици. 
Основният екран на приложението е показан на фиг. 1.  
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Фиг. 1. Основен екран на специализараната ГИС в областта на винения туризъм 
 
 

Като базови слоеве в проекта са заложени слоят с част от градовете с 
най - голямо население и слоят включващ основните винопроизводителни 
райони в България. Другата част от необходимата информация, касаеща 
конкретно частта комуникираща с алтернативния туризъм е обединена в 
следните слоеве: 

• Слой със съществуващите изби на територията на Република 
България, съдържащ информация относно географските координати 
на обектите (ширина и дължина), сортовете вино, които се 
произвеждат в тях, населеното място, в което се намират, годишното 
производство и работното време на обектите; 

• Слой с информация за курортите (планински, морски и културно 
исторически), който визуализира тези с утвърдено национално 
значение, според приетата в Република България нормативна уредба 
за балнеолечебни, климатични планински и морски курорти, в 
съответствие с геореферираната информация; 

• Слой с информация за „100-те национални обекта“ (българско 
национално туристическо движение, чиято цел е да насърчи 
туристите да се запознаят с някои от най - значимите туристически 
обекти в България); 

• Слой с информация за обектите под егидата на Юнеско и намиращи 
се на територията на страната. 
Създаденото приложение има възможност за обновяване на данните, 

както и за неговото онлайн използване от потребителите. То позволява 
извършването на всички възможни видове анализи свързани с евентуални 
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маршрути, цени, продължителност на обиколките и други имащи отношение 
към специфичните изисквания на потребителите на туристически услуги в 
тази област, като резултата се явява под формата на комбинирана 
туристическа услуга по зададени от потребителя критерии Фиг.2. 

 
 

 
 
 

Фиг. 2. Варианти за маршрути в зададен диапазон 
 

4. Заключение 
Развитието на стратегията за електронен бизнес на организациите и 

стопанските субекти, в условията на глобализиран пазар и високи равнища на 
конкуренция, налага разработването на нов клас продукти в областта на 
информационните и комуникационни технологии. Това помага за 
запазването на темпа на устойчиво развитие на организацията или 
стопанския субект, както и за съхраняването на водещите позиции на пазара. 
Именно тези фактори определят необходимостта от разработването на по-
различен тип от компютърни приложения, чрез които да се постигне: 
осигуряване на възможности за предварително проучване на специфични 
аспекти, представляващи интерес за потребителя и изграждането на 
предварителна програма, включително маршрути за посещение (за разлика от 
класическата форма на туризъм, при алтернативната форма имаме силно 
изразени потребителски предпочитания и виждания относно начина на 
организиране, протичане и получаване на позитивни възприятия от 
практикуваната форма на туризъм); осигуряване на възможности на широк 
кръг от потребители да се запознаят с местното, националното и световното 
културно наследство. 

На дадения етап съществува богат набор от възможности за 
разработването на различни специализирани ГИС за нуждите на 
алтернативния туризъм. Те позволяват на различните организации и 
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стопански субекти да развият своята концепция за електронен бизнес и да 
придобият или запазят водещо място в условията на пазар характеризиращ се 
с високо ниво на конкуренция и глобализация. Традиционното използване на 
ГИС в областта на алтернативния туризъм позволява адаптиране на бизнеса 
към конкретните търсения на отделните потребители, което засилва 
тенденциите към персонализация на стоките и услугите, като част от 
водещите тенденции в областта на електронния бизнес. 

В допълнение, организациите и стопанските субекти опериращи в 
областта на туризма във всички негови форми, както и образователните 
институции, могат да се насочат към създаването на нови класове от 
компютърни приложения, подходящи, както за локално, така и за онлайн 
използване на различни клиентски устройства и платформи (стационарни и 
преносими компютърни системи, таблети и смарт телефони). 
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Abstract. The immobilization of biological systems is a modern and widely applied method 
in the contemporary biotechnological industry. In the publication have been studied the 
possibilities for using of sodium alginate and guar gum serving as matrices for 
immobilization of enzymes and lactic acid microorganisms with the aim to preserve their 
structural and catalytic stability. The applied biotechnological approach is appropriate for 
formulation and obtaining of new functional foods and guarantees their high quality and 
biological value. 
Keywords: immobilization, biological systems, functional foods. 

 
1. Въведение 

Биотехнологичните процеси, понастоящем се считат за полезна 
алтернатива на използваните конвенционалните технологии в областта на 
индустрията. Все по-голямо значение и приложение придобиват 
биологичните системи, които за разлика от химическите катализатори, имат 
редица предимства при изпълнение на сложни химически трансформации 
при меки условия с висока специфичност и ефективност. В съвременното 
биотехнологично производство, особено място заема така наречената 
инженерна ензимология. Това понятие включва ензимни процеси, които са 
научно разработени, контролирани, оптимизирани и подходящи за 
предварително планиране и са свързани с приложение на имобилизирани 
ензими и ензимни системи – имобилизирани клетки на микроорганизми в 
практиката [1,2]. Интензивната научноизследователска дейност в областта на 
ензимните технологии е предоставила много подходи, които улесняват 
тяхното практическо приложение. Новите технологични разработки в 
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областта на имобилизираните биологични системи могат да предложат по-
широки възможности за реализация и по-икономичната им експлоатация. 
Имобилизацията на биологични системи (ензими и микробни клетки) 
означава асоциирането им с изолирана фаза (матрица), която най-често е 
неразтворима и представлява високомолекулен хидрофилен природен или 
синтетичен полимер. В по-широк смисъл, имобилизацията силно ограничава 
подвижността на биологичния обект, като запазва напълно или частично 
каталитичната му функция. Обездвижването помага в протичане на 
непрекъснати процеси, които позволяват по-икономична организация на 
дейностите, автоматизация, намаляване на труда и съотношението 
инвестиция / капацитет [3, 4].  

В резултат на един или друг вид имобилизация, ензимите придобиват 
предимствата на хетерогенни биокатализатори – лесно се отделят от 
реакционната среда, дават възможност за контрол и непрекъснато протичане 
на ензимния процес, значително по-устойчиви са на външни въздействия. 
Имобилизираните клетки на микроорганизми съдържат естествен набор от 
ензими в естественото си обкръжение, което повишава тяхната 
термостабилност. В сравнение с ензимите, имобилизираните клетки 
осигуряват нови възможности, тъй като могат да бъдат използвани като 
природни, водонеразтворими носители на желаните ензими. При използване 
на микробната клетка се намалява себестойността на технологичния процес 
поради отпадане на стадиите изолиране, очистване и имобилизиране на 
ензимите [5,6].  

С използването на имобилизирани биологични системи се постига висока 
чистота на продукта, което е много важна характеристика при 
производството на храни и фармацевтични препарати, тъй като 
контаминацията  може да причини сериозни токсикологичните, сетивни или 
имунологични проблеми [7]. Други значими технологични предимства са 
установяване на по-голям контрол при протичане на  ензимната реакция, 
както и постигане на висока производителност за по-кратко време. 

Имобилизираните биокатализатори намират широко приложение в 
хранителните технологии, биотехнологиите, биомедицината и  аналитичната 
химия.  
 
2. Методологичен подход 

За лабораторни и промишлени цели се използват различни методи за 
имобилизaция, които могат да се класифицират в четири основни групи, а 
именно: физична адсорбция върху инертен носител, включване в порите на 
полимеризиран гел, омрежване на протеина с бифункционален агент, 
ковалентно свързване 

Изборът на метод за имобилизация се определя от предназначението на 
продукта, стабилността на ензима, функционалните групи, намиращи се 
извън каталитичния център на ензима, вида на носителя [8]. Един от най-
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често използваните методи е механичното включване на биологични системи 
в полимерната мрежа на гел - хидроколоидна матрица. Носителите с гелна 
структура могат да бъдат използвани за включване или инкапсулиране на 
ензими и на микробни клетки. Този метод позволява да се стабилизира в 
значителна степен ензимната активност на  имобилизираните клетки и 
цялостно да се повиши активността на имобилизираната система. Едни от 
най-използваните носители са тези с полизахаридна структура, при които 
полимерната мрежа се формира в резултат на термично третиране[9,10].  

В нашето изследване проучихме възможностите за имобилизиране на 
клетъчен материал - стандартна млечнокисела закваска (Lactobacillus 
bulgaricus и Streptococcus thermophilus в съотношение 1:2) и ензими със 
следните характеристики - микробиологичен химозин продуциран от Mucor 
miehei (DSM), 500 U/g EC 3.4.23.4. и плесенна α-амилаза продуцирана от 
Aspergillus oryzae („Биовет” Пещера), 2000 U/g, EC 3.2.1.1. в гел – 
хидроколоидни матрици на Na-алгинат и гуарова гума. 

Използвахме метода на механично включване, който е изключително 
подходящ за получаване на ефективни биокатализатори. Клетки, 
имобилизирани в гел запазват своята жизненост и при наличие на хранителна 
среда се размножават в повърхностните му слоеве. Този метод позволява в 
значителна степен да се стабилизира ензимната активност на 
имобилизираните клетки и цялостно да се повиши активността на 
имобилизираната система. Също така се предотвратяват морфологични 
промени и се запазва жизнената дейност на клетките, което е от съществено 
значение за качеството на пробиотичните продукти.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Технологични етапи на методът имобилизация чрез включване в гел 
 

3. Анализ на получените резултати 
Резултатите от проведения физикохимичен анализ на избраните 

хидроколоиди са представени в таблица 1.  
 
 

 
Приготвяне на хидроколоиден разтвор 

от съответната матрица 

Охлаждане, при което се образува гел, 
съдържащ, съответнте биологични 

обекти 

Добавяне на биологичните обекти, 
преди започване на 

гелообразувателния процес в 
носителя 

 
Хомогенизиране в биореактор 
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Таблица 1. Физикохимични показатели на изследваните хидроколоиди 

 
Получените данни доказват добра разтворимост на гуаровата гума в 

широк температурен интервал. Силно разклонената й верига предопределя 
по-слаби вътрешни връзки, което е причина в студена вода гуаровата гума да 
се диспергира и хидратира бързо и да формира сравнително силно вискозни 
колоидни разтвори. Вискозитетът им зависи от концентрацията, времето за 
хидратация, размера на сухите парчета на гумата преди употреба, нараства с 
повишаване на температурата, и при pH 4-10.5 е сравнително стабилен и 
притежава голям буферен капацитет. Вискозитетът и хидратацията нарастват 
с повишаване на температурата.  

Натриевия алгинат е с добра разтворимост при температура 18-25°С. 
Формира разтвори с висока вискозност, дори при ниски температури, което 
се обяснява с неговите структурни особености и висока молекулна маса. 
Вискозитетът при натриевия алгинат не се влияе от рН в границите между 4 и 
10. При рН < 4, вискозитетът показва тенденция към нарастване, което 
вероятно се дължи на намаляване разтворимостта на свободната алгинова 
киселина.  

Запазването на ензимната активност е основен критерий за успеха на 
използвания метод на имобилизация. На фиг. 2 са представени резултатите от 
изследване на ензимната активност на опитните варианти след 
лиофилизация. 

Остатъчната ензимна активност бе изчислена като отношение на 
стойностите на началната активност (химозин 2- 500 U/g протеин; α-амилаза 
– 12000 U/g протеин) спрямо ензимната активност отчетена в края на 
процеса.  

Сравнителният анализ на експерименталните данни показва висок 
процент остатъчна активност на имобилизираните ензими в сравнение с 
нативните. Остатъчната активност на ензима химозин при носител натриев 
алгинат е 70% и 76% при носител гуар, спрямо 40% за контролния нативен 
ензим. По-високи стойности на ензимна активност са отчетени за 
имобилизираните варианти α- амилаза - 78% при включване в натриев 
алгинат и 81% с гуар, спрямо 45% за нативния ензим. 

 

Хидроколоиди 

Физикохимични показатели 

Обща 
влага 

% 

Молекулна 
маса-по 

сертификат 

Темперарура на 
разтваряне 

ºC 

Активна 
киселинност 
(1% разтвор) 

pH 
Na-алгинат 9.18 50 000 - 80 000 18-25 6.7 
Гуарова гума 8.15 220 000 20 5.6 
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Фиг. 2. Остъчна ензимна активност (% SD): Вариант 1 –носител за имобилизация 
натриев алгинат, Вариант2 – носител за имобилизация гуарова гума 

 
Остатъчната ензимна активност след имобилизация е в пряка зависимост 

от структурата и химичния състав на носителя, както и от произхода и 
структурата на ензима. 

Видът и молекулният строеж на матрицата определят количеството ензим, 
който може да се включи в нея. По структура и химически състав, 
използваните от нас матрици за имобилизация са сложни полизахариди. 
Съставени са от полимерно хомоложни серии с различна степен на 
полимеризация. Получените хидроколоидни гелове на натриевия алгинат и 
гуарова гума позволяват фиксиране на ензимните молекули, както на 
повърхността, така и във вътрешността на материала, което ги  прави 
подходящ носител за  имобилизиране. 

Друг фактор, който определя чувствителността и стабилността на 
ензимите при имобилизация, е степента на сложност в организацията на 
техните молекули. Използваните химозин и α-амилаза са различни по 
произход и аминокиселинен състав ензими. Общото при тях е, че молекулите 
им са изградени от по една полипептидна верига. Следователно, те имат 
стабилна вторична и третична структура и запазват биологичните си качества 
при технологичната обработка, включително имобилизация и лиофилизация. 

Количественото съдържание и жизнеспособността на млечнокиселите 
бактерии са основните критерии, определящи биологичната активност и 
пробиотичните им качества. В експеримента е проследена преживяемостта 
след лиофилизация на бактериите Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus 
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thermophilus в млечнокисела закваска в нативно състояние и като част от 
имобилизирана система. 

 

 
 

Фиг. 3. Преживяемост (% ) Вариант 1 –носител за имобилизация натриев 
алгинат, Вариант 2 – носител за имобилизация гуарова гума. 

 
От получените данни, представени на фиг.3, най-ниска  преживяемост 

след лиофилизация е установена при нативните бактерии– 24,4% за Lb. 
bulgaricus и 68,2% за Str.thermophilus. За млечнокиселите микроорганизми, 
включени в хидроколоиден гел на натриев алгинат преживяемостта е по-
висока – 45,7% за Lb. bulgaricus и 85,0% за Str.thermophilus. С най-висока 
преживяемост са бактериите, включени в колоидндия разтвор на гуарова 
гума – 62,5% за Lb. bulgaricus и 94,0% за Str.thermophilus. Установено е, че 
използваните полизахаридни матрици стабилизират в значителна степен 
ензимната активност на имобилизираните микробни клетки, цялостно 
повишават активността на имобилизираната система, и по този начин 
повлияват благоприятно върху  тяхната преживяемост след лиофилизация.  

След лиофилизация при нативните и имобилизираните бактерии се 
наблюдава по-висока устойчивост на Str.thermophilus към сублимационно 
сушене в сравнение с Lb.bulgaricus, който е по – термолабилен. Възможна 
причина за различната резистентност на микроорганизмите към 
лиофилизация е различната чувствителност на клетъчната стена към 
напреженията, които възникват при замразяването и изсушаването, или 
различната способност на клетъчните ензими към денатурация. 
 
4.Заключение 

Съвременната научна концепция за функционалните храни ги дефинира 
като носители на физиологична полезност извън границите на базисните им 
хранителни качества. При формулиране на техния състав се дава приоритет на 
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млечнокиселите бактерии, като препоръчителен градивен елемент, към който 
се включват ензими, есенциални нутриенти, растителни екстракти и др. за 
получаване на продукти с висока пробиотична активност и биологична 
стойност. Използването на съвременни биотехнологични подходи в процеса 
на разработване на нови функционални храни, гарантира високото им 
качество и биологична пълноценност. Имобилизацията на биологични 
системи е модерен и широко прилаган метод в съвремената биотехнологична 
индустрия. Получените крайни продукти запазват биологичните си своиства и 
имат повишена структурна стабилност. Проучваните хидроколоиди с 
полизахариден произход приложени в качеството им на матрицим, оказват 
стабилизиращо действия на биологичните молекули и допринасят за запазване 
на тяхната структурна и каталитична стабилност. Приложеният 
биотехнологичен подход е подходящ за производство на продукти, които 
могат комплексно да се използват в рецептурни формули за получаване на 
нови функционални храни.  
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Abstract. During the recent years the interest in the modern radiation technologies has 
increased in connection with the possibilities for their application in foods processing, 
ensuring of their safety and prolonging of their shelf life. In the present work the authors 
have followed the change in the standard indices of raw meats and meat products, preserved 
in a conventional way and treated with gamma rays. Based on the obtained results a 
prolongation of the shelf life as well as preservation of the biological value of cold sterilized 
foods has been established, compared to those preserved in a traditional way. 
Keywords: radiation technologies, shelf life, meat, meat products.  
 
1. Въведение 

Интересът към радиационните технологии, като сравнително нов и 
алтернативен метод за съхраняване на продуктите от растениевъдството и 
хранителната промишленост има своите реални причини. Тези технологии 
намират все по-широко приложение в различни отрасли на селското 
стопанство. Във  връзка с отчитането на значителни загуби при съхранение и 
транспортиране на редица хранителни продукти, на фона на ежегодно 
увеличаващия се брой на населението и намаляване на обработваемите 
площи, едно от решенията на този проблем е осигуряване на методи за 
дълготрайно и пълноценно съхранение на продукцията.  

Контаминирането на месните суровини с патогенни щамове, като 
Escherichia coli, Campilobacter и Salmonella  по време на технологичната им 
обработка води до различни заболявания при хората. Използването на 
йонизиращите лъчи може да осигури редуциране и елиминиране на 
патогенните микроорганизми, причина за хранителните отравяния. 
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Удължаването срока на съхранение на храните е обект с нарастващо 
значение за консуматорите. Една от причините е навлизането на нови 
болестотворни бактерии и еволюирането на стари такива.  

Много здравни експерти препоръчват употребата на радиационно гама 
облъчване, чрез което ефективно се редуцират хранителните патогени. 
Същността на този процес се състои в излагане на суровината за кратко 
време на енергиен източник на радиация, като гама-лъчи или ускорени 
електрони в рамките на градирано устройство.   

Микробиологичните изследвания показват, че част от патогенните 
микроорганизми могат да бъдат елиминирани чрез радиационната обработка, 
а други да бъдат намалени в голяма степен [1,2]. 

Изразът „Облъчена храна” се използва за общо обозначаване на храни, 
обработени с йонизиращо лъчение. Йонизиращи лъчения са всички гама-
лъчи, рентгенови лъчи, неутрони и ускорени заредени частици. При 
радиационната обработка на храни се използват гама и рентгеново лъчение, 
както и ускорени електрони.   

Облъчените храни са обект на научни изследвания в целия свят и 
резултатите са обсъждани и обобщени от експертите на Световната здравна 
организация, Международната организация по прехрана и Международната 
агенция по атомна енергия в докладите през 1970, 1977 и 1981 на Обединения 
Експертен Комитет към FAO/IAEA/WHO - / WHO, 1970, 1977, 1981 / за 
безвредност на облъчените храни [3, 4].  

Изводите са, че “всяка храна, облъчена с доза, необходима за постигане на 
технологични цели е едновременно безопасна за консумация и адекватна по 
състав на съответната храна”. Не са установени никакви специфични и 
неизвестни вредни продукти, които да възникват само в резултат на 
облъчването и които биха навредили на здравето на хората. Друг основен 
извод е, че облъчването не представлява повишен микробиологичен риск за 
човешкото здраве и не повишава жизнеспособността на патогенните 
микроорганизми. В настоящия момент, в света се експлоатират над 170 
индустриални облъчвателни уредби, в това число медицински стерилизатори, 
съоръжения за подобряване техническите параметри на материалите и за 
обработка на хранителни продукти.  

 
2. Влияние на йонизиращите лъчения върху качеството на храните  

Радиационната обработка на храните не оказва влияние върху  външния 
вид, формата и температурата на продуктите, а основно върху техния 
микробиологичен статус и върху срока на съхранение. Установено е, че 
основните хранителни компоненти (белтъчини, мазнини и въглехидрати) са 
устойчиви на въздействието на лъчението при технологичната обработка. 
При облъчването, най-силно изразени са промените в съдържанието на 
витамини и полиненаситени мастни киселини. Радиационната обработка е 
иновативен метод в сравнение с конвенционалните методи,  прилагани за 
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удължаване срока на съхранение на хранителните продукти (термични, 
замразяване, химически). В процеса на облъчване, както и в обработените по 
други методи и технологии храни се образуват са т.н. “свободни радикали”. 
Степента на влиянието на свободните радикали върху човешкото здраве е 
сред въпросите, по които все още няма единно мнение [5].  

 При ниски дози на облъчване загубите на хранителни вещества са 
незначителни. При удължаване срока на съхранение и за контрол на 
патогенните бактерии е установено, че загубите на хранителни качества на 
облъчени продукти са по-малки или сравними с тези при топлинна обработка 
и замразяване [6]. 

В табл.1 са показани леталните дози на някои от най-често срещаните и 
опасни за здравето патогенни микроорганизми. 
 

Таблица 1. Приблизителни летални дози на различни организми 
Организъм Приблизителни летални 

дози в kGy 
Насекоми 0,22 до 0,93 
Вируси 10 до 40 
Плесен (със спори) 1,3 до 11 
Mycrobacterium tuberculosis 1,4 
Staphylococcus aureus 1,4 до 7 
Cornybacterium diptheriae 4,2 
Pseudomas aeruginosa 1,6 до 2,3 
Pseudomas fluorescens 1,2 до 2,3 
Enterobacter aerogenes 1,4 до 1,8 
Lactobacillus spp. 0,23 до 0,38 
Salmonella spp. 3,7 до 4,8 
Escherichia coli 1,0 до 2,3 
Streptococcus faecalis 1,7 до 8,8 
Sarcina lutea 3,7 
Bacillus subtillus 12 до 18 
Bacillus coagulans 10 
Clostridium botulinum (A) 19 до 37 
Clostridium botulinum (E) 15 до 18 
Clostridium perfringens 3,1 
Putrefactive anaerobe 3679 23 до 50 
Bacillus stearothermophilus 10 до 17 

 
 С цел подобряване на качеството и задоволяване на изискванията на 

потребителите в много страни, с разрешение на компетентните органи по 
здравеопазване и безопасност се облъчват повече от 40 вида различни 
хранителни суровини, между които картофи, лук и чесън; сухи подправки и 
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техни смеси; билки и чайове; зърно, брашно и зърнени изделия; боб, леща и 
ориз; плодове (пресни и сухи); зеленчуци (пресни и сухи); различни видове 
месо и месни продукти; риба и рибни продукти; морски деликатеси; ензими, 
ензимни препарати и хранителни добавки; ядки и кафе на зърна [7]. 

 Облъчването на храни се прилага в над 50 страни. Водещи в това 
отношение са САЩ, Русия, Канада, Франция, Япония, Нидерландия, Белгия, 
Италия, ЮАР.  

 Основна цел на настоящата разработка е да се проследи влиянието на 
радиационните технологии върху безопасността и увеличаване срока на 
съхранение на меса и месни продукти, в сравнение с традиционните методи 
на съхранение.  

  
3. Методология 

Проведени са  сравнителни експерименти с различни видове меса и месни 
продукти (малотрайни, сурово-пушени и варено-пушени), закупени от 
търговската мрежа. Експерименталните проби бяха разпределени, както 
следва: първа група – необлъчена/контрола/; втора група – обработени с гама 
лъчи с доза 5kGy;  

Опитните образци бяха опаковани в трислойно фолио, затворено под 
вакуум. Съхранението се проведе при температура 0 + 4°С в продължение на 
42 дни, съгласно изискванията на стандарта.  

Проведена е органолептична оценка по 9-бална хедонична скала, като за 
аналог са използвани показателите, включени в стандартните изисквания за 
този вид колбаси. Микробиологичните анализи са проведени по 
стандартизирани методики. Облъчването е извършено на гама-облъчвателна 
инсталация “Гама–1300”, заредена с гама източници-137 Cs.  
 
4. Аналитични резултати 

На всички видове меса и месни продукти са извършени физико-химични, 
биохимични и микробиологични изследвания с цел  установяване влиянието 
на избраната доза на облъчване върху горе изброените показатели, както и 
проследяване на промените в срока на съхранение след облъчването им. 

Резултатите от изследваните показатели доказват незначително намаляване 
стойностите на активната киселинност, липса на окисление на общия 
холестерол и формиране на свободен малонов диалдехид под 1μg/g продукт, 
което е в рамките на стандартните норми. Микробиологичните изследвания 
върху общия брой аеробни микроорганизми показват, че радиационната 
обработка на месото е редуцирала  наличната микрофлора, което води до 
увеличаване  трайността на продукта (табл.2). Йонизиращи лъчения с доза 5 
kGy запазват нисък брой непатогенни микроорганизми до 30-ия ден от 
съхранението на продуктите, което е гаранция за тяхната безопасност.  
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Таблица 2. Общ брой аеробни микроорганизми в необлъчени и облъчени месни 
продукти  – средни стойности КОЕ/g 

 
Съхранение 

Първа група 
необлъчени                        

Втора група     
Облъчени с 5 кGy, 

1. на  0 дни 4,35.104 Няма растеж 
2.  на 7 дни Няма растеж Няма растеж  
3. на 14 дни 1,00.102 Няма растеж  
4. на 21 дни 1,30.103 Няма растеж 
5. на 28 дни 1,50.104 4,20.103 
6. на 35 дни 1,80.104 5,50.103 
7. на 42 дни 3,10.104 1,00.104 

 
Проведени са и сравнителни органолептични изследвания и 

дегустационна оценка на месни продукти преди и след облъчване (табл.3 и 
табл. 4). Оценките са положителни, което показва правилния избор на дозата 
за облъчване, естествено в рамките на изискванията на директивите на ЕС. 
Всички опитни групи запазват органолептичната си характеристика през 
целия период на съхранение и са годни за консумация. 
 

Таблица  3. Първа група – необлъчени месни продукти - средни стойности  

 Съхранение n 
Външна 
повърх-

ност 

Разрезна 
повърх-

ност 

Консис-
тенция Мирис Вкус Обща 

оценка 

0 дни 10 7,70 7,40 7,90 8,30 8,60 8,00 
7 дни 12 7,05 7,42 7,50 7,92 7,58 7,49 
14 дни 12 8,25 8,08 8,25 8,42 8,58 8,32 
21 дни 9 7,67 7,89 7,67 7,78 7,67 7,73 
28 дни 9 8,33 8,00 8,22 8,55 8,44 8,31 
35 дни 11 8,64 8,18 8,27 8,64 8,64 8,51 
42 дни 12 7,41 7,58 8,33 8,08 7,75 7,83 

          
Таблица 4. Втора група – облъчени с 5 kGy месни продукти - средни стойности  

 
Съхранение 
 

n 
Външна 
повърх-

ност 

Разрезна 
повърх-

ност 

Консис-
тенция Мирис Вкус Обща 

оценка 

0 дни 10 8,50 8,60 8,50 7,30 7,80 8,14 
7 дни 12 8,08 8,00 8,17 8,33 8,08 8,07 
14 дни 12 8,08 8,25 8,08 8,25 8,25 8,18 
21 дни 9 8,55 8,67 8,44 8,00 8,00 8,33 
28 дни 9 8,33 8,11 8,11 8,11 8,00 8,13 
35 дни 11 8,54 8,18 8,27 8,82 8,64 8,49 
42 дни 12 8,58 8,16 8,50 8,50 8,17 8,38 
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Първоначалните изследвания на 0-ия ден показват незначителни разлики в 
общата оценка между облъчените и необлъчени месни продукти. По време на 
съхранение необлъчените проби влошават видимо външния си вид и на 42-ия 
ден общата оценка е 7,83. При облъчените месни продукти органолептичната 
оценка се запазва добра до 42-ия ден - 8,38. 
 
5. Заключение 

Използването на радиационни технологии е съвременен метод за 
технологична обработка на хранителни продукти, при който част от 
наличната непатогенна микрофлора се редуцира и се удължава срока им на 
съхранение. Облъчените  месни продукти с доза от 5 kGy запазват нисък 
брой непатогенни микроорганизми до 30-ия ден от съхранението, което 
осигурява тяхната безопасност. Органолептичните характеристики на 
третираните с гама лъчи месни продукти, запазват високите си стойности 
през целия период на съхранение.  
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Abstract. The capability to understand and evaluate processes executed in various 
organisations is inevitable. Economists are creating models in order to simplify complex and 
sophisticated operations. Two main tasks are needed to be executed within organisation: 
which drivers stimulate value creations and how to measure and control them. From 
intangible point of view, intellectual capital is an essential part of every organisation’s stable 
performance. The principle of intellectual capital is that it increases and promotes value of 
the company, which is a generator of major profit and stock results. The only struggle 
economists and managers have is the competency to evaluate and to assess intellectual 
capital. 
Keywords: intellectual capital, intellectual capital measurement, value creation, 
intellectual capital value drivers, performance of organisation. 
 
1. Introduction 

Intellectual capital theory is widely analysed and investigated by many 
researchers. The concept itself is a powerful tool for organisations and separate 
individuals to reach their stated aims, objects and goals. Intellectual capital is the 
engine of value added creation and stimulation and can be perceived as the total 
amount of knowledge residing in a company. The knowledge in regards to 
intellectual capital abbreviation provided in this scientific paper must be 
understood as the set of human capital, structural capital, relational capital, social 
capital, communicational capital and psychological capital. 

There are many empirical researches conducted that reveal the connection 
between intellectual capital and company’s value added, performance, 
entrepreneurship, profit, stock price, and etc. There are also many empirical 
researches investigating how to identify, measure, evaluate and control intellectual 
capital. Notwithstanding, there are discrepancies and contrarieties in the methods 
used by different scientists. Multiple points of view, various organisations and their 
specifications, requirements and demands lead to different approaches analysed by 
scientists and economists.  That is why the problem arises – how to evaluate 
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intellectual capital measurement models? The object of this paper is intellectual 
capital measurement models. The aim is to compare intellectual capital 
measurement models. The objectives of the article are as follows: 

• to define intellectual capital disclosure and evaluation models; 
• to compare methods used to evaluate intellectual capital. 

Methods of research: 
• comparative analysis of scientific literature. 

 
2. The aspects of intellectual capital conceptual theory 

Intellectual capital theory is widely investigated by many scientists and 
economists. The distinction in regards to intellectual capital conceptual theory 
leads to different streamlines and approaches appearing in the scientific literature. 

Demartini and Paoloni [1] analyse the theoretical aspects of intellectual 
capital and distribute it into two main parts: the early literature on intellectual 
capital and recent literature on intellectual capital. The early literature focuses 
more on the intellectual capital itself, its’ definition, features, main attributes, 
structural parts (Kaplan and Norton [2, 3], Edvinsson [4], Sveiby [5], Roos et al. 
[6], Edvinsson and Malone [7], Pulic [8], Stewart [9], Bontis [10], Petty and 
Guthrie [11], Lev [12], Mouritsen et al. [13], Choo and Bontis [14], Andriessen 
[15]). Nevertheless, recent literature review shows that researchers are more 
focusing on intellectual capital empirical models, measurement and evaluation 
(Fincham and Roslender [16], Mouritsen [17]). 

Mention and Bontis [18] accentuate: “Though there is still some debate in the 
academic literature on what IC actually encompasses, a consensus emerges on the 
fact that it is a multidimensional concept, consisting of the combination of human, 
structural and relational resources of the firm”. Many researchers are also 
considering intellectual capital as a concept, which is intangible, hard to measure 
and evaluate. Collins and Clark [19] state that intellectual capital is a variety of 
knowledge, skills, abilities, which are in organisation and helps to create a 
competitive advantage. As a consequence, a competitive advantage creates 
opportunity to increase value of a company and to assure successful and effective 
performance of an organisation. 

Kok [20] indicates that intellectual capital is the gap between market value 
and book value of an organisation. Usually in knowledge-based organisations there 
is a significant difference between company’s market and book value, but this 
breach cannot be explained by tangible assets. Due to this reason intellectual 
capital is considered as the gap between market and book value. Tamošiūnienė and 
Survilaitė [21] consider intellectual capital as a strong and essential element in 
successful activity of a company and the main impulse of value creation in 
organisation. 

Hipp and Grupp [22] highlight the importance of knowledge intensive 
business service (KIBS). The main attention is focused on transforming tacit 
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knowledge and extensive experience to codified scientific and technical 
knowledge. The knowledge intensive business service is considered as a service 
using intellectual capital as a powerful tool in generating value added of an 
organisation. 

Intellectual capital can be defined as essential part for organisational activity. 
Chen and Huang [23] indicate that intellectual capital increases knowledge and 
experience of employee. Consequentially, an employee broadens the perspective of 
knowledge and experience, work is performed more effectively, faster and with 
higher efficiency. Thus, motivation of employee is increasing and the willingness 
to generate new, modern and innovative ideas is appearing. 

The main issue regarding intellectual capital is the ability to find appropriate 
employees. Mention and Bontis [18] considers: “selecting individuals with the 
proper skills and attitudes is critical for people-based organizations since it enables 
them to acquire the knowledge they were lacking“. The main purpose for 
management of people-based organizations is the capacity to find skills that would 
reflect intellectual capital in employee. 

In general, intellectual capital is understood as the dimension of knowledge 
and main structural parts (human capital, structural capital, relational capital, 
social capital, communicational capital and psychological capital). All in all, 
intellectual capital perception is understood differently depending on 
organisation’s activity and performance. The main task for organisation is to 
identify and evaluate its intellectual capital, but the task is complicated and tricky 
itself as there are some discrepancies and contrarieties in the field of intellectual 
capital measurement. 

 
3. Intellectual capital measurement discrepancies 

Roslender and Fincham [24] investigated that it is extremely difficult to 
identify the best combination of intellectual capital measurement. So far it is not 
easy to find and adapt universal and multipurpose model which could satisfy every 
organisation’s need. 

According to Demartini and Paoloni [1], “there is no “optimal” approach to 
IC measurement. In fact, in order to choose which model fits better, it is important 
to define the corporate information needs.” 

Paoloni et al. [25] accentuate that intellectual capital measurement should 
provide appropriate and reliable information and details regarding organisation. 
Nevertheless, usually the process is more complicated due to the fact that 
management has its own concerns and different point of views. Tamošiūnienė and 
Survilaitė [26] accentuate that “nowadays many companies moved from tangible 
point of view to an intangible aspect. Nevertheless, there is still a huge space and 
discussion left, how intangible assets affect value added generated by an 
enterprise”. 

Demartini and Paoloni [1] indicate that knowledge and understanding of 
intellectual capital theoretical part is more investigated than intellectual capital 
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measurement models. The main challenge researchers are facing is the 
discrepancies and misunderstandings in interpreting intellectual capital structural 
parts, factors and elements. Another issue appears while trying to convert 
intellectual capital from its intangible origin to numeric expression. Ryan et. al. 
[27] also revealed another issue appearing at the process of intellectual capital 
measurement. In scientific literature attention is mainly paid to the concept of 
economical rationality and some elements, such as knowledge, experience, skills 
are too abstract in order to involve into empirical models. Kaplan [3] accentuates 
that the main goal a researcher should have is the ability to investigate innovative 
theoretical details and to implement them in practice.  

Mouritsen [17] identified two main intellectual capital measurement 
streamlines: 

• ostensive (related with showing, displaying, indicating, revealing, 
disclosing). Ostensive intellectual capital streamline is identifying and 
disclosing the connection between causal mapping and value creation. The 
main purpose of ostensive intellectual capital measurement is to reveal the 
main elements, factors and structural parts that are not visible in a 
company‘s documentation, such as balance sheets, statements of cash 
flow, financial reports, and etc. 

• performative (related with conducting, performing, fulfilling, 
accomplishing). Performative intellectual capital streamline considers 
intellectual capital as knowledge transformed into processes and activity 
which generates value. The main purpose is to identify specifics of 
intellectual capital and to adapt those specific features to every 
organisation‘s unique pattern. 

Catasu et al. [28] analysed the difference between intellectual capital 
measurement and management and the results of empirical research revealed that 
there is no significant distinction between measurement and management of 
intellectual capital. The main goal of measurement is investigating the results of 
activity (process or procedure), while the question is how to identify the gap 
between organisations’ market value and book value. According to Dumay and 
Rooney [29], “unfortunately if this is done the other way around, by measuring 
first, significant problems can arise”. 

Demartini and Paoloni [1] presented intellectual capital process tool for 
management of organisation (fig. 1). 
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Source: Demartini and Paoloni, 2013 

 
Fig. 1. Intellectual capital process 

 
Figure 1 shows intellectual capital process tool, implemented by Demartini 

and Paoloni [1]. The process is designed as a circle and is being used on a yearly 
basis. The circle shows the continuous process of intellectual capital measurement, 
assessment, capitalisation and strategic planning of intangible assets. The 
important factor in this process is ability to provide a feedback in order to modify 
strategic plans for next year. Intellectual capital measurement is considered as 
defining what resources are in organization, what resources are needed to be 
reinforced and what resources are still needed to be purchased. What is more, 
intellectual capital assessment is considered as intangible assets conversion to 
financial shape. In addition to this, check for capitalisation part consists of two 
main documents of organisation to be checked: intangible asset report and 
capitalisation report. This tool was tested in reality, but the main issue appeared 
during the implementation of the tool – difficulties in defining and selecting factors 
of intellectual capital. Authors indicate that collection of information depends on 
various aspects, information users and providers as it can slightly change the 
elements included in the intellectual capital process tool. 

Grimaldi, Cricelli and Rogo [30] analysed and assessed intellectual capital as 
the main source of value creation of organisation. Authors provided an empirical 
research regarding intellectual capital as a tool for managers to control and operate 
value creation process. The empirical research was made according to five main 
steps. Firstly, the main drivers of intellectual capital were identified. Mainly this 
step was completed using scientific literature review. According to Grimaldi, 
Cricelli and Rogo [30], the main drivers of intellectual capital are knowledge and 
management skills, creativity and innovativeness (human capital), innovation, 
intangible infrastructural assets, information technology, intellectual property 
(structural capital), customer relations, inter-firm relations, supplier relations, 
financial relations, institution relations, brand and image (relational capital). These 
elements were categorized and grouped and the second step was to evaluate each 
element’s influence over value creation. Managers of various organisations were 
given questionnaires prepared according to the analytic hierarchy process – AHP, 
Saaty [31] and had to evaluate each driver of intellectual capital according to 
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importance from “equal importance” to “absolute importance”. Thirdly, the cross-
impact of value drivers was completed and investigated the influence over each 
value driver to each value driver, in addition to this, direct and indirect impact was 
taken into account among value drivers. During this part of empirical research 
specific interviews and unofficial meetings were held with managers. Fourth part 
of empirical research helped to identify the performance of value drivers of 
intellectual capital. This portion was accomplished by conducting a quantitative 
evaluation of each value driver of intellectual capital. Managers were requested to 
assess the conformity of the stock of each value driver performance by 1, 3, 5, 7 
and 9. Finally, the fifth step was dedicated to measure AMIC (Assessing and 
Managing Intellectual Capital) index. Three factors described above were taken 
into consideration – impact, cross-impact and performance. AMIC index evaluates 
intellectual capital value driver‘s value in accordance with stock and flow analysis. 
According to Grimaldi, Cricelli and Rogo [30], the results revealed that “the total 
flow contributions in the AMIC index, that is the sum of the flow contributions of 
all VDs, is expressed by a positive value, superiorly limited by the sum of the 
products between the natural logarithmic factor of cross-impact of a generic VD 
and the mean of the VDs performances which influence the generic VD.” 

The intellectual capital evaluation is also accentuated within European Union. 
Project “Measuring Intangibles to Understand and Improve Innovation 
Management” – MERITUM was implemented in order to provide a reliable 
measurement for intangible investments [32]. Final report of MERITUM project 
identified a breakdown of intangible resources (fig. 2). 

 

 
Source: Final report of MERITUM project, 2001 

 
Fig. 2. An example of intangible resources breakdown 
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Figure 2 shows an example of the process how to identify, measure, evaluate 
and control intangible assets. First of all, there is a strategic objective determined 
(as in example: “Increase Market Share”), critical intangibles necessary to reach 
strategic objective (as in example: “Maintain and attract key employees, Innovative 
capacity, Customer approach”). Critical intangibles are intellectual capital 
structural parts: human capital, structural capital and relational capital. In addition 
to this, organisation should implement intangible resources to create or develop, 
such as highly trained people, patents and loyal customers. Nevertheless, intangible 
activities to improve resources also are inevitably needed: according to given 
example, such as training, R&D activities and direct marketing. As a final step of a 
breakdown intangible activities to assess results are required to be implemented in 
a value creation process as well. According to a given example employee and 
customer surveys and analysis of R&D rate of return are essential to comply with 
regulations. 

Please note that a breakdown of intangible resources is implemented 
according to each organization’s strategic objective, activity and demands. In 
addition to this, practical execution requires more complex and sophisticated steps 
to be taken into account. 

 
4. Conclusions 

Intellectual capital is widely known as a powerful tool to reach established 
aims, objects and goals. The perception of intellectual capital can be explained as 
the engine of value added creation and stimulation and can be perceived as the total 
amount of knowledge residing in a company. Nevertheless, there are many 
abbreviations used by multiple scientists and economists. As a consequence, the 
intellectual capital findings can be categorized into the early literature on 
intellectual capital and recent literature on intellectual capital. The early literature 
focuses more on the intellectual capital itself, its’ definition, features, main 
attributes, structural parts, while recent literature review shows that researchers are 
more focusing on intellectual capital empirical models, measurement and 
evaluation.  

There are many different perspectives and methods used to evaluate 
intellectual capital. The differences and discrepancies are mainly originating from 
various approaches, attitudes academic society has and from multiple standpoints, 
outlooks and positions business society has. Ideally, the cross-checking system 
must be implemented in each empirical research in order to reach best results. 
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Abstract. This paper reviews ongoing processes in Lithuanian banking sector and its 
influence to economy. The increase of bank credits and stability of financial sector is one of 
the most relevant but at the same time mostly discussed economical topic. Bank credits 
directly influence economical development of the country. Because of provided credits, 
consumption and investments are growing in the country, that’s why the economy of the 
country is growing more rapidly. On the other hand, too rapid increase of the credit can 
become a reason of unstable economy or even arouse financial crisis. Identification of the 
main factors that are determining dynamics banks crediting activity is important for 
developing a strategy in order to avoid possible future economic crises or to ease the 
negative effects of the economic downturn. The aim of the paper is to find out relationships 
that are determining dynamics of banks activity in Lithuania and to perform the analysis of a 
credit cycle formation in Lithuania. 
Keywords: Credit, competition, banking sector, credit circle, business cycle, financial 
accelerator, credit risk. 

  
1. Введение 

Банковское кредитование – основное звено в системе накопления и 
распределения финансовых ресурсов. От степени развития банковской 
кредитной системы и степени эффективности её деятельности в значительной 
мере зависит  экономическая стабильность государства и перспективы его 
экономического развития в будущем.  Последний мировой  экономический 
кризис наглядно продемонстрировал взаимосвязь стабильности банковской 
системы кредитования и возможностей экономического роста страны. Все, 
подверженные кризису экономики мира, в настоящее время обеспокоены 
тем, как “оживить” и стабилизировать банковский сектор, “расшевелить“ 
банковское кредитование, т.к. рост объёмов кредитования предполагает рост 
объёмов инвестиций и потребления, тем самым создавая предпосылки для 
стабильного роста экономики. С другой стороны, последний мировой  
финансово - экономический кризис был предопределён именно чрезмерной 
доступностью кредитных ресурсов, породившей перегрев экономик, рост 
различных “финансовых пузырей“, накопление “токсичного“ имущества в 
банковском секторе. Картина хода финансового кризиса в Португалии, 
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Ирландии, Кипре и некоторых других странах  открыла разные аспекты той 
же самой проблемы: правительства и политики многих стран рассматривали 
банки, прежде всего, как источники финансовых ресурсов, а не как 
источники финансовых рисков [1]. 

Цель работы –  проанализировать особенности формирования 
кредитного цикла на рынке кредитов и, оценить его влияние на экономику 
страны. 

Задачи исследования: 
 Исследовать взаимосвязь объёмов кредитования и экономического 

цикла. 
 Оценить влияние банковского сектора  на  экономику Литовской 

Республики. 
Период 2002 – 2013 г.г. выбран с целью оценить тенденции развития 

банковского сектора, которые начали определяться  после банковского 
кризиса 1995–1996 г. в Литве  и сформировались в период успешного 
экономического развития 2000–2007 г. и после интеграции страны в 
Европейский Союз в 2004 г.  

Исследованию взаимосвязей объёмов кредитования и экономического 
цикла, эффектов финансового акселератора и их воздействия на 
экономические процессы посещались работы N. Kiyotaki, J. Moore, B. 
Bernanke M.Gertler, S.Gilchrist и других. 

 
2. Понятие и сущность кредитного цикла 

Категория кредитного цикла чаще всего ассоциируется с механизмом 
действия финансового акселератора. Понятие финансового акселератора в 
макроэкономике базируется на идее, что негативные шоки в экономике могут 
быть усилены  ухудшением условий на финансовых рынках.  

В более широком смысле, это означает, что неблагоприятные 
условия в реальном секторе экономики и на финансовых рынках 
способствуют распространению и усугублению и финансового и 
макроэкономического спадов. 

 Кредитный цикл начинается с оживления на рынке ссудного капитала. В 
этот период растет спрос на новые инвестиционные товары финансируемый 
заемными средствами. Далее, при росте объемов кредитования, достигается 
вершина кредитного цикла и наступает фаза замедления.  

Меняются ожидания участников рынка, из за снижения ликвидности 
участники рынка становятся более подверженными влиянию внешних и 
внутренних шоков, ужесточается монетарная политика. В конечных фазах 
цикла накапливаются проблемы с погашением кредитов, рост портфелей 
плохих займов в коммерческих банках приводит к проблемам с 
ликвидностью. 

Следует отметить, что каждый элемент этого цикла может значительно 
различаться по глубине, продолжительности и значимости в отдельных 
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странах. Это зависит от особенностей экономического развития страны, и 
многих других факторов, влияющих на цикл.  

Рост инвестиций увеличивает прибыльность предприятий но, с другой 
стороны, снижает уровень ликвидности, увеличение финансового рычага 
усиливает подверженность бизнеса внешним рискам.  

Изменения в ожиданиях и оценке перспектив дальнейшего развития 
экономики участниками рынка, независимо от того, под воздействием 
внешних или внутренних факторов это происходит, влечёт за собой 
ужесточение условий кредитования из за снижения ликвидности и 
увеличения уровня рискованности предприятий [4].  

Взаимосвязь кредитного цикла и состояния  экономики страны 
обусловлена уровнем воздействия финансового акселератора.  

Финансовый  акселератор усиливает цикличность экономики, так как 
снижение процентных ставок в начале кредитного цикла влечёт за собой рост 
стоимости недвижимого и другого имущества, используемого для 
обеспечения кредитов, что создаёт дополнительные стимулы и возможности 
для кредитования, следовательно, растет и совокупный спрос и общая 
экономическая активность [5].  

Как видно из  фигура 1 условно кредитный цикл можно разделить на две 
фазы. На первой фазе развития происходит увеличение деловой активности, 
повышение темпов экономического роста.  

В конце первой фазы возможно возникновение “ценовых пузырей” в 
отдельных отраслях экономики.  

На второй фазе кредитного цикла происходит накопление негативных 
последствий экономического роста, свертывание экономической активности, 
сокращение объемов кредитования и рост учетных ставок, стагнация и 
рецессия экономики. 
 
3. Взаимосвязь кредитного и экономического цикла 

Кредитный цикл  - новое и мало исследованное в Литве явление. С целью 
определения существования кредитного цикла был предпринят укрупненный 
анализ явления по фазам цикла (фигура 1).  Это объясняется тем, что: 

• В банковском секторе Литвы сформировалась олигополистическая 
структура рынка, в которой доминирует несколько крупных банков, 
поведение которых обусловлено взаимной зависимостью при 
установке цен и определении занимаемой доли рынка. 

• Структура рынка, в которой доминирует иностранный банковский 
капитал затрудняет выявление мотивации решений банков так как 
решения принимаются материнскими банками. 
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Фиг. 1. Фазы кредитного цикла 
  

Период 2002 – 2013 г.г. выбран с целью оценить тенденции развития 
банковского сектора, которые начали определяться  после банковского 
кризиса 1995–1996 г. в Литве  и сформировались в период успешного 
экономического развития 2000–2007 г. и после интеграции страны в 
Европейский Союз в 2004 г.  

Для оценки фаз кредитного цикла использовалось 9 экономических 
показателей отражающих как ситуацию в банковском секторе и объемы 
кредитования так и состояние экономики страны в целом (см. фигура 2). При 
подборе индикаторов учитывалась как их доступность так и характер их 
поведения в ходе экономического цикла.  

Индикатор объем кредитов на недвижимость включен в список 
рассматриваемых в связи с тем, что в экономике Литвы в 2006 – 2009 годах 
сформировалась ситуация характерная “ценовому пузырю“ в области 
инвестиций в недвижимое имущество, а показатель доли  внешних 
источников в структуре обязательств банков важен для выявления роли 
иностранного банковского капитала в формировании кредитного цикла в 
экономике Литвы. 

 
 

Рост  спроса на инвестиции 
 

Рост продаж “заложенного” имущества  
 

Рост ”списания” плохих кредитов 
 
Проблемы с капиталом банков, 
нормирование кредитов 
 II фаза 
 

I фаза 
 

Снижение ликвидности, рост 
рисков 
 
Рост  собственных и 
привлеченных инвестиций 
 

Смена ожиданий 
 
Снижение чистой стоимости имущества, рост 
процентных ставок, ужесточение условий 
кредитования 

Проблемы с возвратом  кредитов 
 

БУМ 
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Объем 
предоставленных 
кредитов  

 Средняя заработная 
плата 

 Валовой внутренний 
продукт 

Объем кредитов 
на недвижимость 

Уровень безработицы в 
стране 
 

Уровень инфляции 

Учетные ставки по 
кредитам Ассигнования на 

покрытие проблемных 
кредитов Доля внешних 

источников в 
структуре 
обязательств банков 

 
Фиг. 2.. Основные экономические индикаторы отражающие ход  кредитного цикла 

 
Началом кредитного цикла в Литве считается 2002 год, когда банки 

страны стали активно участвовать в финансово посреднической деятельности 
и начали активно кредитовать частный сектор.  Незначительно менявшийся, 
до этого, кредитный портфель банков в 2002 году вырос на 33 %  и бурно рос 
до 2009 года достигнув 70 % ВВП страны [6]. Как видно из данных 
предоставленных в таблице 1 для периода 2002 – 2008 годов характерны 
признаки I фазы кредитного цикла: портфель кредитов коммерческих банков 
вырос более чем 8 раз достигнув уровня 71, млрд. LT. В том числе кредиты 
на финансирование недвижимого имущества достигли почти 21 млрд. LT.  
Общая динамика процентов за кредиты показывает накопление проблем 
избыточного спроса на кредитных рынках на рубеже 2005 – 2006 годов когда 
процентные ставки пошли резко в верх с среднего значения 4,07 % годовых 
до 10,1 % в 2008 году. Характерно и то, что накопление проблем 
избыточного спроса на кредитных рынках пока не отражалось показателях 
деятельности коммерческих банков, ассигнования на покрытие проблемных 
кредитов в течении всей I фазы были незначительны а прибыльность 
коммерческих банков росла. Основным источником роста кредитного 
портфеля и прибыльности банковского сектора было внешнее 
финансирование через материнские банки. Доля внешних обязательств в 
структуре обязательств банков выросла с 13,9 % в 2002 году до 41,1 % в 2008 
году. Как и свойственно картине кредитного цикла, бурное развитие 
банковского сектора происходило на фоне такого же бурного всей экономики 
в целом. В 2002 – 2008 году реальный ВВП рос, в среднем, почти 7,5 % в год, 
росли прибыли хозяйствующих субъектов и средняя заработная плата а 
уровень безработицы постоянно снижался. О накоплении возможных 
проблем на макроэкономическом уровне свидетельствовал только резкий 
рост инфляции с 0,3 % в 2002 году до 10,9 % в 2008 году. Бум кредитного и 
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экономического циклов наступил в 2008 году когда темпы роста ВВП 
значительно снизились а стоимость кредитов и инфляция резко возросли. 
Ужесточение условий кредитования в 2008 году возникло в связи с мировым 
экономическим кризисом. Трудности в привлечении внешних источников 
финансирования и отсутствие внутренних резервов для кредитования 
привело к  „кредитному голоду” и резкому  сокращению экономики.  

  
Таблица 1. Значения экономических индикаторов [2] 

 
Показатель
/годы 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3*  

Реальный 
ВВП  
изменение 
% 

6,9 10,3 7,3 7,6 7,5 9,8 2,9 -
14,9 

1,6 6,0 3,7 3,3 

Кредиты  
млрд.  LT 

8,8 13,1 18,6 30,2 41,8 59,7 71,1 64,8 61,7 58,4 59,0 63,4 

Кредиты  
на 
недвижимо
сть млрд.  
LT  

- - 3,5 6,5 10,3 16,7 20,9 20,8 20,7 20,5 20,3 20,4 

Средние % 
кредитов 

6,63 5,07 5,67 4,07 5,37 8,61 10,1 8,14 5,62 5,26 4,66 4,04 

Ассигнован
ия на 
покрытие 
проблемны
х кредитов 
% 

1,08 0,56 0,71 1,04 0,97 0,8 1,2 7,2 7,9 6,8 5,6 4,2 

Доля 
внешних 
обязательст
в структуре 
обязательст
в банков 

13,9 18,1 19,7 27,9 30,4 35,5 41,1 35,5 29,9 28,1 23,1 21,9 

Инфляция 
% 

0,3 -1,1 1,2 2,7 3,7 5,7 10,9 4,5 1,3 4,1 3,1 1,05 

Средняя 
заработная 
плата  Neto 
LT 

728 786 836 917 109
3 

135
2 

165
1 

160
2 

155
2 

159
5 

166
1 

178
4 

Уровень 
безработиц
ы 

13,8 12,4 11,4 8,3 5,6 4,3 5,8 13,7 17,8 15,3 13,2 11,8 

* Предварительные данные 
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II фаза кредитного цикла, для которой характерно  ухудшение условий 
и в реальном секторе экономики и на финансовых рынках наступила на 
рубеже 2008–2009 годов. Восстановление экономики (рост ВВП, сокращение 
безработицы) начался уже в 2010 году но началом восстановления 
кредитного сектора  и, может быть, началом  нового кредитного цикла можно 
считать только 2012 год.  

В табл. 1 представленные данные в годовом формате показывают 
перемены в сфере кредитования только по результатам 2013 года тем не 
менее это не в полнее соответствует реальному положению.  

Ситуация  в кредитном секторе стала улучшаться в 2012 г.. Объемы 
новых кредитов (в частности для нефинансовых компаний) увеличиваются. 
Укрепляется и финансовое положение частного сектора (домашних хозяйств 
).      

 
         

 
 
Новые кредиты для нефинансовых компаний  
Новые кредиты для частного сектора (домашних хозяйств) 
 

 
Фиг. 3. Новые кредиты  (млн. LT) [2] 
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Стабилизации и укреплению финансового положения частного сектора 
способствуют сохраняющиеся низкие процентные ставки и более 
приемлемые условия кредитования.  

Об этом свидетельствуют в фиг. 3 представленные данные о новых 
кредитах для нефинансовых компаний и домашних хозяйств в “месячном 
формате”.   

Рост объемов новых кредитов не отразился в данных по итогам года т. к. 
в середине 2013 года банковский сектор Литвы сократился.  

Один банк потерпел банкротство, другой ушел из рынка, ими 
предоставленные кредиты не включаются в официальную статистику. 
Вследствие чего величина всего портфеля кредитов банковского сектора 
снизился. 

  
4. Выводы  

• Категория кредитного цикла чаще всего ассоциируется с 
механизмом действия финансового акселератора. Понятие 
финансового акселератора в макроэкономике базируется на идее, 
что негативные шоки в экономике могут быть усилены  
ухудшением условий на финансовых рынках. В более широком 
смысле, это означает, что неблагоприятные условия в реальном 
секторе экономики и на финансовых рынках 
способствуют распространению и усугублению и финансового и 
макроэкономического спадов. 

• Условно кредитный цикл можно разделить на две фазы. На первой 
фазе развития происходит увеличение деловой активности, 
повышение темпов экономического роста. В конце первой фазы 
возможно возникновение “ценовых пузырей” в отдельных отраслях 
экономики. На второй фазе кредитного цикла происходит 
накопление негативных последствий экономического роста, 
свертывание экономической активности, сокращение объемов 
кредитования и рост учетных ставок, стагнация и рецессия 
экономики. 

• Началом кредитного цикла в Литве считается 2002 год. Для периода 
2002 – 2008 годов характерны признаки I фазы кредитного цикла. 
Портфель кредитов коммерческих банков вырос, накопление 
проблем избыточного спроса на кредитных рынках пока не 
отражалось показателях деятельности коммерческих банков. 

• II фаза кредитного цикла, для которой характерно  
ухудшение условий и в реальном секторе экономики и на 
финансовых рынках наступила на рубеже 2008 – 2009 годов. 

• Началом восстановления кредитного сектора и, может быть, началом 
нового кредитного цикла можно считать 2012 год когда стали 
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увеличиваться объемы новых кредитов  для нефинансовых 
компаний  и  домашних хозяйств. Будет ли это началом нового 
кредитного цикла прежде всего зависит от поведения коммерческих 
банков и Центрального Банка страны. 
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Abstract. This article deals with the theoretical aspects of  alternatives to evaluate the risk 
of a debtor and loan that are based on internal ratings. Improvement of available rating 
systems on companie’s  creditworthiness evaluation sphere are needed for banks in order   to 
react expeditiously to rapidly changing economical situation. The implementation in 
practice of rating models used to determine the evaluation of debtor’s creditworthiness is 
relevant in Lithuania as well, especially because not all commercial banks in Lithuania have 
and apply individual credit risk evaluation systems based on internal ratings based approach 
models (IRB).  
Keywords: credit risk, credit risk management, rating system, evaluation of debtor’s 
creditworthiness, internal rating system models. 
 
1. Введение  
      Управление кредитными рисками воспринимается как центральная 
проблема деятельности коммерческих банков многих стран. По мнению 
Базельского комитета по надзору за деятельностью банков (BCBS) несмотря 
на то, что проблемы в банках возникают по разным причинам, основные, 
сущностные. причины банковских проблем более менее те же самые: 
слишком либеральные стандарты кредитования, недостаточное управление 
рисками портфеля предоставленных кредитов, неспособность активно 
реагировать на изменения экономической ситуации и т.д. [1].  
     Цель работы –  проанализировать особенности систем внутренних 
рейтингов как модели определения кредитоспособности клиента и создать 
модель применимую в условиях Литвы.    
     Для достижения поставленной цели исследования определены следующие 
задачи исследования: 

 Исследовать рейтинговые системы применяемые в мировой 
практике; 

  рассмотреть критерии ранжирования  агентур Moody‘s и Standard & 
Poor’s и сравнить их с  критериями применяемыми в банках; 
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 создать модель внутреннего  ранжирования  (IRB) применимую  в 
коммерческих банках Литвы. 

 Методы исследования: исследование научных трудов, контент 
анализ, сравнительный анализ, синтез. 

 
2. Рейтинговые системы в кредитных институциях и их особенности 
      Под внутренними рейтинговыми системами в кредитных и финансовых 
институциях подразумеваются все методы и процессы связанные со сбором, 
оценкой и контролем информации позволяющей оценить кредитный риск, 
распределить заемщиков по уровням кредитного риска и количественно 
оценить параметры риска каждого заемщика. С другой стороны, рейтинги 
являются и инструментами качественного анализа позволяющими сравнить 
уровень риска  кредитов предоставленных отдельным заемщикам, состояния 
и перспектив всего портфеля кредитов банка и перспектив стабильности 
всего банка на основе балансирования риска и доходности деятельности и 
состояния и объемов резервов на покрытие безнадежных и сомнительных 
кредитов. 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Основные задачи решаемые внутренними системами кредитных рейтингов 
 
     Методология  внутренних рейтингов основана на оценке кредитного риска 
банка путем расчета достаточности капитала банка, вычисления компонентов 
риска и их „веса“ в соответствии с установками самого банка и стандартами  
установленными институцией по надзору над деятельностью банков. 
     Возможность применения метода внутренних рейтингов зависит от: 

Назначение 
внутренних 

систем 
кредитных 
рейтингов 

Обеспечение 
качеств 

кредитного 
портфеля 

Эффективност
ь 

администриро
вания плохих 

кредитов 

Балансирован
ие риска и 

доходности 

Обеспечение 
стабильности 
резервов на 
покрытие 

плохих 
кредитов 

Обнаружение 
проблемных 

кредитов 
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 стандартов  установленных институцией по надзору над 
деятельностью банков; 

 достаточности объема исторических данных позволяющих 
определить значения всех переменных компонентов кредитного 
риска: 
        - вероятности невыполнения обязательств (PD), 
        - убытков в случае невыполнения обязательств (LGD), 
        - кредитной позиции в случае невыполнения обязательств    
(EAD), 
        - продолжительности  кредитной позиции (M); 

 возможности установки соответствующих коэффициентов для 
конкретных переменных компонентов кредитного риска[2].    
 

      Необходимость создания и применения систем внутренних рейтингов  
особенно актуальна в странах, где в экономике  преобладают мелкие и 
средние предприятия которые не попадают в сферу внимания 
международных рейтинговых агентур.  На пример, в Литве мелкие и средние 
предприятия, по классификации ЕС,  составляют 99 % всех предприятий. 

 
3.    Модели и критерии ранжирования и их особенности 
      Для ранжирования клиентов банки используют различные методы. 
Только на статистических данных основанные модели используются 
довольно редко. Чаще всего они применяются для оценки рисков связанных с 
кредитованием физических лиц или мелких и средних предприятий.  
Преобладает мнение, что стандартизированная статистическая модель не 
может раскрыть всех специфических особенностей клиентов и, 
следовательно,  она мало применима для крупных предприятий или  оценки 
рисков „значимых“ для банка кредитов. В таких случаях часто применяется  
экспертная оценка. По данным Базельского комитета по надзору за 
деятельностью банков (BCBS) экспертную оценку используют более 50 % 
банков [3].    
     Применяемые банками модели ранжирования должны соответствовать 
требованиям предъявляемым  „хорошим“ моделям, что подразумевает        
тщательный  подбор критериев ранжирования. По мнению Всемирного банка 
критерии ранжирования должны подбираться по системе CREAM (англ. clear, 
relevant, economic, adequate, monitorible) [4]. Оценка критериев ранжирования 
предполагает оценку их достоверности, точности и целесообразности, а вся 
система критериев должна обеспечивать эффективность процесса 
мониторинга и оценки клиентов. 
     Под критериями системы CREAM подразумевается: 

• Ясность -  однозначность и точность информации. 
• Релевантность – соответствие объекту наблюдения. 
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• Экономичность – обоснованность  цены  проекта. 
• Адекватность – предоставление достаточных оснований для 

мониторинга клиента. 
• Возможность мониторинга – доступность всей актуальной 

информации о клиенте и доброжелательное сотрудничество клиента. 
 

Можно выделить следующие группы критериев или отдельные критерии 
применяемые для ранжирования кредитоспособности клиентов или 
предоставленных кредитов применяемые наиболее авторитетными 
рейтинговыми агентствами и коммерческими банками. 

 
Standart & Poor’s  Moody’s Типичный коммерческий 

банк 
Финансовые риски 
Баланс и учет; 
Финансовая  
политика; 
Прибыльность; 
Денежные потоки; 
Финансовая гибкость. 
 
Предпринимательские 
риски 
Особенности 
экономической 
деятельности; 
Конкурентная позиция. 
 
Управление 
 
 

Количественные 
показатели 
Финансовые показатели; 
Результаты применения 
моделей. 
 
Конкурентные риски и 
риски деятельности 
Контролируемая часть 
рынка (конкурентная 
позиция) ; 
Диверсификация; 
Продажи, расходы, 
результаты деятельности; 
Объемы продаж. 
 
Структура предприятия 
Связи с банком. 
 
Качество управления 
Планирование и контроль 
Опыт управления; 
Организационная 
структура; 
Управляющее 
предприятие. 
 

Экономическая ситуация 
Ситуация деятельности 
(денежные потоки, 
показатели прибыльности 
и т.д.) ; 
Финансовое положение 
(достаточность капитала, 
ликвидность и т.д.) 
 
Ситуация предприятия 
Экономическая 
деятельность; 
Контролируемая часть 
рынка (конкурентная 
позиция) ; 
Ассортимент товаров 
Контролируемая часть 
рынка (конкурентная 
позиция) ; 
Прогнозы продаж и 
ликвидности; 
Структура предприятия; 
 
Управление 
Опыт; 
Управляющее 
предприятие; 
Качество учета и 
контроля; 
Связи с банком. 
 

 
Рис. 2. Основные критерии при определении кредитных рейтингов [5] 
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      Как видно из рисунка 2 существенным различием между рейтинговыми 
агентствами и типичным банком можно считать то, что кроме анализа 
ситуации и структуры предприятия, конкуренции и среды деятельности банк 
дополнительное внимание уделяет прогнозируемым показателям продаж и 
ликвидности. Рейтинговые агентства, при оценке кредитоспособности, 
прежде всего опираются на показатели объемов продаж, ассортимент товаров 
и конкурентные позиции предприятия на рынке. Исключительным отличием 
рейтингового агентства Moody’s можно считать то, что оно уделяет внимание 
результатам применения моделей т.е.  учитывается возможный риск самой 
модели. 
     В качестве обобщения можно отметить, что рейтинговые агентства чаще 
всего используют модель экономического цикла а коммерческие  банки чаще 
отдают предпочтение методу момента времени, т.е. более склонны оценивать 
реальную ситуацию клиента. 
 
4.    Модель  внутреннего  ранжирования   
     При оценке кредитного рейтинга должника анализ, предлагается 
проводить по трем основным характеристикам: 

1. Перспективы отрасли хозяйствования. 
2. Деятельность клиента и финансовые возможности. 
3. Выполнение ранее принятых обязательств. 

 
     В зависимости от сектора экономики к которому  относится основная 
деятельность должника вычисляется к отрасли экономики относящийся  
удельный  вес риска. Балы риска по отдельным отраслям экономики 
вычисляются в зависимости от количества банкротств в отрасли и должны 
каждый год переоцениваться по данным предыдущего  хозяйственного года. 
Далее, при окончательном определении перспективы отрасли хозяйствования 
клиента, необходимо оценить такие критерии как: 

• Репутация клиента и опыт предпринимательства; 
• Спрос на продукцию (услуги) на рынке и возможности реализации; 
• Конкурентная среда; 
• Бизнес план. 

     Совокупный рейтинг отрасли хозяйствования  вычисляется следующим 
образом: 
 
     РЕЙТИНГ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ = 0,30*перспектива отрасли 
хозяйствования + 0,2* репутация клиента и опыт предпринимательства 
+0,15* спрос на продукцию  на рынке  + 0,15* конкурентная среда + 0,2* 
бизнес план. 
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     Рейтинг деятельности и финансовых возможностей клиента 
устанавливается на основе состояния баланса и отчета о прибыли (убытках) 
клиента.  Для оценки индикаторов  финансового состояния используется 
пятибалльная шкала, где „единица“ (1) означает очень хорошо, а „пять“ (5)  - 
плохо. Оценка показателей финансового состояния клиента представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Оценка показателей финансового состояния клиента 

Показатель Оценка показателя 

Очень 
хорош

о 

Хорош
о 

Удовлетворител
ьно 

Неудовлетвор
ите 

льно 

Плохо 

Прибыльность 
продаж, % 

>10 >5 <5 <2 отрицатель
на 

Прибыльность 
имущества, % 

>10 >5 <5 <2 отрицатель
на 

Прибыльность 
собственного 
капитала, %  

>20 >15 >10 <10 отрицатель
на 

Оборачиваемо
сть 
дебиторской 
задолженности
, дни 

<30 <45 <60 >60 >90 

Оборачиваемо
сть 
кредиторской 
задолженности
, дни 

<30 <45 <60 >60 >90 

Оборачиваемо
сть  запасов, 
дни 

 

Чем меньше, тем лучше 

Текущая 
ликвидность, 
коеффициент 

>1,5 1,1-1,5 <1,1 <l,0 <0,6 

Соотношение 
обязательств и 
имущества, % 

<50 <70 >70 >80 >100 
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Соотношение 
обязательств и 
собственного 
капитала, % 

<50 <80 >80 >100 >150 

Показатель 
денежного 
потока 

>2 >1,3 >1 <1 <0,7 

Совокупный рейтинг деятельности и финансовых возможностей клиента  
вычисляется следующим образом: 
 
     РЕЙТИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ = 
0,15*чистая прибыль (убытки) + 0,15* EBITDA + 0,14* доходы от продаж  + 
0,12* имеемые обязательства + 0,09* показатели прибыльности + 0,09* 
показатели оборачиваемости + 0,09* текущая ликвидность + 0,08* показатели 
обязательств + 0,09* показатель денежного потока. 
 
     При определении рейтинга выполнения ранее принятых обязательств 
оцениваются  имевшиеся и имеемые обязательства клиента другим 
предприятиям, банкам и государственным институциям. Для определения 
вероятности невыполнения  обязательств (PD) используется  матрица 
выполнения ранее принятых обязательств. 

Таблица 2. Матрица выполнения ранее принятых обязательств 

Фактическое 
выполнение 
обязательств 

Выполняющме 
обязательства 

должники 

С незначит. 
задержками 

выполняющме 
обязательства 

должники 

Невыполняющме 
обязательства 

должники 

Выполняющме 
обязательства 

должники 

Очень хорошо (1)  
PD=0 

Хорошо (2) 
PD=0.25 

Удовлетворительно 
(3) 

PD=0.5 
С незначит. 
задержками 

выполняющме 
обязательства 

должники  

Хорошо (2) 
PD=0.25 

Хорошо (2) 
PD=0.25 

Неудовлетворительн
о (4) 

PD=0.75 

Невыполняющм
е обязательства 

должники 

Удовлетворительн
о (3) 

PD=0.5 

Неудовлетворительн
о (4) 

PD=0.75 

Плохо (5) 
PD=1 

 

РЕЙТИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ = 0,5 
*вероятность невыполнения обязательств   (PD в балах) + 0,25* выполнение   
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Перспективы 
отрасли 

Деятельность 
клиента и 

финансовые 
 

Выполнение ранее 
принятых 
обязательств 

Определение факторов влияющих на  
кредитный рейтинг заемщика 

• Перспектива 
отрасли 
• Репутация и 
предпринимательс
кий опыт клиента 
• Спрос 
продукта (услуги) 
на рынке, 
возможности 
реализации 
• Конкуренция 
• Бизнес план 

 

• Чистая 
прибыль (убытки) 
• EBITDA 
• Объем 
продаж 
• Принятые 
обязательства 
• Показатели 
прибыльности 
• Показатели 
оборачиваемости 
• Показатели 
ликвидности 

• Вероятность 
невыполнения 
обязательств –  
PD ( в балах); 
• Выполнение 
конкретных 
обязательств 
(LGD – в балах); 
• Возможност
ь реализации 
заложенного 
имущества  

Оценка  факторов влияющих на  кредитный 
рейтинг  в балах 

Определение „весов“ факторов влияющих на  
кредитный рейтинг   

Определение „весов“ основных групп риска 

Перспективы 
отрасли 

рейтинг 

Рейтинг 
деятельности  и 

финансовых 
возможностей 

 

Выполнение 
ранее принятых 
обязательств 

 

+ + 

x  0,3 x 0,4 x 0,3 
 

Определение групп риска 

РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА 

Рис. 3..Модель внутреннего  ранжирования 
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конкретных обязательств (LGD в балах) + 0,25* возможность реализации 
заложенного имущества.  
     Вся схема действий и расчета внутреннего рейтинга кредитоспособности 
клиента представлена на рисунке 3. 

 
5. Выводы 
     Практика оценки кредитоспособности клиентов на основе внутренних 
рейтингов позволяет идентифицировать  наиболее важные факторы риска, 
оценить их влияние и возможности потенциального клиента выполнить свои 
обязательства. 
     Система оценки кредитоспособности клиентов на основе внутренних 
рейтингов может использоваться не только для определения 
кредитоспособности клиентов но и при расчете экономического капитала, 
установлении лимитов и премий риска,  при принятии решений связанных с 
ценообразованием,  оценке эффективности деятельности и т.д. 
     При оценке кредитного рейтинга должника анализ необходимо проводить 
по трем основным характеристикам: перспективы отрасли хозяйствования, 
деятельность клиента и финансовые возможности, выполнение ранее 
принятых обязательств. 
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Abstract. This article deals with the theoretical aspects of taxation systems. Taxes of the 
Baltic countries are grouped and compared and a SWOT analysis of the taxation systems of 
the Baltic countries is conducted. The comparative research of the taxation systems of the 
Baltic countries revealed that the large majority of the taxes in the three countries are direct, 
and the majority of the taxes are applicable in all the three countries. The key difference 
among the taxation systems of the Baltic countries is the difference of tax rates. The SWOT 
analysis of the three taxation systems revealed mostly positive aspects. This implies that the 
currently applied taxation systems are stable and efficient; they properly implement the 
assigned functions.  
Keywords: taxes, taxation system, Baltic countries. 
 
1. Introduction 

Taxes are an inseparable duty of the citizens of any country as they are 
necessary for the existence and economic development of the state. All the subjects 
of the state are mandated to pay taxes; hence it becomes everyone’s daily routine. 
Only by understanding the essence of taxation and realizing the key features of the 
tax system is it possible to compare the current tax burdens in various countries. 
This helps to reveal the efficiency and the usefulness of different taxation systems. 
The object of the research is the tax systems of the Baltic countries.  

The aim of this paper is to present a comparative research of the taxation 
systems applied in the Baltic countries by outlining theoretical aspects of the 
relevant systems.  

In order to achieve the aim, the following objectives are set: 
 To outline theoretical aspects of the taxation systems; 
 To classify the taxes which are mandated in the Baltic countries; 
 To analyze and to compare the focal taxes in the Baltic countries 

on the grounds of the instrumentation of taxation; 
 To conduct a SWOT analysis of the tax systems of the Baltic 

countries.  
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 Research methods: analysis of academic writings and internet 
sources, synthesis and abstraction. 
 
2. Theoretical Aspects of the Tax System 

A tax system is the entirety of taxes approved by the government of a country 
which are due to be paid to certain institutions based on declarations and other 
methods of tax calculation [1]. The tax system is developed on the grounds of 
requirements which are set upon taxation. The tax system is composed of all the 
taxes collected into state funds (i.e. into the state budget, the state social security 
fund budget and the state compulsory health insurance fund budget) by a state from 
its residents.  

Ma tax system is one of the mechanisms determining the development of 
economy thus ensuring the exercising of all the functions of a state. Even though 
the financing of the public sector depends on the size of the state budget, the state 
budget in its turn depends on the state tax system and the level of economy [2]. 
Hence the functioning of a state would be rendered impossible without the tax 
system implemented in the country as the financing of the public sector directly 
depends on the tax policy implemented in the country. 

In order to ensure the efficiency of the tax system, principles of taxation are 
developed. They are mostly grouped by the 20th century scholars as follows:  

 The principle of justice: all the taxes are to be paid according to 
uniform rules against which everyone is equal while the rules should be acceptable 
to the major part of the taxpayers,  

 The principle of economic efficiency: taxes should not hamper the 
achievement of economic objectives and should promote engagement in work, 
stability and growth of the economy,  

 The principle of stability of implementation: tax payment should be 
simple and should not burden the taxpayers with difficulties,  

 The principle of productivity and elasticity: taxes must ensure sufficient 
revenue to cover the expenses of the state while the tax system is to be useful for 
the development of the economy [3]. 

According to the authors of the present paper, whatever the principle of 
taxation might be, they must be in agreement with the requirements set by the tax 
system and should not burden the taxpayers with additional troubles. In order to 
make the collection and administration of taxes simpler, all the taxes are exercised 
by employing specific instrumentation covering tax elements (subject, object, 
source, unit of taxation, exemptions and tax sums), ways of collection and 
calculation [4]. 

Hence the tax system is the entirety of taxes to be paid to specific institutions. 
In order to ensure the efficiency of a tax system, principles of taxation are 
developed: justice, economic efficiency, simplicity of implementation, productivity 
and elasticity. The instrumentation which is broadly applied in the tax system 
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contributes to the easier administration of all the taxes. Hence it is possible to 
conclude that the right system of taxation applied by a state determines the 
successful and efficient development of the state and the level of economy in the 
country; it thus ensures the welfare of the population of the country. 
 

3. Classification of taxes in the Baltic countries 
Each country is specific not only in terms of its culture and traditions but also 

regarding its taxation systems. In Lithuania, the tax system consists of 24 taxes and 
tolls while the Latvian tax system features 14 taxes and the Estonian system 
includes 17 taxes. In terms of the number of taxes it is evident that in Lithuania, 
Latvia and Estonia, taxation differs from country to country. Lithuania visibly 
dominates regarding the number of taxes and tolls to be paid while Latvia has the 
lowest number.   

Having researched tax classifications by various authors it became evident that 
the division into direct and indirect taxes is the most common [5, 6, 1, 7] hence 
according to this criterion, taxes paid by Lithuanian, Latvian and Estonian 
taxpayers are listed below.  

As the data presented in table 1 shows, the major part of direct taxes is 
applicable in all the three Baltic countries. All the discussed countries have 
introduced the personal income tax, profit tax, state social security tax and 
compulsory health insurance tax as well as taxes on lottery and gambling. The land 
tax exists in Lithuania and Estonia.  

Only Lithuania has introduced taxes on environment pollution, consular tax, 
stamp duty, taxes on petroleum and natural gas resources, duty collected by the 
state and fee imposed on registering entities of industrial property as well as 
income deductions based on the Law on Forests of the Republic of Lithuania and 
the fee on the usage of state property based on the right of trust. In Lithuania, 
payments to the guarantee fund are also imposed while in Latvia the corresponding 
tax is called the enterprise risk tax.  

A fee imposed on the use of the state-possessed natural resources exists in 
Lithuania and Latvia. The two countries also apply the real estate tax.  In Latvia, 
differently from the two other countries, the tax of the microenterprise by which 
enterprises with the legal status of a microenterprise are taxed is applicable; 
besides, Latvia has introduced the electricity tax, the vehicle use tax and the 
enterprise passenger car and motorcycle tax.  

Differently from the two other countries, Estonia additionally imposes taxes on 
entertainment, ships, advertising, roads and streets, parking, domestic animals and 
heavy vehicles. 
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Table 1. Classification of taxes in the Baltic countries 

Taxes Direct taxes 
Lithuania Latvia Estonia 

Personal income tax + + + 
Profit tax  + + + 
Land tax and state land lease 
tax  

+ - + 

State social security tax + + + 
Compulsory health 
insurance payment  

+ - - 

Environment pollution tax  + - - 
Consular fee + - - 
Stamp duty + - - 
Petroleum and natural gas 
resource tax  

+ - - 

Payments to the guarantee 
fund/ Risk tax  

+ + - 

State-imposed duty  + - - 
Lottery and gambling tax  + + + 
Tax on registering entities of 
industrial property  

+ - - 

Tax on natural resources 
belonging to the state  

+ + - 

Deductions from income 
based on the Law on Forests 
of the Republic of Lithuania  

+ - - 

Fee on the usage of state 
property based on the right 
of trust  

+ - - 

Will/ inheritance tax  + - - 
Real estate tax  + + - 
Microenterprises  tax - + - 
Electricity  tax - + - 
Passenger cars and 
motorbikes tax 

- + + 

Tax on transportation 
vehicles and passenger cars 
possessed by enterprises  

- + - 

Entertainment tax  - - + 
Ship tax  - - + 
Advertising tax  - - + 
Roads and streets - - + 
Parking tax  - - + 
Domestic animals tax - - + 
Tax on heavy vehicles  - - + 
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Indirect taxes 
Taxes Lithuania Latvia Estonia 
Value added tax + + + 
Excise taxes + + + 
Duty + + + 
Sugar taxes  + - - 

Source: composed by authors. 

In conclusion, all the taxes applicable in the Baltic countries are direct except 
for the value added tax, customs duty tax, excise and all the taxes imposed on 
sugar. The above mentioned taxes exist in all the three Baltic countries apart from 
the sugar taxes to be paid only in Lithuania. The major part of direct taxes exists in 
all the three Baltic countries. 

 
4. Analysis of the Main Taxes of the Baltic Countries in Terms of the 
Instrumentation of Taxation 

As it has already been mentioned above, all the taxes are collected on the basis 
of the instrumentation of taxation. Table 2 presents the main taxes (which are the 
main source of the budget revenue) collected in Lithuania in comparison with 
identical taxes paid in the two other Baltic countries. The comparison of taxes is 
conducted by applying instrumentation of taxation. 

Table 2 shows that the value added tax is to be paid in all the three countries 
and it is imposed on the supplied goods and the provided services. This tax is 
essential as the revenue it provides constitutes the largest part of the budget 
revenue. The unit of taxation is monetary and the type of tax collection is indirect. 
However, VAT rates in the Baltic countries are different. In Lithuania and Latvia, 
the rate of 21% is applicable (it was 22% before July 1, 2012 in Latvia); yet in 
Estonia it is 20%. However, discounted rates are applicable in all the three 
countries: 9%, 5% and 0% in Lithuania, 12% and 0% in Latvia, and 15% and 0% 
in Estonia. Thus the tax rate is very similar in all the three countries. 

It is worth mentioning that even though Estonia applies a lower VAT rate than 
Lithuania and Latvia yet it redistributes a larger part of its GDP than Lithuania or 
Latvia as the real estate of a natural person is not subject to taxation; interest is 
paid while a rebate of investment is applicable to profits. The VAT tax is largely 
determined by the proprietor of an enterprise. Taxation of foreign enterprises is 
essential when forming the organizational structure of international enterprises [8]. 
Thus the higher is the tax rate applicable in a specific country the lower is the 
interest of establishing a new enterprise in that country. 
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        The personal income tax is paid by the residents of all the three countries. 
This tax is payable from the received revenue e.g. wages, interest on deposits, 
revenue from activity, etc. Personal income tax exemptions are applicable in all the 
three countries while the tax rates fluctuate from 5% to 25%. 

The excise tax is paid by legal persons; however, the tax objects differ. In 
Lithuania, the excise tax is applicable to ethylene and alcoholic beverages, 
processed tobacco, energy products and electricity. In Latvia, this tax is imposed 
on alcohol, tobacco, coffee, petroleum, non-alcoholic beverages, passenger cars 
and motorcycles while in Estonia, alcohol, tobacco and energy products are 
charged. In this context, Latvia is singled out as it charges vehicles and 
motorcycles. 

The profit tax is to be paid by legal persons in terms of the revenue they 
receive. Its payment is peculiar in Estonia: as long as the profit is not dealt with, 
the tax is not to be paid; when profits are distributed among shareholders or 
owners, the profit tax with the rate of 22% is due to be paid. 

Hence on the basis of the instrumentation of taxation it is easier to group the 
taxes and to compare them. The most important analyzed taxes of the Baltic 
countries present the key difference in tax rates (the highest ones in Latvia while 
the lowest ones in Lithuania). Besides, differently from Lithuania and Estonia, 
Latvia imposes the excise tax on vehicles and motorbikes. Estonia features a major 
difference in terms of the profit tax as it is not due to be paid until the distribution 
of the profits. 

 
5. SWOT Analysis of the Tax Systems of the Baltic Countries  

SWOT analysis is applicable when researching the ability to adapt to the 
external environment. SWOT analysis is the best way of establishing the state of a 
specific factor and to predict its state in the future. It is extremely efficient as it 
application provides evaluation of both internal and external information [12]. 
External information is evaluated by researching the opportunities and threats. This 
helps minimizing the weaknesses while the strengths are optimized. Table 3 
presents a SWOT analysis of the tax systems of the Baltic countries. 

As the data presented in Table 3 shows, the taxation systems of the Baltic 
countries are stable and the tax rates are not high. This allows competition among 
the countries thus transferring the tax burden onto other countries. The taxation 
systems are reliable and proactive in terms of economic changes as tax rates alter 
with the developments of the country economy. Due to the increasing opportunities 
presented by the internet environment, the data is regularly updated and precise 
information is submitted to the taxpayers, which is of extreme importance when 
creating a new business. Thus the essential strengths of the tax systems are: a 
stable system with low rates and precise data. 
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Table 3. SWOT analysis of the tax systems of the Baltic countries 

Strengths Weaknesses 
 Stable system of taxes; 
 Comparatively low tax rates; 
 Competitive tax rates in comparison with 
foreign countries; 
 Reliable system reacting to economic 
developments; 
 Possibility to export a large part of the 
burden of state taxes; 
 Time is saved as information is submitted 
online; 
 Preciseness of data. 

 With time, taxes constantly change; 
 Troublesome collection of older taxes; 
 Dependence on the novelties in 
technology. 

Opportunities  Threats 
 Tax collection online; 
Transparency and reliability; 
 Decrease of the amount of paper 
documents, increase of digital documents; 
 E-trade and e-banking; 
 Introduction of new taxes; 
 Decreasing opportunities of hiding taxes 
to be paid. 

 Decreasing income of the population; 
 Decreasing flow of foreign tourists; 
 Implementation of the shadow economy. 

Source: composed by authors basing on [13]. 

As the data presented in Table 3 shows, the taxation systems of the Baltic 
countries are stable and the tax rates are not high. This allows competition among 
the countries thus transferring the tax burden onto other countries. The taxation 
systems are reliable and proactive in terms of economic changes as tax rates alter 
with the developments of the country economy. Due to the increasing opportunities 
presented by the internet environment, the data is regularly updated and precise 
information is submitted to the taxpayers, which is of extreme importance when 
creating a new business. Thus the essential strengths of the tax systems are: a 
stable system with low rates and precise data. 

However, all the strengths presuppose weaknesses. One of the weaknesses of a 
tax system is its dependence on technological novelties as in the future the safety 
of data may be negatively impacted. It is well-known that taxes change with time 
and the patterns of tax presentation must be regularly updated among taxpayers, 
e.g. by holding various seminars which may be troublesome. Another weakness of 
the tax system is the troublesome collection of the taxes which were due to be paid 
earlier. Debtors strive to avoid payments of the debts accumulated during previous 
years, which decreases the revenue of the budget of the state; also, a threat arises 
that the debt will not be paid at all. 

Due to the increasing taxes and the unknowns in the future, taxpayers manage 
without lower necessity products and invest into the future. Systematic saving 
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decreases expenses thus also decreasing the income of the country. Besides, tax 
systems are also threatened by the decreasing numbers of foreign tourists. The flow 
of foreign tourists in the future is very hard to predict, which threatens the income 
stemming from the increase of the number of tourists. Another threat is the 
implementation of the shadow economy. Due to the increasing tax rates, some 
taxpayers are interested in taxes to be paid; thus the revenue of the state budget 
decreases. 

SWOT analysis reveals the opportunities which are present in the tax systems. 
One of the most prominent and already widespread opportunities is the gathering 
of the taxes in the electronic environment determining the transparency and 
reliability of tax collection. Besides, tax collection online also saves paper 
resources. Introduction of new taxes is also a good alternative in tax payment as its 
objective is gathering the highest amount of budget revenue which thus increases 
the revenue of the state. The ever increasing opportunities of systems of taxation 
allow a much better control of the taxpayers, and the hiding of taxes becomes 
impossible. The strengths, weaknesses, opportunities and threats discovered during 
the SWOT analysis revealed that tax systems are important to all the taxpayers (not 
only to the individuals residing in the state but also to enterprises). In this case, 
taxation of enterprises influences the establishment of new enterprises, hence, the 
economic advancement of the country and the business development in the 
country. 

On the grounds of SWOT analysis, the tax systems of the Baltic countries 
may be evaluated in terms of their strengths and weaknesses. The conducted 
analysis shows that strengths predominate. This means that the currently 
implemented tax systems are stable and efficient; they properly implement their 
functions.  

 
6. Conclusions 

A tax system is the entirety of taxes which are due to be paid to specific 
institutions. In order to ensure the efficiency of the tax system, the principles of 
taxation are singled out: justice, economic efficiency, simplicity of administration, 
productivity and elasticity. The instrumentation of taxation is widely applied in the 
system; it contributes to easier administration of all the taxes. A conclusion may be 
drawn that a just tax system of a country determines its successful and efficient 
development, the good state of economy and the welfare of the residents. 
The classification of taxes to be paid in the Baltic countries in terms of the most 
common tax classification is based on direct and indirect taxes. It was determined 
that all the state taxes in the Baltic countries are direct except for the value added 
tax, customs duty taxes, excise taxes and all the taxes imposed on sugar. All the 
above mentioned taxes are applied in all the three Baltic countries apart from the 
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sugar taxes paid only in Lithuania. The majority of the direct taxes exist in all the 
three Baltic countries. 

On the basis of the instrumentation of taxation, taxes may be grouped and 
compared more easily. The most important analyzed taxes applied in the Baltic 
countries indicate that the key difference of these taxes lie in the tax rates (the 
highest rates being imposed in Latvia while the lowest rates being applicable in 
Lithuania). Besides, differently from Lithuania and Estonia, passenger cars and 
motorcycles are imposed the excise tax in Latvia. In Estonia, the profit tax is 
singled out as it is not due to be paid before the distribution of profits. 

On the grounds of the SWOT analysis, the tax systems of the Baltic countries 
may be evaluated in terms of their strengths and weaknesses. The present analysis 
reveals that the tax systems are mostly denoted by their strengths. This means that 
the currently applied tax systems are stable and efficient; they perform their 
functions properly.  
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Abstract. The present article defines the concept of the borrowed capital and presents its 
structure and methods of valuation. It also deals with the concepts of enterprise investment 
and growth and their interrelation with borrowed capital. Researches of various scholars on 
the impact of borrowed capital on enterprise investment and growth are presented, research 
methodology is grounded and a method of valuation is suggested. 
Keywords: borrowed capital, investment, growth, model. 

 
1. Introduction 

The capital structure of an enterprise defines its stability and the risk of 
insolvency which is first of all related with the size of the borrowed capital. The 
borrowed capital and this capital-based investment help an enterprise acquire 
strategic competitive advantage. They are directly related as the growth of 
investment determines the growth of the borrowed capital and vice versa. That is 
why crediting policy as well as investments (which represent a constituent part of 
the policy of crediting) are of utmost importance. Opportunities of enterprise 
profitability and growth depend on the size of investment and on the rate of return. 
This increases the value of the enterprise and its appeal to foreign investors. 
However, insufficient or surplus investment may negatively affect the value of the 
enterprise. That is why if multiple investment instruments are available it is 
essential to make the right choice so that it boosts the growth of the enterprise. 

The heterogeneous impact of the borrowed capital on the level of enterprise 
investment and the opportunities for growth are a core area of finance management 
requiring extensive research. Scholarly publications are still discussing the optimal 
balance of the borrowed-versus-owned capital within an enterprise as well as 
issues dealing with the extent of borrowings. They pay major attention to these 
questions focusing on options of the level of financing of an enterprise. The 
starting point and development of this area is mostly determined by the works of 
Modigliani, Miller (1958), Ross (1997), Mayers (1977), Stulz (1990), Mcconell, 
Servaes (1995), Lang et al. (1996), Fama, French (2002), Harris, Raviv (2003), 
Bancel, Mittoo (2004), Lyandres, Zhdanov (2005), Aivazian et al. (2005), 
Aggarwal et al. (2008), Titman et al. (2009), Luigi, Sorin (2009), Hayat et al. 
(2010), Franklin, Muthusamy (2011), Hackbarth, Mauer (2011). These papers 
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mostly concentrate on various aspects and diversifications of capital structure 
theories determining the value of an enterprise and opportunities for its growth. In 
Lithuania, the concepts of the capital structure and the factors determining this 
structure were explored by Vasiliauskaitė, Rumšaitė (2000), Kipišas (2004), 
Majauskienė (2005), Dumbravaitė (2006), Cibulskienė (2007), Gustas (2007), 
Stulpinienė (2008), Kuizinaitė, Paliulytė (2008), Norvaišienė et al. (2008). 

Object of the research. The impact of the borrowed capital on enterprise 
investment and growth. 

Aim of the research. Development of a model for the research of the impact 
of the borrowed capital on enterprise investment and growth. 

Research methods. Analysis of academic writings and legal documents, the 
method of comparison. 

 
2. The concept of borrowed capital 

Traditionally, the capital of an enterprise is divided into the invested (owned) 
and borrowed capital. According to Paliulytė [1], the borrowed capital constitutes 
assets which are in temporary disposition of an enterprise and which depending on 
the duration and type of disposition may be grouped in various ways. The 
commitments of an enterprise are defined in the Law on Bookkeeping of the 
Republic of Lithuania as a duty stemming from the conducted industry operations 
and industry events for which the subject shall be mandated to account by its 
property and whose size may be objectively established. The borrowed capital 
consists of longterm and shortterm liabilities. A detailed structure of the borrowed 
capital of an enterprise is presented in figure 1. 

The optimal structure of the capital of an enterprise is the ratio of the owned-
versus-borrowed capital when the highest net profit is achieved under the 
condition of minimal financial risk. Considering this, in order to ensure the safety 
of loans, commercial banks usually demand the shares of the owned and borrowed 
capital to be approximately equal or that the subject should have more assets than 
borrowed funds. However, in international business, banks apply a rule according 
to which the percentage ratio of the owned-versus-borrowed capital may constitute 
30% to 70%, and in exceptional cases even 20% to 80%. Yet, this is only 
applicable to the cases of the need for investments which have been proven to be 
economically motivated in terms of returns and profitability [2]. According to 
Dobbins, Witt (1988), for enterprises operating at high risk levels, the amount of 
30% to 40% of the debt to the owned assets is reasonable whereas for less risky 
enterprises, the rate of the debt may increase up to 70% in terms of the whole 
structure of the capital as the use of the capital is beneficial for the financial 
flexibility of the enterprise. 

The scope of the loaned capital of an enterprise is directly proportional to the 
economic cycle. The utilization of financial funds loaned during a period of 
economic rise increases due to the increase of production capabilities and the 
renewal of investment projects while, on the contrary, during the times of 
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economic downturn, enterprises employ less borrowed capital due to the decrease 
of invest ments and the slowdown of the manufacturing 
tempo.

 
 

Source: compiled by the authors based on Cibulskienė (2007), Mickytė (2007), Gustas 
(2007), Dovidaitė (2006), Majauskienė (2005), Stock exchange NASDAQ OMX Vilnius 
(2010), Descriptor of the accounting of longterm and shortterm liabilities in state 
enterprises, VAS,  TAS.    

Fig. 1. Structure of the borrowed capital 
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According to Kiršienė, Tikniūtė [3], administration of the borrowed capital is 
simpler and cheaper; however, it is unavailable to these enterprises which are 
unable to provide specific guarantees ensuring the return of the loan. It also 
concerns enterprises possessing major liabilities and/or commitments as they 
represent higher levels of risk and suffer from higher interest rates. Even though 
the increasing levels of debts of an enterprise are manifested by the decreased price 
of its shares and the concurrent loss of investors the forecast of the profitability 
growth increases the price of its shares again thus attracting more investors. The 
increase of the owned capital determines the stability of the enterprise; meanwhile, 
the dependence of the enterprise on its creditors decreases. As the price of the 
owned capital is higher than that of the borrowed capital, a major part of the owned 
capital is not financially beneficial to any industrial entity. The owned capital also 
performs the function of ensuring as it attracts the borrowed capital.  

Decisions on the management of the borrowed capital of an enterprise are 
usually based on a number of already established finance theories and attitudes. 
The major role in decision taking concerning the structure of the capital belongs to 
the current level of debt. In order to assess the main advantages and drawbacks of 
the borrowed capital it is essential to analyze the focal theories of the capital 
structure formation. Advantages and drawbacks of the borrowed capital in the 
context of various capital structure formation theories are outlined in table 1.  
   

Table 1. Advantages and drawbacks of the borrowed capital in the context of 
various theories of capital structure formation and the views of various authors  

Source: compiled by the authors; based on Modigliani, Miller (1958), Harris, Raviv, (2003), 
Bancel, Mittoo (2004), Yue (2011), Fama, French (2002), Brounen, Eichholtz (2001), Luigi, 
Sorrin (2009), Martynova, Rennneboog (2008), Dybvig, Zender (1991). 
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Classical theories of the capital structure are not considered efficient; they are 
criticized because of adhering to the premises of (1) the existence of a perfect 
market of capital and (2) the availability of information to all the participants of 
the market. These premises are eliminated by improving the classical models and 
by singling out the contemporary attitude to the capital structure based on 
asymmetry of information. 

Contemporary theories suggest various premises concerning solutions of the 
formation of the capital structure. Compromise models (STO) corroborate the 
claim that it is purposeful for enterprises to use loaned capital. Selection order 
theories (POH) claim that any decisions regarding the formation of the capital 
structure depend on profitability: borrowed financial resources are used when the 
owned assets are insufficient. The agency theory (ATF) is aimed at making impact 
on disagreements among shareholders, managers and creditors. In order to 
decrease the arising contradictions, shareholders undergo agency costs related with 
all the costs that are related with all the expenses which are allotted to the 
managerial body so that they act exceptionally towards the maximal increase of 
the wealth and benefit of the enterprise owners [4].  

Having revealed the main classical and contemporary theories of the capital 
structure it is evident that the use of any borrowed capital and its size are evaluated 
in a complex way. Each subject operating in an industry forms its capital 
according to its needs and capabilities. On the grounds of these theories it is 
possible to claim that an enterprise has to borrow reasonably and only after 
considering all options and conditioning factors. It is evident that the continuity 
and the revenue level of an enterprise depend on the capital accumulation and 
distribution. 

After generalizing opinions of various authors it is possible to state that the 
scope of the borrowed capital and the domination in the market differ first of all 
due to the macroeconomic environment, namely, the tax, legal and economic 
environment and the key internal determinants such as the particularity of activity, 
the size of the enterprise, the structure of its assets and the profitability. On the 
basis of theories of capital structure formation complemented with opinions of 
authors representing other branches of thought, the advantages and drawbacks of 
the borrowed capital are non-homogeneous. Academic writings in which these 
advantages and drawbacks are singled out mostly agree that borrowing for an 
enterprise is usually cheaper than undergoing the costs of the owned capital 
because of non-taxation of interest rates and tax relief. The borrowed capital not 
only creates tax payment benefits but also protects from taking irrational decisions; 
this also boosts the increase of the return on investment; yet the growth of the level 
of debt of an enterprise and other related liabilities increase the danger of 
insolvency, investors may be lost and the worth of the enterprise may thus 
decrease. 

A number of forms of capital disposition and investment coexist. In terms of 
the relationship between the borrowed capital and investment, it is reasonable to 
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single out the focal type of investment, namely, capital investment. According to 
Zinkevičienė, Bružauskas [5], Lithuanian industrial entities allot approximately 
77% of their investments to capital investments. These investments are seen by 
business entities as an instrument of the increase of industrial capabilities and the 
creation of potential; thus capital investments are essential when forming the ratio 
of the borrowed-versus-owned capital. The increase of capital investment within 
an enterprise provides an opportunity to modernize the infrastructure of 
manufacturing and that of providing services; it also leads to the advance of 
technologies and the improvement of the final product. In order to make the right 
choices and to implement them rationally, each enterprise must identify and assess 
the investment options from the point of view of the future as the current costs of 
investment may provide economic benefits and monetary influx in the future. 
Hence investment is one of the key factors affecting the financial state of an 
enterprise, the continuity of its activity, its development and competitiveness. 
However, in order to be able to conduct any investment activity, a borrowed or 
owned source of financing is inevitable. 

Each source of financing and their combinations have a price; hence, if any 
borrowed capital is used, calculations are necessary in order to find out when 
borrowing is favorable and when it is not. Most authors agree that it is worth using 
the borrowed capital when the margin of profitability is higher than the interest 
rate. That is why it is necessary to take into consideration the internal rate of 
interest of the enterprise and the marginal cost of the borrowed capital as well as 
their interrelation. 

Both positive and negative relationship exists among the borrowed capital, the 
investment of an enterprise and the prospects for growth. Usually, the borrowed 
capital helps enterprises implement their investment solutions and ensure the 
continuity of operation as well as the position in the market as liabilities limit 
surplus investment thus increasing the value of the enterprise. However, usually, 
the negative impact of the borrowed capital on the activity of enterprises is 
highlighted. In rapidly growing enterprises, the growth of debt decreases the value 
of an enterprise when investment is made into investment products since far higher 
levels of risk predominate. It is worth borrowing when the expected profitability is 
higher than the cost of the borrowed funds and the efficiency of the owned capital 
management is ensured. The impact of the extent of debt on the decisions in the 
field of enterprise investment first of all depends on the interaction of the 
following factors: the size of the enterprise and its ability to grow, alternative 
options of investment projects, the extent of longterm liabilities, the interests of the 
management, shareholders and creditors of the enterprise, the potential costs of the 
insolvency of the enterprise, the internal interest rate of the enterprise and the 
maximum costs of the borrowed capital. 

In conclusion, a claim may be produced that the borrowed capital is a 
mechanism of enterprise investment and the growth of potential which helps the 
enterprise implement its strategic goals, modernize the infrastructure of its 
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product(s), maintain its position in the market and obtain competitive advantage; 
however, excessively high levels of debt induce a probability of bankruptcy. These 
are closely interrelated elements as the growth of the amount of the borrowed 
financial assets determines the growth of the level of investments and vice versa. 
Taking into consideration the interests of the managers, shareholders and creditors 
of the enterprise, the borrowed capital leads to insufficient or surplus investment 
which in turn conditions the alternatives of the growth of the enterprise. The 
borrowed capital in enterprises possessing minor opportunities for growth helps to 
decrease surplus investment; however, in rapidly growing enterprises, indebtedness 
increases insufficiency of investment and negatively affects the value of the 
enterprise. The impact of the borrowed financial assets on the investment 
conducted by the enterprise most of all depends on the size of the enterprise, the 
cost of the borrowed capital and on the conflict of the interests of the managers, 
shareholders and creditors of the enterprise. Thus the moderate borrowed capital is 
a device helping the implementation of investment projects even though according 
to numerous researchers the established negative relationship regarding the value 
of the enterprise is predominant. 

 
3. Research methodology 

The impact of the borrowed capital on investment decisions and growth is the 
focal point of the management of enterprise finances. A number of empirical 
researches have covered this issue; unfortunately, due to differences lying in the 
background of these researches it is complicated to provide direct evaluation of this 
impact.   

The impact of the borrowed capital on the value of an enterprise is usually 
explored in the context of several countries even though the results of previous 
researches are quite contradictory. When the enterprises of the most developed 
countries (e.g. USA, Canada, China) are discussed, an observation is made that the 
borrowed capital of the analyzed enterprises negatively affects investment 
decisions and alternatives of growth in different sectors. The results of the 
researches corroborate the premises that debts negatively affect the enterprises 
possessing extensive opportunities for growth while only a minor part of 
researches confirm that the borrowed capital is positively manifested in low growth 
possibility enterprises (Long, Malitz, 1985, McConne, Servaes, 1995, Lang et al., 
Lyandres, Zhdanov, 2005, Aivazian et al., 2005, Bao, 2010). A similar trend has 
been established in the continental Europe while it was not observed in the United 
Kingdom. On the basis of Chanine [6], the borrowed capital possesses a stronger 
impact on the investment of smaller enterprises and their opportunities for growth. 
However, in such countries as Iran, Iraq, Pakistan, Ghana, Nigeria or Mauritania, 
the positive impact of the borrowed capital is highlighted for enterprises possessing 
small and medium potential for growth while a negative impact was established for 
the enterprises possessing more external sources of financing (Odit, Chittoo, 2008, 
Awan et al., 2010, Keshtkat et al., 2012, Iorpev, Kwanum, 2012, Antwi et al., 
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2012, Dadashi et al., 2013). 
Researches conducted in the Baltic countries at enterprises of various sectors 

proved that there is a negative relationship with a debt quotient based on the 
market value.  The high levels of debt determine a lower value of the enterprise, 
insufficient investment and smaller opportunities for growth (Kipišas, 2004, 
Norvaišienė, Stankevičienė, 2007, Norvaišienė et al., 2008). However, the 
researches by Avarmaa [7] and Avarmaa et al. [8] revealed that a financial lever 
positively affects the growth of the enterprises of the Baltic region. Such 
controversial statements lead to a statement that the results of the researches reflect 
different objects of research, i.e. that the sample researched by Avarmaa [7] and 
Avarmaa et al. [8] is much larger than that of the above mentioned Lithuanian 
researchers and that different industrial sectors were selected.   

An overview of previous researches draws a conclusion that most empirical 
studies conducted at enterprises of highly developed and developing countries are 
based on the methods of multiple regression and correlation which optimally 
reflect the dependence and causation of the variables. Empirical studies are usually 
based on the model developed by Lang et al. [9]. 

The model of the impact of the borrowed capital on enterprise investment and 
growth was developed by Lang et al. [9]; it claims that the impact of an individual 
enterprise is invisible and comparable to zero; hence this investment equation is 
used as multiple regression. The premise of the zero impact of an enterprise is 
applicable when the enterprises constituting an industrial sector are not extremely 
heterogeneous. Most scholars base their researches on similar methodologies. 

Aivazian et al. [10] and Odit, Chittoo [11] partially criticize the model 
developed by Lang et al. (1996) as the impact of the financial lever on the 
investments and the growth of an enterprise is insufficiently revealed. That is why 
these authors present a specified methodology involving the variables of the return 
on investments (ROA) and the general solvency during the researched period. 
According to these scholars, the ROA quotient must be included as it shows the 
efficiency of the management of the assets within the enterprise thus reflecting the 
return on investments independently from the share of the borrowed capital. The 
quotient of general liquidity indicates the ability of the enterprise to perform its 
shortterm commitments. Enterprises should provide for sufficient turnaround funds 
so that to avoid financial difficulties. If that is not the case, the insufficient 
solvency negatively affects the credit rating of the enterprise and the investment 
risk levels from the point of view of investors.    

The prototype model as developed by Lang et al. [9] is also applied in the 
empirical studies conducted by Norvaišienė et al. [12] and Norvaišienė, 
Stankevičienė [13] striving to evaluate the impact of the borrowed capital on the 
investment and growth of the Baltic enterprises which are listed on the stock 
exchange. The specification of the model is exceptional as it features quotients for 
the longterm debt and the general financial lever. Thus the structure of the 
borrowed capital is expanded to reflect the impact of each of the key elements of 
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the borrowed capital structure on the value of the enterprise. 
When comparing researches conducted in various countries, it is possible to 

claim that the selected and researched variables depend on the basis of research. It 
is difficult to provide direct comparisons; however, a general overview highlights 
the importance of specific factors and the direction of the impact. The crucial 
theoretical variables are included into empirical models of the evaluation of the 
impact of the borrowed capital on the investments and growth of enterprises; they 
are referred to as the general financial lever, the scope of investment, the 
opportunities for the enterprise growth, the monetary flow, the sales, ROA, EBIT, 
the quotient of the coverage of longterm liabilities and GDP. 

 
4. Research results 

The overviewed researches mostly explored the impact of a financial lever on 
the investments of enterprises and their growth; however, the use of different 
methodologies yielded contradicting results. The impact of its debt on the value of 
an enterprise is usually explored in the context of differing sectors of a single 
country. That is why it should be remarked that the ratio of the financial lever and 
the opportunities for enterprise growth differs from country to country and from 
sector to sector. 

The employment of different variables in regression analysis in the 
overviewed scholars’ works when assessing the impact of debts on the value of the 
enterprise is one of the observed drawbacks. Opportunities for singling out the key 
variables are developed thus creating a novel methodology aimed at researching 
the impact of the borrowed capital on the investment and growth of enterprises. 
Previous empirical studies on the impact of the borrowed capital on the value of an 
enterprise mostly were relatively exhaustive; on the other hand, the researched 
objects mostly were quite large, and the analysis was made at the macroeconomic 
level. Having investigated the methodology of numerous empirical studies 
according to which researches were conducted, when selecting the researched 
object, a part of the employed methodology is suitable for application in the 
process of researching the impact of the borrowed capital on the investment and 
growth of the relevant enterprises. 

On the basis of an overview of scholarly studies and the results of previous 
researches, figure 2 presents a methodology of researching the assessment of the 
impact of the borrowed capital on enterprise investment and growth as well as the 
stages of the research. 
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Source: compiled by the authors of the present paper. 

Fig. 2. Model of evaluation of the impact of the borrowed capital on enterprise 
investment and growth  

The graphical model covers the space between the conceptual analysis of the 
researched issue to the presentation of solutions dealing with decision taking and 
the boost of growth capabilities. When developing a novel research methodology 
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and a new model it is essential to properly select the variable factors. Hence in 
order to explore the impact of the borrowed capital on the investment and growth 
of enterprises, a map of concepts is drawn. Having investigated and systemized the 
discussed factors defining the structure of the borrowed capital (Figure 1) as well 
as empirical studies conducted by a number of authors, three levels of concepts of 
the borrowed capital may be singled out. First level concepts are represented by 
exogenic factors, namely, economic, financial, market, legal and investment 
factors. Exogenic factors are further split thus deriving such second level factors as 
inflation, the interest rate of the country, GDP, the legal base of tax, bankruptcy 
and capital markets, the behavior of the participants of the market and the 
asymmetry of information, the form of property, the assets of the enterprise, its 
revenue and monetary flow as well as the risk of investment, its scope and 
alternatives. Third level endogenic factors impacting the borrowed capital are as 
follows: the opportunities for borrowing, the fluctuation of the profit from the 
activity, financial indices, tax relief, bankruptcy expenses, the size of the 
enterprise, the branch of industry, agency-related contradictions and the growth of 
the value of the enterprise. This fragmenting of factors is extremely broad and 
complex; hence, these endogenic factors are selected which are usually employed 
in models of empiric researches and are relevant to the impact of the borrowed 
capital on the investment and the growth of the enterprises representing the Baltic 
region [12]. 

When establishing well-grounded variables featuring in the research of the 
impact of the borrowed capital on enterprise investment and growth, the expert 
assessment method is employed. The expert method systemizes opinions of 
various experts leading to the joint resolution of the issue. 

In order to elicit expert opinion on the impact of the borrowed capital on 
enterprise investment and growth, the experts were posed several questions. Expert 
opinion was sought for rating the presented alternatives from 1 to 8, i.e. which 
factors from their point of view have more or less impact when determining the 
core variables concerning the impact of the borrowed capital on the enterprise 
investment and growth. When dealing with expert answers, it is essential to 
establish whether evaluations are similar or contradicting. 

The most important endogenic factors determining the impact of the borrowed 
capital on the enterprise investment and growth which were singled out were 
outlined as the shortterm and longterm liabilities of the enterprise, its assets by 
market valuation, the growth of sales, the monetary flow and the opportunities for 
its growth. Expert factor rating in terms of importance was similar; the priority 
was given to the financial lever, longterm liabilities and the opportunities for 
growth. On the basis of the conceptual model of the borrowed capital and expert 
valuation it is purposeful to employ the discussed variables in the research. 
Calculations of the variables selected for the research model are presented in table 
2.  
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Table 2. Calculation of the selected variables of the model 

 
Source: compiled by the authors of the present paper based on Lang et al. (1996), 
Norvaišienė, Stankevičienė (2007), Norvaišienė et al. (2008), Odit, Chittoo (2008), Stock 
Exchange NASDAQ OMX Vilnius (2010). 

When evaluating the impact of any financial decisions on the intensity of the 
enterprise investment from a broader perspective, some authors [9, 12] employ 
investment level, monetary flow, Tobin’s Q, sales and varied financial lever 
indicators. The overviewed empirical studies differ in terms of the scope of 
investment and the size of the enterprise; however, the most frequent element is 
the index of investment denoting the sum of net investment into a unit of longterm 
assets. 

When evaluating the prospects of enterprise growth, Tobin’s Q indicator is 
employed. It compares the bookkeeping and market values of an enterprise. If 
Q<1, it is claimed that the shares of the enterprise are undervalued and indicate the 
insufficient level of enterprise investment; to the contrary, if Q>1, the shares are 
overvalued; this incites further surplus investment [11]. Another indicator of equal 
importance is the monetary flow highlighting the opportunities for the growth of 
the enterprise as sufficient reserves of the monetary flow are employed for 
financing the investment activity [9]. The index of monetary flow includes the 
profitability of the enterprise exhibiting economic opportunities for growth and the 
expenses for compensating for the wear. One more index reflecting the prospects 
for growth is the sales index indicating the efficiency of the asset employment. A 
higher value of this index produces the claim that the assets are managed 
efficiently while the low value indicates inefficiency. 

In order to check the dependence of investments on the borrowed capital, the 
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general financial lever is employed which consists of the indicators of covering 
longterm liabilities and the critical solvency as well as the marked-based debt 
indicator. The general financial lever shows the total amount of all the longterm 
and shortterm liabilities related with the expenses stemming from interest payment 
regarding a unit of the assets of the enterprise. The increase of the value of the 
indicator highlights the growing risk of interest rate fluctuation and the decreasing 
profitability of the enterprise. The optimal value of the financial lever is 0.5; the 
rate exceeding 0.7 is deemed unsatisfactory. Longterm liability coverage indicator 
is financed from monetary loans or other liabilities with the duration exceeding 1 
year; it also defines the financial state of the enterprise and its capability of 
implementing longterm commitments. However, the ratio of the borrowed and 
owned capital within the sector in longterm financing is better defined by the MTD 
index which is calculated on the basis of the market value when the enterprise has 
no shortterm liabilities. Odit, Chittoo [9] highlight that it is equally important to 
assess the current solvency as the increasing interest rate decreases the current 
credit ranking of the enterprise and the opportunities for investment when using 
borrowed financial sources. It also allows a claim that investment decisions are 
extremely sensitive regarding shortterm (current) liabilities; the rate of the index in 
the frame of 1.0 to 1.5 is deemed normal while if it is under 0.5 it is considered 
unsatisfactory. 

Thus the discussed indicators aimed at the defining of the impact of the 
management of financial aspects of specific enterprises on their financial decisions 
are employed in order to check the dependence of the scope of investment on the 
current debt, capital levels, opportunities for growth and specific characteristics of 
the enterprise. 

Having selected the model variables, it is essential to unify the key researched 
factors by presenting their dynamics and comparing them during the researched 
period. Authors emphasize that the systemization of the selected variables and the 
evaluation of the key static characteristics (situation, spread and shape) is 
insufficient. 

The interrelation and the strength of several indices may be established by 
employing correlation analysis. During this analysis, selection of the right 
correlation quotient is essential. Its choice depends on the research variable 
distribution, the shape of the evaluated relations and the data scale. When dealing 
with a multiple correlation relationship, linear correlation Pearson r quotients are 
calculated in order to evaluate the strength of the linear link. It may be employed 
when the observed random indices X and Y have their values measured in a scale 
of intervals or ratios. Correlation analysis helps to establish the strength of the 
linear relationship between two variables; however, it does not reveal the causes of 
the relationship.  

In order to establish not only the interrelation of the quantitative variables of 
the model but also the causation and the opportunities for growth, a multiple 
regression analysis is employed. It is usually based on the data from previous 
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periods. Regression analysis produces a regression equation relating variable Y 
which is called the dependent variable with other (independent) variables , 

,..., . When employing the regression equation, certain reliability is 
developed when forecasting the values of the independent variable (Y) based on 
the values of dependent variables Xk. In the researched case, stochastic 
dependence between/among random values is employed. 

Having overviewed the methodologies employed in previous researches and 
having conducted expert valuation, the selected variables are employed in the 
multiple correlation regression model which is the most precise in reflecting the 
dependence and causation between/among the variables. 

The presented research methodology is universal and theoretically grounded; 
however, the systematic valuation of the model covers several methodologies thus 
complicating the application of the model in practice. It also increases the 
unreliability of results. In order to provide empirical valuation of the impact of 
borrowed capital on the enterprise policy of investment and the enterprise value it 
is necessary to conduct a complex analysis of the issue at both theoretical and 
practical levels also taking into consideration the limitations of the research. 

Having established the borrowed capital, investment and enterprise growth 
opportunity theoretical aspects, it is important to consider the possible limitations 
outlined in previous researches. The earlier researches differ in terms of their 
specifications and the extent of the data; hence it is essential to establish the 
research limitations decreasing the reliability of the research. One of the potential 
research drawbacks is the inaccessibility of data. 

Another likely important drawback of a potential research is its 
incomparability. Due to differing business and taxation environments the impact of 
the borrowed capital on the investment and growth of enterprises representing a 
specific sector may be distorted. It is also crucial to consider the financial results 
of each enterprise as an enterprise bordering bankruptcy or undergoing bankruptcy 
decreases the reliability of the research and leads to distortion in reflecting the 
research results. Besides, the results of the enterprises of the selected sector may 
differ in terms of specific aspects of their activity. Another core limitation of the 
research is the debatable reliability of regression correlation analysis for each 
specifically researched enterprise. 

Even though the production of regression equations is based on empirical 
researches by other authors, research and assessment reliability issues arise due to 
the selected and processed financial indices (i.e. the selected model variables). In 
order to decrease the potential limitation of the research it would be useful to take 
as the basis a methodology employed and the results obtained by other scholars in 
similar empirical studies thus developing an exhaustive research methodology. 
Thus having considered the limitations of the research we may claim that the 
methodology of the research of the impact of the borrowed capital on maritime 
sector enterprise investments and growth is detailed and based on methodologies of 
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previous empirical studies and the conducted expert valuation as well as the 
establishment of reliability. 

 
5. Conclusions 

1. Borrowed capital is a mechanism of enterprise investment and growth 
helping an enterprise to implement the continuity of its activity in the market. The 
main structure of the borrowed capital consists of longterm loans, bonds and 
shortterm liabilities whose values and domination in the activity of the enterprise 
depend on exogenic and endogenic determinants. When considering the interests of 
the managers, shareholders and creditors of the enterprise, the borrowed capital 
determines insufficient or surplus investment which in turn conditions the 
alternatives of the further growth of the enterprise. The borrowed capital may 
condition the strategy of the growth and investment of the enterprise both 
positively and negatively: in enterprises with minor opportunity for growth; that is 
why surplus investment is decreased while in the growing enterprises it increases 
the insufficient investment thus negatively affecting the value of the enterprise. 
Hence the borrowed capital creates tax benefits, protects from taking irrational 
decisions and boosts the return on investment. The growth of the level of debt of 
the enterprise increases the risk of insolvency while the loss of investors also 
decreases the value of the enterprise.  

2. Having conducted a conceptual analysis of academic studies, a 
methodology for the research of the research of the impact of borrowed capital on 
enterprise investment and growth has been developed. The absence of empirical 
studies covering the impact of financial sources on enterprise investment and 
growth in terms of various sectors serves as a foundation to conduct a research in 
this field. The research logic is motivated; the employed methodology is the 
selection of method variables and their calculation as well as expert valuation 
together with multiple correlation regression analysis. On the grounds of the 
developed methodology, the relationship among the borrowed capital and its 
structure, investment and Tobin’s Q is established; the reliability and the potential 
limitations of the research are also assessed. The presented methodology is 
exhaustive; however, limitations are possible and the complexity of the research 
decreases the reliability of the obtained results. 
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Abstract. Technical analysis together with fundamental analysis is used by investors as a 

main tool allowing pricing stocks and making investment decisions. Recent studies show 

that under the conditions of today financial market and irrational investors acting in it, the 

results of technical analysis not always reflect real market prices. However, applicability of 

technical analysis is still very wide. After brief introduction of technical analysis essence, 

authors of the paper aim to find out, whether the efficient applicability of technical analysis 

is reasonably doubt. In order to solve the problem of technical analysis reliability, 

behavioral finance supporters critics against technical analysis is provided and key points of 

its unreliability are overviewed. Authors conclude that despite all reasonable arguments 

against technical analysis, the application of this tool could be successful in stock pricing in 

order to make short-term investment decisions. 

Keywords: technical analysis, stock pricing, stock valuation, financial markets irrationality, 

behavioral finance. 

 

“ A stock price is determined by humanity’s hopes and fears, by greed, ambition, 

events beyond men reach…” Gerald Loeb 

1. 1ntroduction 

As a rule, making an investment decisions involves analysis of different factors 

and results in valuation of specific reasons to invest in a particular security. Of 

course, these reasons vary widely and their dispersion makes difficult for analysis. 

However, technical analysis is one of the main tools which could help investors in 

portfolio formation and management. It could be especially valuable and useful for 

stock pricing in markets with long history and turns to be not so efficient in 

relatively new markets such as NASDAQ OMX Baltic, where the historical data is 

not sufficient for usage of technical analysis. On the other hand, technical analysis 

faces some critics from both investors and academics. The aim of the paper is to 

provide unbiased point of view based on analysis of scientific literature and 

practical insights. The following research tasks have been set up to achieve the 

aim:  

- to present briefly key points of technical analysis,  

- to classify the reasons for its critics and  
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- to examine if technical analysis as a stock pricing tool could be reliable under the 
conditions of modern financial market. 

The objective of the paper is reliability of technical analysis for stock pricing. 
In the paper authors make an attempt to generalize the results of practical and 
academic insights and to check the assumption about reliability of technical 
analysis by using the methods of literature analysis, comparison of theoretical 
insights, networking, benchmarking, analogy and generalization.  

The authors of the paper contribute to the development of the research of 
technical analysis and analysis of efficient market hypothesis by providing 
complex theoretical generalization of technical analysis estimates, its critics and 
practical implication based on applying the fundamentals of efficient market theory 
and taking into account the insights of its limitations from the behavioral finance 
point of view. 

The results of the theoretical research are presented in the below going sections 
and the conclusions summarize the basic finding of the paper, which could be used 
for expanded practical research in different financial markets. 

 
2. Essence of technical analysis as a stock pricing tool  

Technical analysis is one of the main instruments used for portfolio formation 
for many decades. Differently from so-called  fundamentalists, who are mostly 
concern about how much stocks are really worth, “technicians” are not only 
interested in recording stock prices, but also try to predict their future fluctations 
(Bettman, Sault and Welch, 2006). So, the basis of technical analysis is future 
market moves determined thanks to the past market moves. Also called Chartism, 
it is based on the analysis of the markets charts, in order to foresee the markets 
moves and make profit.  

Does Technical Analysis has any true basis? In order to answer this question 
let us present briefly the essence of technical analysis, then lay eyes on its main 
critics and finally check, whether it is a useful tool for successful investments in 
financial markets.  

The aim of the technical analysis is to identify stocks for purchase or sale and 
proper time for these actions. The history of this analysis goes back to the 17th 
century, when it was applied for the first time in Japan for analysis of rice price. 
Charles Dow is the father of modern technical analysis, which ignores company 
fundamental information and focuses on the study of internal stock market 
information on price and trading volume, resulting in shifts of supply and demand. 
Technical analysts believe in stock markets internal dynamics independent from 
outside economic forces.  

Technical analysis predictions of future market behavior are based on past 
market trends and patterns. It attempts to forecast short-term price movements. The 
methodology of analysis is based on the belief that stock market history tends to 
repeat itself. If a certain pattern of prices and volumes has previously been 
followed by particular price movements, it is suggested that a repetition of that 
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pattern will be followed by similar price movements. The study of past patterns of 
variables such as prices and trading volumes allows investors to identify times 
when particular stocks (or sectors, or the overall market) are likely to fall or rise in 
price (Darškuvienė, 2010). 

Several underlying assumptions of technical analysis were summarized by 
Levy (1978) are the following: 
1. The market price of securities (such as shares and bonds) is determined solely by 
interaction of supply and demand. 
2. Supply and demand are governed by numerous rational (objective) and irrational 
(subjective) factors.  
3. Despite of minor fluctuations the prices of individual securities and the total 
level of the market tend to move in trends which persist for significant periods of 
time. 
4. Trends change in reaction to shifts in supply and demand, which could be 
detected sooner or later in the action of the market itself. 

Certain aspects of these assumptions are controversial, leading fundamental 
analysts and advocates of efficient markets o question their validity.  The first 2 
assumptions are almost universally accepted both by technicians and non-
technicians as they lay at the basement of economics and are not doubted. In 
addition, most observers would accept that supply and demand are influenced by 
many different factors. The only difference in the opinion could course the impact 
of irrationality (Reilly and Brown, 2012). Assumptions 3 and 4 are almost 
controversial.  

 Contrary to the supporters of the efficient market hypothesis technical analysts 
believe that new information does not arrive in the market at a single point in time 
and assume that new information comes to the market over a period of time and 
becomes available first to insiders, second to professionals, and lastly to the public. 
As the information gradually becomes more widely available, the share price 
gradually moves to its new equilibrium price. Technical analysts look for the 
beginning of a movement from one equilibrium price to another without attempting 
to predict the new equilibrium price with the purpose to profit from forecasting the 
direction of movement despite the reason for a change in price. 
         There are many technical analysis and trading techniques, including chart and 
non-chart ones. Price charts are a more frequent technique and include line charts, 
Japanese candlestick charts and a point-and-figure. The purpose of the charts is to 
find areas where price reversals are frequent since this is seen as presaging a 
substantial price movement. Technical analysts use different chart patterns 
including Price channels (Trend channels), Reversal patterns, Moving averages, 
Dow theory, Elliot wave theory (see Darškuvienė, 2010,  Reilly and Brown, 2012 
and ChartSchool, 2013 for more details) and other indicators, such as filter rules, 
relative strength, and short interest ratios.  

In this paper, the details of the technical analysis are not discussed as it would 
require several hundreds of pages to present all the possible patterns and ways to 
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interpret them. Authors focus on the theoretical fundamentals of the technical 
analysis, that are widely used in the financial world to be either presented as a 
miracle solution, a true golden mine, or, on the other hand, as the biggest joke of 
trading.  
 
3. The criticism of technical analysis 

Despite of being almost essential tool for investment analysis by market 
practitioners, technical analysis is often criticized by academics. The criticism from 
academics tends to focus on the absence of a coherent body of theory to explain 
technical analysis, and on the difficulty of using statistical tests to ascertain its 
effectiveness. 

But despite of all of this, technical analysis has some theoretical background. 
The main theory behind technical analysis is the Dow theory. Named in favour of 
Dow, the founder of the Wall street journal, it states that the price of an asset 
reflects not only by information about an equity, but also the current psychology of 
the investors on the market and many other factors.  

According to Dow theory, the charts of the market also repeat historically, so 
this makes possible to guess the next moves of the markets by analyzing the history 
of the charts, and finding some repeating patterns.  

The past theories proposed by technical analysts tended to be inconsistent. 
There has been no coherent rationality as to why technical analysis should work. 
However, the recent development of behavioral finance is contributing to the 
emergence of theoretical justifications of technical analysis (Cam, (2013). 

If social and psychological forces influence stock market behavior in 
consistent ways, technical analysis could be seen as a technique for identifying 
those forces and forecasting their effects. Besides, behavioral finance can also be 
applied to explain the behavior of technical analysts.  

Technical analysts may be influenced by the same social and psychological 
biases as other market participants. Those biases would tend to influence technical 
analysts’ interpretations of their charts and other data. The forecasts of technical 
analysts could be affected by the same biases, which the analysts may be seeking 
to identify among other market participants (Lo, 2005). 

Institutional investors tend to use technical analysis alongside other methods of 
investment analysis. The research evidence on the ability of institutional investors 
to outperform stock market indices indicates that, at best, such outperformance is 
marginal.  This evidence throws doubt on the effectiveness of investment analysis, 
including technical analysis.  

However since the stock market in aggregate is equal to the sum of investment 
portfolios, such findings might be expected. Investment analysis may be a zero-
sum game in that those making profits make them at the expense of other analysts 
(Darškuvienė, 2010). 

Let’s give an example of how technical analysis is linked to psychology. To 
make it short and simple, let’s say that people will more easily sell or buy at some 
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points, only due to some psychological biases, nothing rational. For instance if the 
price is 140 $ for a share, many more moves will occur than when the price was 
138 $. This is the result of the fact that people like rounded digits, and therefore 
traders will put their stop loss and buy orders at this point (Jegadeesh, Titman, 
1993).  

The law of small numbers is also well followed by beginners in the market, 
making conclusions on their trade after 3 tries. Three consecutive wins make them 
to think that they have good investment strategy. Gains have less psychological 
effect than losses. This is true for life in general and was empirically tested and 
proved by Kahneman and Tversky (1979).  

As a result most people will let their losses go in order to “make some money 
again“, but will stop their winning position as soon as they have some profit, 
because one that you have is better than two that you might have. Caused by 
fearing regret and seeking pride and known as the disposition effect, it influences 
the investors to be predisposed to selling winners (potential stocks with growing 
market prices) too early and riding losers (stocks with the negative tendencies in 
market prices) too long). (Kartašova, 2012). 

These are only very few of the biases that technical analysis uses to predict the 
next tendencies. It will do so analyzing the charts thanks to some recognizable 
patterns. The most understandable and funded criticism of technical analysis is 
definitely the fact that it is self-fulfilling. Indeed, if traders believe in technical 
analysis, they will behave in such a way that it will make it true.  

When a lot of stocks are sold at the same time the price goes down and the 
contrary is also true. Therefore if thousands of traders, managing billions of 
dollars, think that they see a “head and shoulders“ pattern and that the next 
tendency will definitely be down, they will sell their shares in order to prevent 
further losses.  

These massive sales will drive the market down, and the result is that whether 
the technical analysis was right or wrong at the start, it will turn out to be right 
because some people believed in it. Technical analysis is also a fraud if we look at 
the efficient market hypothesis. Indeed, according to this theory, the current price 
reflects all the possible information of the market (Clarke, Jandik and Mandelker, 
2011).  

As a result, if the market is efficient (at least in its weak form), technical 
analysis becomes totally useless because the passed information is already included 
into the actual stock price. So, what is the point of seeking for anomalies?  

The fact that technical analysis seems to work in a lot of cases, indicates some 
real flaws in the market efficiency theory. The random walk theory also states that 
any future market move cannot be determined, as it is, in the name, random (Fama, 
1965, Dupernex, 2007).  
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4. Valuation of technical analysis by its supporters   
Taking into consideration all critics, technical analysis supporters still name a 

number of its advantages. The main one lies in the possibility to use only passed 
moves of the market and historic stock prices. A strong economic or financial 
background is not required for an investor in order to implement the technical 
analysis.  

There is also no need in analyzing a lot of information about the company you 
are studying. If you don’t know anything about the car market, anything about 
General Motors management, do not have the balance sheet, the cash flow 
statement or even a single clue of the worldwide economic news, you can still 
know whether the stocks should be bought kept or sold given the past data 
(Malkiel, 2003).  

Technical analysis appears to be the perfect compliment of fundamental 
analysis. Indeed, if one already thinks to know where the market is going with 
fundamental analysis and deep economic funding, the analysis of technical data 
might give him an edge on other traders and investors, comfort or make him 
question his idea (Bettman, Sault and Welch, 2006).   

Even by accepting the fact that the current price contains all available 
information about the stock, as fundamentalists will always repeat, this implies that 
everything that can be known thanks to fundamental analysis is already in the 
price. Therefore future price can only be determined by unknown fundamentals! 
Yes, unknown, so trying to guess them can also be treated as dark magic from 
some point of view. So far, only technical analysis has allowed financial analysts 
foreseeing some of the major crisis in the market.  

The most famous example is without a doubt the crash of the Internet market 
in 2000. Some weeks before the actual crisis about 99% of the financial analysts 
community was advising to keep or even to buy some stocks from these “e-
companies”. In the mean time, some technical analysts saw the beginning of a flip 
of tendency, and decided to sell their shares. They gained some profit and a good 
reputation for themselves and for methods they were using.  

 
5. Conclusions 

Technical analysts consider the market to be 80% psychological and 20% 
logical. Fundamental analysts consider the market to be 20% psychological and 
80% logical. Psychological or logical may be open for debate, but there is no 
questioning the current price of a security (Fox, 2009). After all, it is available for 
all to see and nobody doubts its legitimacy.  

The price set by the market reflects the sum knowledge of all participants, and 
we are not dealing with lightweights here. These participants have considered 
(discounted) everything under the sun and settled on a price to buy or sell. These 
are the forces of supply and demand at work. By examining price action to 
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determine which force is prevailing, technical analysis focuses directly on the 
bottom line: What is the price? Where has it been? Where is it going?  

Even though there are some universal principles and rules that can be applied, 
it must be remembered that technical analysis is more an art form than a science. 
As an art form, it is subject to interpretation. However, it is also flexible in its 
approach and each investor should use only that which suits his or her style. 
Developing a style takes time, effort and dedication, but the rewards can be 
significant (ChartSchool, 2013). 

Taking into account the irrational aspects of the market, technical analysis can 
be good where fundamental analysis simply cannot do anything. Behavioral biases 
in people’s way to analyze the market are what made fundamental analysis wrong 
so many times. Technical analysis allows to taking advantage of that. Critics about 
the effectiveness of technical analysis will be justified when the market will be 
proven to be either fully rational or at least completely efficient in its weak form 
(Palan, 2004). Neither of this is true. Therefore, let’s technical analysis be stock 
movements valuation tool as it is.  
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Abstract. In this article the research on the microstructure approach model to exchange rate 

forecasting is done. After discussing the previous research in the field, the forecasting 

possibilities with long/short positioning ratio are distinguished. It is shown, that retail clients 

tend to open orders against the present price trend. Based on this conclusion, four strategies 

were designed to evaluate the effectiveness of the forecasts. It is shown that in 6 months 

period none of the designed strategies was capable of beating the buy and hold strategy. On 

the other hand, if the period is increased to 11 months, the strategy based on timing 

exchange rate reversals by identifying tops and bottoms of client long/short positioning ratio 

is able to beat the simple buy and hold strategy.  

Keywords: nominal exchange rates; nominal exchange rate forecasting; microstructure 

approach to exchange rate determination; long/short positioning ratio. 

 

1. Introduction 

More than forty years past since the collapse of the Bretton Woods era and 

during this time many attempts to create an appropriate model for determining the 

exchange rate were made. Rasekhi and Rostamzadeh (2011) distinguish two types 

of exchange rate determination models: technical and fundamental. Technical 

models attempt to predict the future exchange rate fluctuations based on the 

information provided by historical price (Neely, 1997) while fundamental models 

forecast the exchange rate based on macroeconomic variables. Although many 

models are created, some scientists discuss that the models are not capable of 

beating random walk. Other researchers prove, that in the long term some 

fundamental exchange rate determination models can outperform the random walk. 

On the other hand, exchange rate disconnect puzzle still exists confirming, that 

there is no model that could significantly forecast the exchange rate in the short 

term (Sarno and Taylor, 2002; Evans and Lyons, 2002; Bacchetta and van 

Wincoop, 2006; Meese and Rogoff, 1983), while Bailiu and King (2005) state, that 

short term forecasts are the most important for participants, which have to take 

investment, savings and risk management decisions. For further discussion on 
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advantages and drawbacks of fundamental exchange rate forecasting models see 
Macerinskiene and Balciunas (2013).  

Bailiu and King (2005) state that microstructure approach to exchange rate 
forecasting can provide promising results. The main idea of microstructure 
approach is that market participants‘ order flow carries information and various 
groups of market participants behave differently in the same market environment. 
The main advantage of the model is that it allows to predict the exchange rate in 
the short term, while relaxing most of the assumptions of fundamental exchange 
rate forecasting models (Macerinskiene, Balciunas, 2013). On the other hand, the 
size (total daily turnover in April 2013 of $5,345 trln., according to BIS (2013)), 
nature of the foreign exchange market (over the counter system) makes it difficult 
to collect the participants‘ positioning data, also, some authors add that more 
research on the model has to be done (Sager, Taylor (2008); Vitale (2007); Rime, 
et al. (2007)). 

Most of the researchers in this field use client order flow as independent 
variable to determine the exchange rate. In this article client long/short positioning 
ratio of two foreign exchange market intermediaries (a broker and a dealer) will be 
used as a proxy for order flow data. Therefore the problem arises: how to predict 
the future exchange rate with using long/short positioning ratio as a proxy for order 
flow?  

The aim of the research is: after analysis of the research in microstructure 
approach to exchange rate determination field to provide exchange rate forecasting 
possibilities with dealer clients‘ long/short positioning data.  

The objectives of the article are: 1) to discuss the previous research in 
microstructure approach field, 2) to distinguish the possibilities of exchange rate 
forecasting with dealer clients‘ order flow data and evaluate forecasting 
possibilities. 
Methods of the research: analysis and synthesis of scientific literature, correlation 
analysis, analysis of statistical data.  
 
2. Previous research in the field of microstructure approach to exchange rate 
determination 

There are various researches made in the field of the microstructure approach 
to exchange rate determination. The concept of order flow attracted much attention 
from the academia, athough in some cases it is not the only one determinant in the 
models used for the calculations. Evans and Lyons (2002) added the differential of 
the interest rates to the microstructure approach model as a fundamental 
determinant of the exchange rate. On the other hand, these authors and Rime et al. 
(2007) show, that interest rate is unable determine the fluctuations of the exchange 
rate if used without order flow data. Evans and Lyons (2002) in the research stated, 
that the difference between the interest rates cannot determine the exchange rate – 
the determination coefficient R2 is lower than 1% and statistically insignificant at 
5% level of confidence. Although, when the same authors include the determinant 
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of order flow, the determination coefficient increases to 60% and is statistically 
significant. Rime et al. (2007) also show that interest rate differential does not have 
statistically significant relationship at 10% level of significance, while they find 
that order flow can explain from 18% to 42% exchange rate fluctuations depending 
on the currency pair. While doing research on South African Rand and U.S. dollar 
exchange rate, Mokoena et al. (2009) include commodity index and a proxy for 
country risk level (difference between South Africa bond index and emerging 
markets bond index). These authors do not check which influence is brought by a 
particular determinant, but make a conclusion that ZAR/USD exchange rate relates 
on interest rate differential and order flow. Gradojevic (2007) adds interest rate 
differential between Canada and USA and crude oil prices. Evans and Lyons 
(2005) use only order flow to predict the exchange rate. Therefore, in some 
research microstructure approach model is used with macroeconomic variables. On 
the other hand, researchers make a conclusion that, compared to other 
macroeconomic variables, the strongest relationship exists between order flow and 
exchange rate.  

In the model of microstructure approach, currency trading is done in two 
levels. In the first level, market makers’ clients perform analysis of possible 
fluctuations of the exchange rate. These are the market participants which take risk. 
Operations in currency exchange market are also done by international companies, 
which buy currency not for speculation purposes. These are the market 
participants, which are neutral to risk. In the second level, dealers trade between 
each other. They see the order flow of the first level and adjust their positions 
accordingly to the information they can reach. Market participants are also brokers, 
which only connect currency sellers and buyers. Greater attention is drawn to first 
level order flow. Rime et al. (2007) make a conclusion, that clients’ order flow in 
particular can explain exchange rate fluctuations. Gradojevic (2007) uses 
microstructure model to explain modest decline in Canadian dollar in 1994 and 
1998 while decomposing the order flow to commercial clients’ order flow, 
Canadian financial institutions’ (except dealers) order flow, order flow of foreign 
financial institutions (dealers included), interbank order flow. The author shows, 
that CAD/USD exchange rate fluctuations were affected mostly by foreign 
financial institutions’ positioning to decline in CAD while other participants were 
liquidity providers. To sum up, in scientific research there are various order flows 
used, while the main attention is given to first segment order flow (Lovcha, Perez-
Laborda, 2010).  

Because of the nature of the foreign exchange market (over the counter), there 
are many possible providers of order flow data. Lovcha, Perez-Laborda (2010) in 
their research use the data from the Central bank of Hungary. Gradojevic (2007), 
Jalil and Feridun (2010), Onur (2008) use the data from Canada, Pakistan and 
Israeli central banks respectively. Data is also used from Reuters D2000-2 (and 
Reuters D2000-1 and Reuters 3000), EBS platforms, although they also do not 
reflect the whole turnover of the foreign exchange market. Evans and Lyons (2002, 
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2005, 2006) in their researches use Citibank data, Sager and Tylor (2008) in their 
research use client order flow indexes, composed by JP Morgan and RBS. Table 1 
shows the turnover of the banks in the foreign exchange market:  

Table 1. Share of the largest banks in the foreign exchange market in 2012 

 

Source: Euromoney (2012) 

As it is seen from table 1, none of the banks’ turnover in the foreign exchange 
market is greater than 15%. Mutafoglu (2010) for his research uses speculator 
positioning data from US futures exchange market, which composes a small part of 
the overall turnover in the foreign exchange market (average turnover of Chicago 
Mercentile Exchange Group in October, 2013 was approximately 80 bln. USD 
(CME Group, 2013), when daily turnover in foreign exchange market in 2013 
April was 5,345 bln. USD). This adds to the fact, that researchers face data 
accessibility problem. 

To conclude, many researchers agree, that order flow can determine the 
exchange rate in the short run. Although the trading is done in various levels, the 
main attention is given to clients’ positioning data. On the other hand, data 
accessibility problem exists, because foreign exchange market is over the counter 
system, and the only data, which cover all the market activity, is provided by the 
Bank for International Settlements once a three year.  

 
3. Exchange rate forecasting with dealer clients’ data 

In this article a different approach to market microstructure will be used. 
Instead of order flow, client positioning ratio is chosen. The ratio shows how many 
percent of traders are long and how many percent of traders are short at a particular 
time. This clients’ positioning data is provided by some of the retail Forex brokers. 
Table 2 shows the largest retail market participants: 
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Table 2. The largest foreign exchange retail market dealers/brokers 

 

Source: composed by 2011 retail forex volume survey: 
http://forexmagnates.com/forex-magnates-q3-2011-retail-forex-volume-survey-fxcm-

worlds-largest-forex-broker 
 

As it is seen from table 2, the greatest share of the retail market belongs to 
FXCM. Therefore data from this Forex broker will be chosen. While institutional 
clients can open accounts with the broker, the provided data is composed only from 
the retail clients‘ positions. As will be seen later, there will be gaps in the time 
series of the data - some periods will be missing, therefore the next largest dealer, 
which provides clients‘ positioning ratio which is possible to download, will be 
chosen - Oanda.  

FXCM in their research website Daily FX plus provide 7 years of historical 
client positioning data for the mostly traded pairs in the foreign exchange market. 
The data is collected two times per day: at 13:00 GMT and at 18:00 GMT. Firstly, 
correlation calculations will be made on the daily data (with the time frame from 
18:00 GMT to next day‘s 18:00 GMT). It has to be noticed, that some time series 
are missing in the data provided by the broker, the broker refused to present data 
for all the trading days. The correlation results are seen in table 3: 

Table 3. Correlation between the daily changes in the long/short ratio and the exchange rate 

 
Source: composed by the authors 
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As it is seen from table 3, there is negative correlation between client 
positioning ratio and the exchange rate, meaning that when the exchange rate 
appreciates, retail clients tend to initiate short positions and the opposite. 

The level of liquidity in the foreign exchange market is greatest when working 
hours of the two largest financial centres interfere, that is, when the exchanges 
London and New York are open, therefore it would be reasonable to calculate the 
correlations between 13:00 and 18:00 GMT. The results are presented in table 4: 

Table 4. Correlation between the changes in the long/short ratio and the exchange rate 
during most liquid trading hours 

 
Source: composed by the authors 

As it is seen in table 4, the negative correlation is stronger meaning that retail 
clients tend to position their trades against the market during the most active 
market hours. 

As stated above, there are some gaps in the time series provided by the broker, 
therefore another market intermediary, the dealer Oanda, has been chosen. On the 
other hand, this dealer provides data composed of the retail and institutional clients 
and the data is provided for one year. The observations are made at 16:00 GMT. 
The data was compared with the same period of FXCM‘s data, the results are 
shown in table 5: 

 
 Table 5. Correlation between the daily changes in the long short/ratio  

and the exchange rate for FXCM and Oanda clients 

 
Source: composed by the authors 

 

As it is seen from table 5, FXCM retail clients‘ positioning correlation 
coefficient is stronger then Oanda retail and institutional clients‘ for the similar 
periods (it must be noted, that because of the data accessibility limitation the 
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observation time is different, for FXCM it is 18:00 GMT and for Oanda it is 16:00 
GMT). This aggrees with the assumption that retail clients tend to position against 
the trend and against the professional market participants (institutions).  

To evaluate the forecasting possibilities and forecasting efficiency with 
positioning ratio provided by Oanda, four investment strategies are created: 

1. Buy and hold. Long position is opened in the beginning of the period and 
closed in the end of the period. This is the benchmark strategy against which the 
results of other strategies will be compared. Position opening and closing examples 
are provided below.  

2. Strategy II based on clients‘ positioning data. The long position is 
initiated when the client positioning ratio drops lower then 50% level, position is 
closed when the 50% threshold is reached for the second time. Short position is 
initiated when long/short ratio increases above 50% and closed when this threshold 
is reached for the second time.  

3. Strategy III based on clients‘ positioning data. This strategy is designed 
to distinguish market tops and bottoms measured by tops and bottoms in the 
positioning ratio. Two averages are calculated. The first one (average A) is the 
average calculated based on the times when the number of long positions is greater 
than the number of short positions (the positioing ratio is above 50%), the second 
average (average B) is calculated based on the data, when the number of short 
positions is greater then the number of long positions. The long position is 
initiated, when the long/short positioning ratio crosses the average A from above 
(i.e. when the clients start to initiate short positions in the pair), position is closed 
when average B is reached for the first time (i.e. when more clients initiate short 
positions). The short position is initiated when B average is crossed by long/short 
positioning ratio from the below and the position is closed when A average is 
reached for the first time. Half year period is chosen to calculate the averages: from 
2012.11.25 until 2013.05.25. 

4. Strategy IV based on clients‘ positioning data. This strategy is also 
designed to distinguish the tops and bottoms of the positioning data and the 
exchange rates. The 30 day simple moving average (SMA) of the positioning ratio 
is created. Long position is initiated, when the positioning ratio crosses the 30 
SMA from the below, the position is closed when the positioning ratio reaches the 
30 day SMA for the second time. The oposite is done for initiating short positions.  

Although the dealer Oanda provides data from 2012.11.25 until 2013.11.24, 
the evaluation of the strategies will be done based on half of the period, because 
the first half is used for the calculations of the averages of the 3rd strategy. The 
calculations are made for three most liquid currency pairs in the market: 
EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY. 

In case of the first strategy, long position is initated on 2013.05.25 and closed 
on 2013.11.24 (see picture 1): 
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Source: composed by the authors 

Picture 1. Position opening and closing example of the first strategy in EUR/USD pair 

The assumption of the second strategy is that when there are more clients 
holding long positions, the exchange rate should move in the opposite direction. 
An example of initiating and closing the position is shown in picture 2: 

Source: composed by the authors  

Picture 2. Position opening and closing example of the second strategy in EUR/USD pair 

The third stretegy is designed to identify the turnarounds in the positioning 
ratio based on the calculations of tops and bottoms of the positioning ratio in the 
past. The example is showed in the picture below: 
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Source: composed by the authors  

Picture 3. Position opening and closing example of the third strategy in EUR/USD pair 

Fourth strategy is similar to the third, because it identifies the tops and bottoms 
of the clients‘ positioning ratio. On the other hand, it is more advanced then the 
previous one, because the ratio is identified as „too high“ and „too low“ based on 
the moving average which means that the trigger of opening the position can 
change during the time based on the latest tops and bottoms. The example of 
initiating a position is presented in picture 4: 

S
Source: composed by the authors  

Picture 4. Position opening and closing example of the fourth strategy in EUR/USD pair 
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For better evaluation of the strategies, transaction costs were applied. The 
calculations in points are persented in table 7:  

Table 7. Results of the forecasting strategies 2013.05.25-2013.11.24 

Source: composed by the authors 

As it is seen from the table, the most profitable strategy for half of the year is 
the simple Buy and hold. One of the reasons might be the fundamental 
background, because in EUR/USD and GBP/USD pairs the positions were opened 
and closed almost at the lowest and highest yearly prices respectively. There were 
market speculations on the beginning of the quantitative easing tapering in the 
United States. When the U.S. dollar appreciated in the middle of the summer, there 
were expectations that taper will be made, while later on the expectations were not 
met and therefore the U.S. dollar was cheaper in the end of November (the taper 
started in December). The second most profitable strategy was strategy IV, with 
which the shifts in the prices were identified based on the calculations of tops and 
bottoms of the client positioning ratio. The strategy with the worst results was the 
III strategy, because of inflexible decision making rules (the averages used to 
identify tops and bottoms in the positioning ratio were fixed).  

It is worth to examine the two most profitable strategies for the longest period 
period possible, 11 months (30 days are required to calculate the moving average 
indicator for the IV strategy). The results are presented in table 8: 

Table 8. Results of the forecasting strategies 2012.12.25-2013.11.24 

 
Source: composed by the authors 
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As it is seen from table 8, in longer period the most profitable strategy is 
Strategy IV. Therefore for this period it is possible to outperform buy and hold 
with the strategy based on the dealer clients‘ positioning ratio‘s tops and bottoms, 
i.e. the exchange rate should decline when the number of long positions compared 
to the number of short positions is the greatest in the 30 days and the opposite.  

On the other hand, it has to be noted, that the calculations are based only on 
one dealers‘ positioning data and in shorter term (six months), simple buy and hold 
strategy outperforms the forecasting strategies based on the positioning ratio. 
 
4. Conclusions 

1. Many researchers agree that it is difficult to forecast exchange rate in the 
short run. On the other hand, promising microstructure aproach might provide a 
solution for the exchange rate disconnect puzzle. While the main component of the 
approach is order flow, researchers also include other exchange rate determinants 
while finding that order flow data can reflect exchange rate changes better than 
other independent variables. Analysis of the research in the field reveals, that 
mostly first level data (client order flow) is used in the calculations of the research. 
While the results of various researches are promising with determination 
coefficient ranging up to 60%, data accesibility problem still exists because of the 
nature of the foreign exchange market.  

2. After choosing the data provider for client positioning ratio, calculations 
reveal that retail clients tend to position against the present trend in the price 
(negative correlation of average strength). The correlation levels increase during 
the most active market hours. On the other hand, the negative correlation is not as 
strong when retail and institutional clients data is used for the calculations. This 
shows that retail market participants tend to position against institutional investors. 

3. Four strategies were composed to evaluate forecasting results with client 
positioning ratio. For the half year period, there were no strategies able to beat the 
simple buy and hold strategy. The second best strategy was the one based on 
initiating orders against the client positioning ratio with distinguishing tops and 
bottoms of the ratio. When the calculation period was increased to the longest 
possible, the best results were shown by the strategy IV, meaning that when the 
amount of traders being long is starting to decrease from the highest levels, the 
exchange rate should appreciate. Client long/short positioning ratio can be used for 
exchange rate forecasting and outperform the buy and hold strategy. 
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Abstract. The importance of national intellectual capital in the value creation process is 

growing as production processes are getting more knowledge intensive. National intellectual 

capital is an intangible resource, which, in use with other resources, increases their 

productivity. This paper analyses the relation of national intellectual capital assets to the 

growth of labour productivity. The index of national intellectual capital of 28 European 

countries is calculated for the period of nine years, and the correlation of intellectual capital 

and productivity in these countries is analysed. The strength of correlation in every country 

differs, though it was possible to identify the patterns of relationship. It is shown that the 

positive influence of national intellectual capital on productivity is felt not during the same 

time periods but in future time periods.  

Keywords: national intellectual capital assets, labour productivity, human capital, structural 

capital. 

 

1. Introduction 

The transition from industrial to knowledge economy highlights the 

importance of intangible resources. Economic growth based on physical capital 

accumulation cannot grant growth in the long-term perspective due to the 

constraints of the natural resources. In order to sustain long-term economic growth 

it is necessary to stimulate productivity-raising innovation, which depends on 

intangible resources. Intellectual capital at the national level has recently emerged 

as a new area of research, where the focus is on understanding and measuring the 

intangible factors influencing the creation of national wealth. Intellectual capital is 

seen as a main factor of value creation and competitiveness. But currently there is 

not enough knowledge about the economic effects of intellectual capital (Stahle 

2008). The research on the relations between national intellectual capital and GDP 

provides conflicting results; some measurements show that intellectual capital 

correlates with GDP (Lin & Edvinsson 2011; Bontis 2004; Ruiz et al 2011; Weziak 

2007), but on the other hand its influence on GDP has not been proved (Suciu 

2008; D. Andriessen & Stam 2005). National intellectual capital measurements 

differ in their approach to intellectual capital and measures used - this may be the 
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reason of conflicting results. But a deeper analysis of national intellectual capital 
and its place in value creation is needed.  

National intellectual capital is defined as “the national knowledge and 
knowing capability involved in a society’s value creation processes” (Käpylä et al 
2012). The general idea of national intellectual capital is that it creates value by 
increasing productivity of other types of resources used in production. Pucar 
(2013) claims that the national intellectual capital value could be reflected by the 
measure of total factor productivity. The definition of national intellectual capital 
also suggests that the value of intellectual capital could be monitored at current 
time periods or it could be seen in the future as national intellectual capital 
determines the potential for future growth (Lin and Edvinsson 2011). But there is 
not much evidence of how national intellectual capital influences productivity and 
its growth. In order to fill this gap it is necessary to perform a pilot study of how 
national intellectual capital assets contribute to productivity. In order to do this a 
measurement of national intellectual assets based on the model of multi-criteria 
evaluation (Andriessen & Stam 2005; Buracas 2007; Buracas et al 2012) is 
performed. This national intellectual capital assets’ methodology is used to analyse 
the change of intellectual capital assets in different time periods.  

The problem is how national intellectual capital assets are related to labour 
productivity growth. 

The aim is to analyse the influence of national intellectual capital assets on 
labour productivity. 

The objectives of the article are as follows: 
1. to reveal the possibilities of measuring national intellectual capital, 
2. to describe the model of measuring national intellectual assets; 
3. to analyse the relation of national intellectual capital labour productivity.  
Research methods: analysis and synthesis of scientific literature, correlation 

analysis, analysis of statistical data. 
 
2. National intellectual capital measurement 

In the changing economic environment there is no single method to 
characterize national intellectual capital. National intellectual capital could be 
described by analysing investment rates in its components or value added created 
by the use of specific intellectual capital. National intellectual capital 
measurements differ also in the methods used as well as in the theoretical approach 
of how the value of intangibles could be reflected.  

In order to reflect the intangibles at the national level the CHS intangible 
assets measurement model could be used. The CHC model is based on financial 
assessment of intangible assets and it provides an improved estimation of 
intangibles across countries. Investments in intangible assets are valued by taking 
into account their costs reflected in national income and product accounts (Corrado 
et al 2012). This model is constructed to measure intangible assets; it is interpreted 
from the accounting perspective and could be treated as a subset on national 
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intellectual capital. Intangible assets in accounting standards are described as an 
identifiable non-monetary asset without physical substance. This asset is a resource 
that is controlled by the entity as a result of past events and from which future 
economic benefits (inflows of cash or other assets) are expected (IAS 38,8). The 
CHS model could be easily applied, but it cannot reflect the main intangible drivers 
of the economy or efficiency of investment in intangibles.  

Also it could be defined with the help of the World Bank (2006, 2011) 
intangible capital measurement model, which provides a way to measure intangible 
capital by using data on productivity. Intangible capital is measured as a residual; 
this means that this value could reflect not only intangible factors but also errors 
and non-observable measures. In order to apply this model assumptions 
(depreciation rate, return on capital rate, etc.) are needed, and this may distort the 
value of intangibles. The strength of this method is the value of intangible capital 
without the use of indicators describing intangibles, and this allows using this 
measure as a summarizing value in a deeper analysis of intellectual capital. 
Another strength of this model is the ability to get intangible capital stock value in 
a financial scale.  

A broader range of national intellectual capital aspects could be evaluated by 
using national intellectual capital models based on the evaluation of structural 
elements. This evaluation could incorporate quantitative and qualitative data. Their 
use is based on the definition of structural components, a selection of relevant 
indicators, and a method of their generalization. The concept of national 
intellectual capital is based on intellectual capital classification into smaller 
component capitals, which could be described more easily. Currently we can find 
several national intellectual capital evaluation initiatives (Andriessen; Stammba, 
2004; Bontis, 2004; Alexander, 2006, Lopez et. al., 2011, Navarro et al., 2011, 
Pasher, Shachar, 2007, Lin and Edvinson, 2011), which use the structural approach 
in order to evaluate national intellectual capital. These methodologies suggest their 
own composition of indicators, but the basic classification system does not differ 
much.  

The prevailing national intellectual capital classification is based on the model 
introduced by Edvinsson and Malone (1997). This model was constructed for using 
in microeconomics, but later it was successfully applied for evaluating national 
intellectual capital. In this model five national intellectual capital components are 
defined: human capital, market capital, process capital, renewal capital, and 
financial capital. These components are grouped into a hierarchical structure.  

On the first level national wealth is composed of financial capital and 
intellectual capital. This level identifies that national intellectual capital should be 
analysed together with financial capital. Financial capital reflects the effects of 
national intellectual capital and describes resources available for national 
intellectual capital and innovation development. Investments in technologies and 
innovation are evaluated as risky ones and poor financial capital availability could 
restrict further development. Investment opportunities depend on the level of 
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financial system development, which could be described by financial indicators of 
the country. Financial capital as a component of national intellectual capital is 
evaluated by the main macro economical financial indicators of the country. 
Indicators as GDP, national debt, unemployment, inflation, etc. are used.  

The second level of hierarchical order reflects two main national intellectual 
capital components: human capital and structural capital. Human capital is defined 
as the combined knowledge, skill, innovativeness, and ability of the nation’s 
individuals to meet the tasks at hand, including values, culture and philosophy 
(Malhotra 2003). Education remains a very important indicator of human capital, 
though more attention is given to human capital quality indicators. More tacit 
aspects of human capital are emphasized in the model of Lin and Edvinsson 
(2011). In this model human capital includes knowledge, wisdom, expertise, 
intuition, and the ability of individuals to realize national tasks and goals (Lin and 
Edvinsson, 2011). Other national intellectual capital researchers when analysing 
human capital include such aspects as equal opportunities (Alexander, 2006), 
culture (Pasher, Shachar 2007), health (Malhotra, 2003 Pasher, Shachar 2007), and 
labour qualification (Pasher, Shachar 2007, Lin, Edvinsson 2011). Even more 
implicit factors such as personal capital, which relates to an individual’s basic 
personal qualities and reflects the quality of an individual’s psychological, 
physical, and spiritual functioning (Tomer, 2003), are analysed in order to describe 
the level of human capital. Human capital belongs to individuals, as structural 
capital reflects the capital that remains without consideration of human capital.  

Later structural capital is constructed of market and organizational capital. 
Market capital describes market and trade relationships that the nation holds with 
the global markets (Malhotra 2003). Relationships within and across countries 
enhance the ability to create and use value from knowledge. Organizational capital 
refers to internal structure capabilities. Organizational capital consists of two 
components: process capital and renewal capital. Process capital consists of 
processes, activities, and related infrastructures for creation, sharing, transmission 
and dissemination of knowledge for contributing to individual knowledge workers’ 
productivity (Malhotra 2003). This capital is embedded in technological 
information and communication systems: presented by its hardware, software, 
databases, laboratories and organizational structures, which sustain and increase 
human capital output. Indicators used to describe process capital reflect the current 
level of technologies in a country and institutions relevant for accelerating 
innovation. Renewal capital involves aspects directly related with innovation. 
Renewal capital refers to a nation’s capabilities and real investments made in an 
effort to increase its competitive strength in future markets, which, in turn, 
encourages future growth (Lin, Edvinsson, 2011). 

This classification structure is used by Lin & Edvinsson (2011); Bontis (2004); 
Pasher & Shachar (2007) for analysis of national intellectual capital. Even if this 
hierarchical model provides a clear and structured understanding of the elements of 
intellectual capital, choosing indicators for these sub-categories is very 
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challenging. The biggest confusion arises concerning the definitions of Structural, 
Organizational and Process capital (Stahle 2008). The meaning of these concepts is 
interpreted differently, and therefore differences arise in the research on 
intellectual capital hindering the availability of comparison of results.  

The classification of national intellectual capital into three components – 
human capital, structural capital, and relational capital – is also often used. Human 
capital represents anything related to people: knowledge, education and 
competencies of individuals in realizing national tasks and goals (Bontis 2004). 
Structural capital is related to an internal communication structure, and relational 
capital is related to an external communication system. Andriessen and Stam 
(2005) enriched this model by suggesting three perspectives of how each 
component could be described: 

• Assets (present) provide an overview of the current status of the main 
assets. 

• Investments (future) give insight into the future power. In order to 
maintain and strengthen the present power investments are essential. 

• Effects (past) show the extent to which a nation has made its intangibles 
productive during a past period.  

This model increases the understanding of intellectual capital by stressing its 
development levels. Investments in intellectual capital may not be seen as value 
creating at the current period of time, but effects could be seen in the future. 
Intellectual capital effects reflect the economic value, which was created by 
investments in the past, but they may not say anything about the development of 
economic productivity. This model could be easily applied for different purposes 
as there is a clear understanding of how to compose a matrix of indicators.  

The described national intellectual capital models are based on the structural 
approach where national intellectual value is a generalization of its component 
values. In order to obtain a value of structural components various indicators 
representing different aspects should be summarised. The empirical application of 
these models is based on the integration of multiple criteria into one index value. 
Multivariate statistical methods are essential in order to understand the complex 
nature of intellectual capital. They are based on index calculations. The main 
strengths of index calculations could be defined as follows: 

• It allows to perform comparisons; 
• It allows to perform analysis at different aggregation levels; 
• It provides an ability to integrate quantitative and qualitative indicators 

into one system; 
• It provides an ability to track changes in time. 
Also there are some weaknesses of the national intellectual capital evaluation 

methodology based on index calculations: 
• It has a value only when performing comparisons; 
• Subjectivity of model creation; 

 

883



• The index composition and aggregation method faces problems of validity 
and reliability. 

The national index calculation is a popular method for national intellectual 
capital analysis. In order to apply this method intellectual capital classification 
systems are used. It is not possible to say which of these models reflect national 
intellectual capital value better. In this article the method of evaluation of national 
intellectual capital as assets is used.  
 
3. National intellectual capital assets measurement methodology 

For empirical evaluation of national intellectual capital assets the 
multidimensional measurement model proposed by D. Andriessen and Stam (2005) 
and later developed by Buracas (2007) and Buracas, Lopes, and Zvirblis (2012) 
was used. This national intellectual capital methodology was composed 
specifically for EU countries, and indicators were selected according to the goals 
declared in the Lisbon Agenda. According to this methodology modifications 
based on component-by-component evaluation and operational goals were 
introduced (Buracas 2007; Buracas et al. 2012). Altogether there are three 
taxonomies with indicators for empirical use that follow the same idea of national 
intellectual assets measurement. All these indicators were merged into one system, 
then duplicate indicators were removed, and data availability tested. The data of 
some indicators (29% of total indicators) was not found, so they were not included 
in the measurement system, and new indicators were not proposed. In total 16 
indicators were used in the calculations (Table 1). 
 

Table 1. Indicators of national intellectual capital assets 

 Indicators Source 

HC 
% of population using computers for professional 
activity Eurostat 

HC % of employment in knowledge-intensive industries Eurostat 
HC General employment rate Eurostat 
HC % of researchers in total employment Eurostat 

HC 
Population with upper secondary and post-secondary 
education  Eurostat 

HC 
Participation in lifelong learning of population aged 
18+ Eurostat 

RC 
% of foreign students among all students in the 
country Eurostat 

SC Enterprise macroeconomic environment indicator  WEF 
SC Venture capital availability WEF 
SC % of households with Internet access Eurostat 
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SC % of enterprises with Internet access Eurostat 
SC Patent applications to EPO per million inhabitants EPO 

SC 
Number of patents granted by (USPTO) per million 
inhabitants USPTO 

SC Number of days needed to start a new business World Bank 
SC Number of EU directives not notified Eurostat 

SC 
General government consolidated gross debt as a 
percentage of GDP Eurostat 

 
National intellectual capital indicators are all measured on a relative scale so 

differences of indicators arising from a country’s size shouldn’t affect national 
intellectual capital value. For national intellectual capital assets index composition 
data was transformed in order to minimalize the error arising from the influence of 
different scales to the final index value. These normalization methods transformed 
data into a scale [0;1], the highest value of an indicator after transformation equals 
1 and diminishes proportionally to other values of this specific indicator. The 
national intellectual capital index is calculated using the Simple Additive 
Weighting method. The weights of all indicators are divided proportionally, and 
this could be seen as a weakness of the index generalization method.  
 
4. National intellectual assets and labor productivity relation in Europe 

The national intellectual capital assets index was applied to 28 European 
countries. National intellectual capital value was calculated for a nine-year period 
(2004-2012). More recent data of some indicators is not published yet, and this 
hinders intellectual capital value estimation of more recent years. The ability to 
expand the national intellectual capital assets index evaluation to periods before 
2004 is also limited due to a lack of historical data for many indicators. Due to a 
small interval of measurements correlation in time of national capital assets index 
and labour productivity indicators could not be treated as statistically significant. 

The structure of national intellectual capital assets in 2012 is shown in Fig. 1. 
In this figure countries are sorted by their real labour productivity measured in 
Euro per hour worked. It can be noticed that countries with higher productivity 
levels have higher national intellectual capital assets, but the relation between these 
levels is not obvious. Also it could not be identified that the value of any 
intellectual capital component influences labour productivity. So a deeper 
statistical analysis is needed.  

Firstly, it was tested if index values of national intellectual capital assets 
corresponded with the change of real labour productivity per hour worked. Pearson 
correlation coefficients were calculated for data. It was tested if there was a direct 
correlation or a suspended relation with a lag of up to 5 periods. The data in the 
period of 2004-2012 was compared, and the results showed a slightly negative 
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correlation between national intellectual capital assets and productivity growth; the 
correlation coefficient in different countries varied from negative (-0.75 in 
Norway) to slightly positive (0.11 in Spain). Such results correspond with findings 
that intellectual capital assets have no statistical correlation with GDP (Andriessen 
& Stam 2005). 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. National intellectual assets structure (2012) 
 

This is explained by the presumption that intellectual capital does not 
influence economy during the same period of time, but results of intellectual 
capital can be seen only in the future. So we applied the time lag and tested how 
this changed the correlation value. It was found that after four periods correlation 
coefficients of national intellectual capital and productivity growth became 
moderately positive in almost every European country. In 21 countries the 
correlation coefficient reaches its highest positive values after four periods of time. 
The correlation between national intellectual assets values in 2004-2009 and labour 
productivity growth in 2008-2012 is an average of 0.55 points. The highest 
correlation is in Sweden (0.91) and France (0.90). The correlation coefficients of 
only two countries are negative: Greece (-.023) and Spain (-0.28). For these 
countries the highest possible positive correlation between national intellectual 
capital and productivity is reached after a five-year lag. After a five-year lag 
average correlation coefficients of national intellectual capital assets and 
productivity growth stay positive but decrease almost to zero (average 0.045). It is 
interesting to note that national intellectual assets values, which were observed till 
2008, help to forecast a change in labour productivity after a financial crisis. 
Productivity growth values of periods before 2008 were not related to national 
intellectual capital assets and indicated negative and close to zero correlation 
coefficients. 

Secondly, it was tested if the change of national intellectual capital assets 
corresponded with the change of real labour productivity per hour worked. This 
hypothesis helps to indicate if increasing national intellectual capital results in 
productivity change and when this productivity change arises. Data comparison 
with no time lag identified a weak positive correlation (average 0.25), which was 
strongest in the Czech Republic (0.73) and France (0.71), though negative in Spain 
(-0.42) and Ireland (-0.36). When employing a time lag of one and two periods the 

RC 

SC 

HC 
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correlation coefficient decreased to 0.17 and minus 0.21. The change in the 
strength of the correlation is seen again when comparing data with a lag of four 
periods. An average correlation coefficient is 0.58, which indicates a moderate 
positive relationship. The correlation coefficient reaches its highest positive value 
in 19 countries, where the correlation exceeds 0.9 in four European countries: 
Slovakia (0.92), Poland (0.93), Denmark (0.93), and Luxembourg (0.99). The 
change of national intellectual capital influences labour productivity changes the 
most with a lag of four years. 

5. Conclusions
National intellectual capital measurement models are based on the idea that 

generalization of structural components could represent a value of the national 
intellectual capital itself. In order to determine the intellectual capital value 
multidimensional measurement models are used. In order to keep 
representativeness and validity of these models it is important to pay attention to 
the structural component classification system, the indicator selection process, and 
the generalization method of indicators. These three parts involve subjectivity, 
which still could not be avoided. There are different national intellectual capital 
classification systems, though the components of these systems and their 
characteristics do not differ much. Andriessen and Stam (2005) suggested that 
national intellectual capital could be measured as assets, investments, and effects. 
This measurement model was developed by Buracas (2007) and Buracas, Lopes, 
and Zvirblis (2012) and used in this paper to measure national intellectual capital 
assets. 

The use of intellectual capital in the value creation process increases 
productivity of other resources. This article analyses the relation of national 
intellectual capital assets to real labour productivity. The research results showed 
that the highest positive relation of intellectual capital and productivity could be 
seen with a lag of four years. This means that the value of national intellectual 
capital assets before the financial crisis of 2008 reflects productivity changes after 
a financial crisis. National intellectual capital assets do not have a positive relation 
with productivity data when comparing the same periods. But a deeper analysis of 
this relation is needed for a longer time period to confirm the significance of this 
relation.  
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Abstract. The recent financial crisis affected all businesses but SMEs went down with 

shrinking employment and activity volumes because of prolonged uncertainty and economic 

downturn, decreased lending volumes and tightened requirements by finance institutions. 

External financing sources continues to be a significant component of SMEs performance. 

The access to finance is recognized as a key challenge and a barrier for SMEs recovery in 

most of the countries. The paper presents the analysis of the influence of recent global 

financial crisis on Lithuanian SMEs’ access to finance, discusses the conditions of external 

financing with state intervention measures. Research results have revealed the easing 

general credit standards for Lithuanian businesses, but the demand is not yet met and is far 

from satisfactory. There have been various state intervention measures applied, but the 

promotion of mezzanine finance and equity or quasi equity guarantees are suggested.  

Keywords: financial crisis, economic downturn, small and medium-sized enterprises, access 

to finance. 

 

1. Introduction 

Most of scientific researches focus on the analysis of resent global financial 

crisis impact on the economy or its indicators (Racickas, Vasiliauskaite, 2010; 

Claessens, Kose, 2013). The causes of financial crisis are analyzed pointing on 

global structural imbalances, behavioral factors (Mortreul, 2010; Ashby, 2010; 

Moshirian, 2011), factors determining the global scale and severity (Claessens, 

Kose, 2013; Stiglitz, 2010; ), regulatory issues (Imbierowicz, Rauch, 2014), 

weaknesses in banking (Sakbani, 2010; Stiglitz, 2010; BIS, 2010b; Gonzalez-

Paramo, 2011; Vermorken, 2011; Firtescu, 2012; Cabal, 2013). Small and medium-

sized enterprises (SMEs) are valued as the sector most heavily hit by financial 

crisis and economic downturn. Larger enterprises were shocked more heavily in 

2008/2009, but later because of uncertain economic environment SMEs went down 

with shrinking employment and activity volumes (EC, Oct. 2013). SMEs continue 

to struggle to recover to pre-crisis levels, although the year of 2013 was expected to 

be the turning point for recovery of EU SMEs (Wymenga, et al. 2012; EC, Oct. 
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2013). The SMEs access to finance research (EC, Nov. 2013) reveals that the 
second most important barrier faced by SMEs (after finding customers) is the 
access to finance, but the vast majority of enterprises indicate that they need 
external finance for survival and growth. Thus state intervention programs are 
being initiated or developed in order to overcome the problem and develop 
alternative sources of financing of the economy less dependent on bank financing. 
An external financing source continues to be a significant component of SMEs 
performance and access to finance is one of the most significant challenges for the 
growth of SMEs. The access to finance is recognized as a key challenge and a 
barrier for SMEs recovery in most of the countries. That is why the problem arises 
– how to improve the SME’s access to finance after financial crisis and following 
uncertainty and economic contraction. The object of this paper is SMEs access to 
finance. The aim of this paper is to analyse the impact of recent financial crisis on 
SMEs access to finance. Methods of the research: comparative analysis of 
scientific literature, statistical data analysis. 
 
2. Resent global financial crisis: causes and lessons  

Financial crisis – the economic situation that is related to the banking panic, 
which includes significant production and financial sector losses, causes havoc on 
international markets, creates the stock market’s downfall, financial bubbles, 
currency crises, and foreign loans, leads a sharp decline in economic activity and 
has a potential to cause economical recession (Racickas, Vasiliauskaite, 2010). 
Crises are, at the certain level, extreme manifestations of the interactions between 
the financial sector ant the real economy (Claessens, Kose, 2013). Before the 2007, 
the crises were characterized by an exponential growth of the financial sector, when 
the size of financial institutions and the number of financial transactions both 
outgrew levels that could plausibly be considered to be socially or economically 
optimal (Kapoor, 2010). But financial system, markets and incentives have 
changed: finance became increasingly focused on the short term and just-in-time 
finance proved to be destabilizing increasing both the speed and the scope of 
contagion in the system, financial system became less transparent, with opacity and 
high uncovered leverage internationally, low interest rates inflating the prices 
(Kapoor, 2010; Ashby, 2010). In such situation any shock or market disturbance 
meant the loss in confidence, stop in transactions, and cross-border impact. Thus 
current financial crisis had a wide range of factors and worldwide impact. The 
global financial crisis of 2007-2009 is associated with the plunge in the value of 
stocks, bonds, property, and other assets. This crisis has been painful reminder of 
the multifaceted nature of crises (Claessens, Kose, 2013). Moreover, the crisis was 
unprecedented in its global scale and severity, as problems were exported via 
diverse channels such as commerce, currencies, investments, derivatives into other 
countries (Stiglitz, 2010, Moshirian, 2011). 
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Gonzalez-Paramo (2011), member of the Executive Board of ECB, has indicated 
these elements and causes characterising the crisis, that also appear in different 
studies as of Cabal (2013), Firtescu (2012), Vermorken (2011), Sakbani (2010), 
Stiglitz (2010): 
- the extensive borrowing by financial industry and the private sector due to the 
prevailing low interest rates; 
- the building up of financial disequilibria and asset price bubbles; 
- the biased system of incentives that led investors to excessive risk-taking; 
- the failure by regulators to adapt to the state of the evolution of financial 
system; 
- the market failures related to information asymmetry and lack of transparency 
about risk and characteristics of the different products; 
- the existence of obvious conflicts affecting key agents needed in the 
securitisation process; 
- the failure of investors to conduct due diligence, blindly relying on information 
and model that proved to be inappropriate to capture some very relevant risks. 

The lessons that would be critical to the future success of institutional risk 
management were developed by Golub and Crum (2009). First, institutions must 
recognize the paramount importance of liquidity. Second, investors in securitized 
products need to look through data to the behavior of the underlying assets. Third, 
institutions must always be cognizant that financial certification is useless during 
systemic shocks. Fourth, the market’s appetite for risk can change dramatically. 
Fifth, the market’s level of risk can change dramatically. Sixth, institutions need to 
manage their level of risk rather than letting the market determine their level of 
risk. Seventh, institutions must adapt to the increasing importance of policy risk. 
And eighth, institutions must always remember that by the time a crisis strikes, it’s 
too late to start preparing for it.  

Before global financial crisis a lot of banks have invested significantly in their 
credit risk management improvement. Specifically, banks invested in methods, 
resources, processes, and technology to assess, monitor, manage, and model their 
credit risk (KPMG, 2007). The traditional credit risk measurement models (expert 
systems, neural networks, rating systems, including bank internal rating systems 
and credit scoring systems) have been developed to new approaches models 
(Saunders, Allen, 2002): optional pricing model such as KMV and Moody’s; 
reduced form models such as KPMG and Kamakura; VAR models such as 
CreditMetrics; time varying models such as CreditPortfolio View; mortality models 
such as Credit Risk Plus. 

Even well-developed risk management systems do not guarantee the escape from 
losses, as unexpected or hardly measured systemic risks occur, related to regulatory 
or structural changes in capital markets and contagion risks. As a result of recent 
financial crisis the risk management systems will develop because of improved 
regulations, developing forward looking scenarios, rethinking the data provided by 
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models and allowing specialists to be flexible in deciding on model assumptions 
and risk measures, use of reverse stress tests, scenario analysis, and risk 
measurement models for structured credits (Jorion, 2009), improving collateral 
management practices (SSG, 2009). 
 
2. The sources of external finance for SMES 

The external financing of SMEs is analysed on the basis of Keynesian and later 
theories, assuming that finance markets act under the conditions of information 
lack, asymmetry, and uncertainty. The attempt to emphasize the availability of 
finance for enterprises depending on their size rises from the theories of business 
development. Theories explaining enterprise development through the business 
cycle or lifecycle describe the growth as a process through a number of stages 
(Bhaird, Luckey, 2011). Although the lifecycle theory is analysed from a 
managerial point of view, the use of financial sources in different stages of 
enterprise development is also analysed. The most complete, cited and researched 
model is the financial growth cycle model developed by Berger and Udell (1998). 
Financing needs and measures used (and available) change depending on enterprise 
size, age, and information, i.e., in time, enterprises become more experienced and 
information-wise opaque and use different financing options. These factors would 
be compatible with additional ones as asset structure, profitability, and growth 
(Hall, Hutchinson and Michaelas, 2004).  

In the early studies of Holmes and Kent (1991), Freear, Sohl, and Wetzel 
(1995) and Cardullo (1999) it has been proven that in the stages of business start-
up and early activities the most important financing sources are personal finance, 
loans from friends and relatives. At the beginning, especially in the case of 
innovative business, the risk is high, activities are unprofitable, or profits are 
uncertain; in the case of services, tangible assets are in low value. In the early 
development stage enterprises are not large enough to attract VCF, thus, business 
angels become important, as besides direct financing they share experience, 
knowledge, and contacts (Thompson, Choi, 2002). In the start-up and early 
development stage the state intervention measures, such as guarantees, 
microcrediting, and provision of seed capital are important (Suzuki, 1996; OECD, 
2004; Irwin, Scott, 2010). External financing, such as trade credit or short-term 
loans in this stage are accessible with business growth and a proof of return. At the 
early development stage small businesses are more dependent on debt financing 
than larger enterprises are and face the problem of external capital deficiency. 
Changes in credit markets, such as decreased lending rates, rising margins, or 
tightened collateral requirements affect vulnerable SMEs as they have typically less 
alternatives for external financing. Although the use of financing instruments 
alternative to straight debt (e.g. factoring, leasing, mezzanine finance) has increased 
also among SMEs in recent years (IIF, 2013; OECD, 2013). As Kreamer-Eis and 
Lang (2012) report, bank loans and overdrafts are the most widespread debt 
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financing methods for SMEs, but alternative sources, such as leasing and factoring 
have also high relevance.  
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Fig. 1. The main external financing sources for SMEs (adopted from Railiene, 2007; 

Railiene, Ivaskeviciute, 2013)  
 
As presented in Figure 1, the most important external financing sources are 

crediting and venture capital, and state intervention measures as well. State 
intervention is necessary under certain conditions and for a limited period of time. 
The main principles are: the application of measures through market mechanism 
and promotion of motivation for appropriate activities, ensuring macroeconomic 
stability, forming legal conditions for financial transactions, forming an 
information system and ensuring finance acceptability (Railiene, 2007). These 
principles should be applied in the case of business support in order to increase 
entrepreneurship level in the economy, applying them for activating both supply 
(favorable conditions for entrepreneurial activities, widening funds, and easing 
conditions) and demand (development of skills and abilities, refreshing 
qualifications, forming a positive view, ensuring the availability of services, 
herewith financial).  

Financial support measures would be the ones that help alleviate financing 
constraints by influencing the provision of external financing and easing financing 
conditions: funds for crediting, leasing, and share capital investments; single loan 
or loan, lease and investment portfolio guarantees; covering costs of debt or 
investment servicing. Guarantee schemes are usually provided for loans, but are 
applied for leasing portfolios as well and are more effective and less costly 
compared to direct lending (Beck, Klapper and Mendoza, 2010; Kreamer-Eis, 
Lang, 2012). Direct lending is less market-friendly compared to guarantee schemes, 
but supports market-oriented view as loans are usually provided through 
intermediaries: commercial banks, non-bank microfinance institutions, and not-for-
profit microcredit providers (EC, 2012). Support measures for share/venture capital 
investments are direct investments through venture capital funds, individual or 
venture capital portfolio guarantees, fiscal incentives (EC, 2004). 
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3. Finance availability for Lithuanian SMEs 
Following a recent financial crisis in 2008-2009 and an uneven recovery in 

2010, conditions to access finance remain tight for SMEs and entrepreneurs in most 
countries. In Hempell and Sorensen (2010) Euro area research it is concluded that 
both price effects (e.g. higher margins on riskier loans) and restrictions on the size 
of loans negatively affect the growth of corporate loans. In OECD (OECD, 2013) 
research, only one country in the OECD Scoreboard had positive developments in 
2011 for the most of the core indicators. In Canada, SME loans increased while the 
SME loan share in total business loans was stable. Credit conditions improved, 
venture capital recovered and bankruptcies continued to decline. Eleven other 
countries experienced improvements in SME lending but deterioration in credit 
conditions (Chile, France, Korea, the Netherlands, New Zealand, Norway, Russia, 
Sweden, Switzerland, Thailand and Turkey). For the rest of the countries that 
experienced modest or no recovery, most, but not all, of their core indicators 
deteriorated (Czech Republic, Denmark, Finland, Italy, Ireland, Portugal, Serbia, 
the Slovak Republic, Slovenia, Spain, United Kingdom and the United States) 
(OECD, 2013).  

SME Access to Finance (SMAF) index. The European Commission developed 
the SME access to finance index - SMAF index to observe developments in the 
SMEs’ access to finance resources and investigate differences between EU 
countries. The SMAF index provides an indication of the development of SMEs’ 
access to finance over time for the EU and its Member States. The Figure 2 
presents the main elements of SMAF index. There are 14 indicators that cover the 
index: nine – include in debt finance sub-index (85% of SMAF weighting) and five 
in the equity finance sub-index (15% of SMAF weighting) (EC, 2014). 

 
SMAF 

DEBT FINANCE  
SUB-INDEX 

EQUITY FINANCE  
SUB-INDEX 

 % of firms using bank loans 
 Interest rates on loans up to 250 thousand 

EUR 
 Interest rates for overdrafts 
 % of firms using bank overdraft, credit line 

and credit cards overdraft 
 % of firms using leasing or hire purchase or 

factoring 
 % of companies not applying for bank 

because of possible rejection 
 % of firms “applied but did not get 

everything requested” 
 Rejected loan applications and unacceptable 

loan offers 
 Willingness of banks to provide a loan (% of 

respondents who indicated a deterioration) 

85% 

 Total venture capital investment in thousand 
of EUR (% of GDP) 

 Number of venture capital beneficiary SMEs 
(scaled by GDP) 

 Total volumes invested by business angels in 
thousand of EUR (% of GDP) 

 Number of deals where business angels 
invested (% of GDP) 

 % of firms feeling confident to talk about 
financing with equity investors/venture 
capital firms 

15%  
Fig. 2. SMAF index (prepared by authors, according SMAF calculation principles;  

EC, 2014) 
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The highest performing countries in terms of access to finance for SMEs were 

Germany, France and Austria in 2012. However, Greece, Portugal and Bulgaria 
have the lowest scores (EC, 2014). In 2012 Germany and Austria were the 
strongest performing countries, whereas Portugal and Greece have the least 
favourable environment for debt finance (EC, 2014). The equity finance sub-index 
is calculated with data from the European Venture Capital Association and the 
European Business Angel Network reflecting investment volumes and numbers of 
deals/beneficiaries. Here Sweden, Finland and Ireland are the strongest performing 
countries, whereas the Czech Republic and Poland have the least favourable equity 
finance environments (EC, 2014).  

 
Fig. 3. Comparison of SMAF index values in 2007 – 2012 (EC, 2014)  

 
As the Figure 3 shows, Lithuania SMAF index was lower than the average of 

European Union and Euro Area in 2007 -2010 (EC, 2014). In 2010 the SMAF 
index in Lithuania was not far away from the average of European Union and Euro 
Area countries and 2011 and 2012 was higher than average as the debt and equity 
sub-indexes were higher comparing with other EU countries.  

Financing conditions. As concluded from OECD (2013) research despite 
continuous monetary easing, financial institutions had difficulties in translating the 
flow of funds into credit to the private sector. It would be true in case of Lithuania, 
as lending values to non-finance institutions stopped to decrease in 2012, but still 
remain low (LCB, 2013).  

The loan portfolio of banks in Lithuania has been very increasing (more than 
triple) from the period from 2004 (3237 million EUR) till 2008 (10349 million 
EUR). But the financial crisis of 2008 had a negative impact on the loan portfolio 
during the period from 2008 till 2011 as the total loans have decreased more than 
2535 million EUR up to 8426 million EUR. Only in 2012 a growth of total loans 
can be found – up to 7989 million EUR total loan portfolio. The detail dynamic of 
loan portfolio in Lithuania presents Figure 4.  
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Fig. 4. The dynamics of total loan and interest rates in Lithuania (EC, Nov. 2013) 

 
The crediting conditions for SMEs over 2007- 2011 period in most countries 

were severe compared to large enterprises in the form of higher interest rates, 
shortened maturities and increased request for collateral (ECB, April 2013; OECD, 
2012; EC, Nov. 2013). The interest rate spread between loans for SMEs and large 
firms suggests a tightened perception by lenders of risk for SME loans, but it 
wasn’t the case of all Euro area (EA) countries, although the high level of collateral 
requirements increasing the costs of lending was common (OECD, 2013).  

As presented in Figure 4, the interest rates for loans and overdrafts in Lithuania 
had the same increasing tendency in period from 2007 till 2008. Starting from 2009 
the interest rate for loans and overdrafts started to decrease, but lending strategy is 
remaining very conservative in banks of Lithuania as the credit risk margin remains 
very high. 

The Lithuania Central bank (LCB) has been reported (LCB, 2013) in the first 
half of 2013; nearly two-thirds of enterprises surveyed satisfied all their business 
financial needs using internal financing sources. The decision to refrain from 
borrowing was mostly influenced by sufficient internal resources. More than a third 
of surveyed companies are planning business development and going to finance 
about 13% of their business with borrowed fund. Almost half of the enterprises are 
going to use the borrowed funds for the repair or acquisition of equipment, 
machinery and vehicles. In the same survey, two-thirds of borrowing enterprises 
believed that borrowing conditions remained the same, however, there were more 
enterprises that indicated that the borrowing conditions have eased (LCB, 2013). 

The survey on the access of finance of SME’s in the European Union (EC, 
Nov. 2013) has indicated the percentage of euro area SMEs using bank loans (32% 
of euro area SMEs) and bank overdrafts or credit lines (39%) with bank financing 
remaining the most important source of external financing. Half of EU SMEs 
surveyed have taken out a loan in the past two years, the same overall level as seen 
in 2011 but still up on 2009 (46%). Among those SMEs which had borrowed, the 
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most common amount (36% of all loans) was €100,000 to €1 million, but just over 
half (52%) had borrowed less than €100,000. The size of loan has gradually 
increased from 2009 and 2011 to 2013, 33% borrowing €100,000 to €1 million in 
2011 and 29% borrowing €100,000 to €1 million in 2009 (EC, Nov. 2013). Clearly 
the most common provider of loans to EU SMEs were banks, providing the loan to 
85% of all SMEs who had borrowed in the last two years. This was slightly lower 
than the 2011 level (87%). Only one in seven borrowed from non-bank sources, 
either from a private individual such as family or friend (5%) or from another 
source, such as microfinance institutions or government sources (9% of loans) (EC, 
Nov. 2013).  

The overall balance of opinion was that EU SMEs need for a bank loan was 
little more likely to have increased (16%) than decreased (12%) over the past six 
months. The most common opinion (43%) was that the level of need had not 
changed (EC, Nov. 2013). In terms of the factors affecting SMEs need for external 
financing, the ECB survey results indicate that fixed investment (11% of SMEs 
reported this as an increased impact, compared to 13% in H1 2013) and inventory 
and working capital were the largest factors (10% of SMEs, compared with 12% in 
H1 2013). Availability of internal funds decreased in importance as a factor 
affecting need for external finance (3%, down from 7% in H1 2013) (EC, Nov. 
2013). 

The latest bank lending survey in Lithuania (LCB, Oct. 2013) executed by 
Lithuania Central Bank indicates that banks have eased their general credit 
standards as applied to enterprises for a third consecutive half-year. Access to bank 
loans for business should be easier due to improved perception of risk, driven by 
better prospects for the Lithuanian economy and business, better possibilities for 
banks to get funding, the improvement in the quality of collateral, and bank 
competition in the market. Enterprises sensed this in declining margins, easing 
collateral requirements or declining other loan covenants. Major contribution to the 
business borrowing from banks requirement came from the inventories and working 
capital as well as fixed investment financing requirement. Over the next half-year 
banks intend to ease their credit standards as applied SME and it could increase 
bank’s loan portfolios about 3% over 2014 (LCB, Oct. 2013).  

Equity financing was severely affected by financial crisis and economic 
slowdown as well. Despite overall positive economic trend of EA, the venture 
capital and growth capital declined and equity funding had not recovered to the 
level of 2007 (IMF, 2012; IMF, 2013; OECD, 2012). Sweden has the most venture 
capital (as % of GDP) of any EU member; since a relatively high proportion is 
invested in earlier-stage deals - which tend to be smaller - the number of 
beneficiaries is also high. Venture capital is difficult to analyse in Lithuania as just 
one larger deal can cause volatility, but as VC association reports, there were 5.02 
million EUR VC investments in 2007 and 2.73 million EUR in 2011 (EC, 2011). 
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The ECB survey on the access of finance of SME’s in the European Union 
(EC, Nov. 2013) has indicated that equity financing was little used, by just 5% of 
EU SMEs in the past six months. This was slightly lower than the 2011 level of 
7%. It was most likely to be used by SMEs with a stock market listing (17%), by 
the largest SMEs (10% of those with a turnover exceeding €50 million) and by 9% 
of gazelles (i.e. SMEs less than five years old which have grown at over 20% per 
annum) (EC, Nov. 2013). 

SME support measures. At the initiative of Lithuania government has been 
developed SME crediting instruments for investment projects and working capital 
financing. The crediting instruments and programs are implemented by the JSC 
“Investments and Business Guarantees” (INVEGA). The purpose of INVEGA 
activities is to promote the development of SMEs in Lithuania facilitating their 
access to the sources of financing (INVEGA, 2013a). There are some developed 
instruments for the risk reduction for the credit institutions and thus encourage 
commercial banks in Lithuania for credit granting for SMEs: 

• state guarantees for the SME loans and SME financial leasing contracts. 
• portfolio guarantees. 
In addition, INVEGA administrates the financing of loan interests and provides 

partial compensation of SMEs credit interest payment and subsidies form wage 
compensations. The detailed information about SME support instruments are 
summarised in Table 1. 

Risk capital instruments. For the first time, Lithuanian Government funding was 
made available to encourage risk capital investments into companies. On 21st of 
January 2010, the EIF signed an agreement with the selected jointly investing fund 
manager UAB Mes invest (INVEGA, 2013a; 2013b). The value under the 
agreement constitutes EUR 9.45 million; the joint investments to the SME entities 
are expected to make about EUR 16.8 million. The Business Angels Fund I 
together with the business angels (private investors) will invest in small and 
medium-sized enterprises of Lithuania (LTL 1.38 million - EUR 0.4 million - for 
one enterprise). The investors will share their know-how and experience and help 
enterprises to improve their business management skills and successfully behave in 
the long-term perspective.  

On 23 April 2010, under the Risk Capital Funds measure an agreement with 
BaltCap was concluded, and on 1 June 2010 – an agreement with LitCapital Asset 
Management (INVEGA, 2013b). Based on these agreements, two risk capital funds 
were established. Two funds amounting to LTL 138 million (EUR 40 million) have 
been earmarked LTL 96 million (EUR 28 million). It has been set that the 
investment amount invested by the Fund in one targeted enterprise may reach up to 
EUR 3 million (LTL 0.35 million) and EUR 1.5 million (LTL 5.18 million) within 
any period of twelve months. On 11 April 2011, LitCapital Asset Management 
signed an agreement for an LTL 3 million investment with UAB Lignoterma which 
is a bioenergy company of the Lithuanian origin (INVEGA, 2013b). 
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In the Ist Q of 2013 INVEGA has started to manage the agreement with Baltic 
Innovation Fund (BIF). BIF is a Fund-of-Fund initiative launched by the EIF in 
close co-operation with the Governments of Lithuania, Latvia and Estonia in 2012 
to boost equity investments made into Baltic SMEs with high growth potential. BIF 
will invest EUR 100 million into private equity and venture capital funds focusing 
on the Baltic States over the next four years through a ‘fund of funds’ process to 
attract additional private finance and implement the best market standards for 
equity investing in businesses. BIF represents a EUR 40 million investment by EIF 
with each Baltic Government committing EUR 20 million through national 
agencies (INVEGA in Lithuania, KredEx in Estonia and LGA in Latvia) (EIF, 
2013; INVEGA, 2013b). 

 
Table 1. SME support instruments implemented in Lithuania 

 

Instruments TOTAL, 
million Lt 

Implementing 
institutions Conditions 

Source 
of 
Finance 

CREDITING 
Shared Risk 
Credits 379,8 3 banks Credit amount up 

to 16.5 million Lt 
EIF 
Jeremie 

Open Credit 
Fund 150 5 banks 

Credit amount up 
to 1.5 million Lt, 
term – 72 months, 
until 31st of 
December, 2018. 
Not more than 2 
credits. 

75% EU 
Structural 
Funds, 
25% 
bank’s 
own 
recourses  

Small Credit 
Granting 95 3 banks 

Credit amount up 
to 350 thousand 
Lt, term – until 
31st of December, 
2014. 

EU 
Structural 
Funds 

Entrepreneurship 
Promotion Fund 

32.46 
(662 
units)* 

57 credit 
unions (CU) 

Credit amount up 
to 86 thousand Lt, 
INVEGA credit 
guarantee, 95% 
interest 
compensation, 
wage 
compensation.  

EU 
Structural 
Funds 

GUARANTEES 
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Credit 
(INVEGA) 

Guarantees: 
2427 units; 
Guaranteed 
credit: 
1 016,57 
million 
Lt** 

11 banks, CU 
30-80% of loan  
(not more than 3 
million Lt) 

Structural 
Funds – 
National 
sources 
of 
finance 

Lease 
(INVEGA) 

7 leasing 
companies  

70% of assets 
(not more than 5 
million Lt) 

Credit Portfolio 
138,83 

2 banks 80% of loan, max. 
11.28 million 
EUR 

EIF 
Jeremie Lease Portfolio 1 leasing co. 

INTEREST COMPENSATION 

INVEGA 
44.9 

(3695 
SMEs) 

11 banks, 7 
leasing comp., 

CU 

Working capital 
financing - not 
longer than 24 
months, 
investment credit 
– up to 36 months, 
till 30th of 
September 2015. 
Up to – 50% of 
interest. 

EU 
structural 

Funds 

SUBSIDIES: WAGE COMPENSATION 

Entrepreneurship 
Promotion Fund 10 SMEs 

Total not more 
than 25 thous. Lt, 
priority group: 
SMEs (personnel: 
young people to 
29 years old, 
unemployed, 
disabled, older 
than 50 years) or 
20 thous. Lt to 
other SMEs, but 
not more than 
1311.80 Lt per 
employee. 

EU 
structural 

Funds 

First job support 32 SMEs 

Period not 
exceeding 12 
months, for a 
young person, 16 
to 29 years of age, 

EU 
structural 

Funds 
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employed for the 
first time, with no 
previous work 
experience under 
employment 
contract. 

* period from 2010 till December 31st, 2012; ** period from 2007 till December 31st, 
2013 

Data from INVEGA (INVEGA, Dec. 2013; 2013b). 
 
Impact of financial crisis on SME’s access to finance. The problem of access to 

financing sources is strongly exacerbated by the financial and economic crisis as 
SMEs and entrepreneurs have been suffered by shocks as SMEs are generally more 
vulnerable in times of crisis for many reasons (Figure 5). Even in ‘normal’ 
economic conditions governments have recognized that, to survive and grow, 
SMEs need specific policies and programs. However, at the present time, SMEs 
have been especially hard hit by the global crisis. SMEs are more vulnerable now 
for many reasons: not only has the traditional challenge of accessing finance 
continued to apply, but new, particularly supply-side, difficulties are currently 
apparent.  

Also it’s to be mentioned that the stagnation in lending is true even of banks in 
countries where governments have deliberately strengthened banks’ balance sheets 
to allow them to grant additional credit to SMEs and/or where credit guarantee 
schemes exist. This is a the fact that large banks have evolved into very complex 
institutions where loan decision making is centralized and based on automated 
credit assessment systems. Thus SMEs often lack face-to-face contact with bank 
managers who understand their specificities. Inappropriate and indiscriminate use 
of credit scoring mechanisms can lead even deserving SMEs to be denied credit. To 
some extent, a proper use of individual assessment through relationship banking 
can counteract this, and it has survived in some countries because the banking 
sector is composed of many local or regional banks which have been less affected 
by the crisis, are liquid, and continue to lend to SMEs.  
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IMPACT OF CRISIS 
SME 

Drastic drop in demand 
for goods and services 

Tightening in credit 
terms  

Difficult downsize as already 
small 

Less diversified 

Weaker financial structure, 
lower capitalization) 

Lower or no credit rating 

Heavily dependence on 
credit 

Fewer financing options 

GOVERNMENT IMPACT 
COULD BE 

Supporting sales  

Preventing reduction of 
SME‘s working capital  

Enhancing SME’s access 
to liquidity 

Helping SME’s to 
maintain their investments 

Increased payment 
delays  

Shortage 
of cash 
flow 

An increase in reported 
defaults, insolvencies and 
bankruptcies Mezzanine or equity or 

quasi –equity guarantees  

 
Fig. 5. Impact of crisis on SME (prepared by authors, based on OECD, 2009, 2012, 2013; 

ECB, April 2013; EC, 2012, Nov. 2013; LCB, April 2013) 
 

The government impact and support could be noticeable by preparing and 
implementing specific and active SME’s programs and policies that include 
supporting SME’s sales, preventing reduction of SME’s working capital, helping 
SME’s to maintain their investments, enhancing SME’s access to liquidity and 
promoting the mezzanine development in SME’s sectors or providing equity or 
quasi equity guarantees. 

Basel III. To address the market failures revealed by the financial crisis, the 
Basel Committee on Banking Supervision proposed a number of fundamental 
reforms to the international regulatory framework as part of a new Basel III 
Accord. Basel III is a comprehensive set of reform measures, developed by the 
Basel Committee on Banking Supervision, to strengthen the regulation, supervision 
and risk management of the banking sector (BIS, 2013). These measures aim to 
improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and 
economic stress, whatever the source; improve risk management and governance; 
strengthen banks' transparency and disclosures.  

Within the EU, the European Commission has decided to implement Basel III 
through the use of a Regulation and a Directive. The Commission published its 
original formal proposals for the Capital Requirements Regulation (CRR) and 
amended Capital Requirements Directive (CRD) in July 2011. This collective 
package of legislation is commonly referred to simply as CRD IV (KPMG, 2013). 
The aim of these regulations is to improve the resiliency of the banking sector by 
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requiring more and higher quality capital and more balanced liquidity. The key 
elements of CRD IV/CRR are higher quality capital base; higher minimum capital 
requirements; additional requirements for calculating risk-weighted assets (RWAs); 
leverage ratio; liquidity standards. 

The CRR replicates in large part the Basel III capital and liquidity package, 
with the addition of some national flexibility in the use of macro – prudential 
instruments. One of key CRR differences from Basel II is capital requirement on 
small and medium sized enterprises (KPMG, 2013). As SMEs are one of the pillars 
of the EU economy given their fundamental role in creating economic growth and 
providing employment, European Commission decided to fill the existing funding 
gap for SMEs and ensure an appropriate flow of bank credit to SMEs (EU, 2013). 
From a micro-prudential perspective, Basel III minimum capital requirements and 
the underlying risk weights can be considered as the main factors potentially 
affecting banks’ incentives to lend to SMEs. In the CRDIV/CRR framework, there 
are different provisions affecting SMEs, depending on whether a standardised 
approach or more sophisticated approaches are used. As regards the standardised 
approach, loan size plays an important role when defining the risk weight and thus 
the pertinent capital requirement. To clarify: small-sized loans up to€1 million are 
treated as retail exposures, and benefit from a lower risk weight of 75%, compared 
with a risk weight of 100% for unrated corporate loans. Hence, the current 
regulation treats small-sized loans, which are likely to be taken up mainly by 
SMEs, in a more favourable manner (Coeure, 2013). Aware of the potential 
implications for SMEs and with the aim of partly neutralising the potential adverse 
impact of increased minimum capital requirements, EU co-legislators have agreed 
on the inclusion of a specific discount factor for exposures to SMEs, for loans up to 
€1.5 million. This measure is expected to reduce capital requirements for SMEs by 
about 25%. The ECB supports this proposal and considers it as an important policy 
tool that may help SMEs in their access to bank finance (Coeure, 2013). 

Improving access to finance for SMEs. SMEs are specific in their financing 
structure. They turn more often to banks for their external financing than large 
firms but, at the same time, they are generally more likely to experience greater 
difficulties in obtaining funds (Coeure, 2013). To improve SME financing 
conditions and SME access to finance European Commission presented the action 
plans for SME financing for the 2014-2020 period (Darvas, 2013): 
• Measures to improve lending to SMEs (such as the Programme for the 
Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME), including a Loan Guarantee 
Facility for debt financing and securitisation of SME loans; the Horizon 2020 
programme, including a debt facility with an SME window to support research and 
innovation; the Creative Europe Programme, including a Cultural and Creative 
Sectors Facility; and the EU Programme for Social Change and Innovation); 
• Measures to improve access to venture capital and other risk financing (funded 
by COSME and Horizon 2020). 
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There are three main targeted options to improve SME financing conditions 
(Darvas, 2013):  
1. More direct lending by public institutions, such as the European Investment 
Bank, or public guarantees for lending by commercial banks. 
2. Enhanced securitization of SME loans through either guarantees or European 
Central Bank asset purchases. 
3. Long-term central bank funding at a low interest rate conditional on the 
expansion of net lending. These options are not mutually exclusive and could be 
applied simultaneously. 

In a broader context, there is a need for structural market innovation to improve 
SME financing. Such an innovation would create a market for asset-backed 
securities, where the underlying assets are loans to SMEs. It could also support the 
revival of this market segment by increasing its transparency and therefore investor 
confidence. Having access to a diversified source of finance for SMEs will enhance 
their resilience through the business cycle. Because SMEs are characterised by 
their relatively small size and because it is costly to collect information on their 
projects, they have limited access to capital markets. In this context, securitisation 
offers an opportunity for the custodians of large pools of European savings, i.e. 
insurance and pension funds, to channel resources to SMEs. In this vein, the efforts 
put in place in the Prime Collateralised Securities (PCS) initiative should be 
commanded (Coeure, 2013). 

 
3. Conclusions 

In summary, the main causes of recent financial crisis are low bank capital and 
insufficient levels of liquid assets because of balance sheet expansion, substantial 
liquidity risk mismatches between assets and liabilities. These problems are 
addressed in the international regulatory framework as part of a new Basel III 
Accord. The purpose is to improve the resiliency of the banking sector by requiring 
more and higher quality capital and more balanced liquidity. The improvements 
are: new capital definition, increased capital requirements, new capital buffers, new 
leverage ratio, new liquidity standard, and new standard for internal ratings and use 
of external ones. 

The factors influencing a limited SMEs access to external finance are 
information asymmetry, high risk – uncertainty, high transaction and monitoring 
costs, and insufficient collateral. Finance availability in different SMEs growth 
stages is valued by entity size, experience and information availability. As 
information asymmetry and uncertainty exists, the supply of external financing is 
limited because of moral hazard and adverse selection risks. SMEs face tighter 
valuation criteria and crediting conditions. In the case of venture capital 
investments, the information and valuation costs are much higher; the return 
requirements are higher too. This financing measure is available and acceptable for 
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businesses having the experience of successful activities and insights of perspective 
development, foreseeing high growth rates, acting in perspective sectors.  

The application of state intervention measures is vital for SMEs, but state 
intervention is justified only in the case of finance supply or demand failure and 
only if measures that least disturb market conditions are applied. The most popular 
and widely used measures are guarantee schemes, but microcredits, interest rate 
subsidies, venture capital investments are non the less important under certain 
conditions.  

Following the financial crisis of 2008, conditions to access finance still remain 
tight for SMEs and entrepreneurs in most countries. SME Access to Finance 
(SMAF) index, developed by the European Commission, provides the indication of 
the development of SMEs’ access to finance in EUR by analysing access to debt 
finance, access to equity finance and survey perceptions. Lithuanian SMAF index 
was higher than average in 2011 as the debt sub-index was higher compared to 
other EU countries. 

The analysis of SMEs financing conditions has disclosed the growing loan 
portfolio, decreasing interest rates and VILIBOR in Lithuanian commercial banks. 
As the LCB has reported (LCB, 2013), almost two-thirds of enterprises surveyed 
satisfy all their business financial needs using internal financing sources. But 
almost half of the enterprises surveyed have indicated the need for borrowing from 
credit institutions for investments in equipment, machinery and vehicles. 

In spite of the fact that EC has reported the deterioration in external financing 
because of demand-driven factors (general economic outlook and firm-specific 
outlook), Lithuanian Central Bank indicates that banks in Lithuania have eased 
their general credit standards. The access to bank loans should be easier for 
business due to the improved perception of risk, driven by better prospects for the 
Lithuanian economy and business, the improvement in the quality of collateral, and 
bank competition in the market. 

The analysis of SME support instruments implemented in Lithuania has shown 
the spectrum of measures: 4 crediting programs, state (INVEGA) credit repayment 
or portfolio guarantees for financial institutions (commercial banks, leasing 
companies, and credit unions). Also, SMEs can get partial (up to 50%) financing of 
interest of loans issued by credit institutions or financial lease companies. Besides, 
SMEs can receive subsidies for wage compensation from the Entrepreneurship 
Promotion Fund and measure ‘Fist Job Support’. Risk capital instrument 
implementations are just making first steps in Lithuania. EIF with the help of 
INVEGA implement new programs which could help stimulate the risk capital 
investments in Lithuanian SMEs.  

A drastic drop in demand of SME’s goods and services, the shortage of cash 
flow (tightening in credit terms, increased payment delays), and growing defaulted 
and bankrupted SMEs were just the main after-effects of the financial crisis of 
2008. As SMEs are very important for each country’s economy, government has to 
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implement a stable and proceeding policy and programs for supporting SMEs sales, 
preventing the reduction of working capital, helping SMEs to maintain their 
investments, enhancing the access to liquidity and to promoting mezzanine 
development in the SMEs sector, providing equity or quasi equity guarantees. 
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Abstract. Article analyzes the peculiarities of development of Lithuanian intra-industry 

trade under current conditions. Thus the basic methods of intra-industry trade assessment; 

the pattern of intra-industry trade between Lithuania and the EU; the influence of intra-

industry trade on the changes of export structure are determined. The researches show that 

intra-industry trade is the most important and constantly increasing sector in Lithuanian 

international trade. The analysis of calculated intra-industry trade indexes reveals that 

Lithuanian integration into the EU had an influence on the main directions of nature and 

pattern of international trade development.  

Keywords: intra-industry trade, Grubel-Lloyd index, marginal intra-industry index, 

international trade, export, import. 

 

1. Introduction 

The globalization and integration processes opened additional possibilities for 

development of international trade. A large part of trade consists of intra-industry 

trade, defined as the exchange of broadly similar goods. Intra-industry trade has 

risen rapidly in the past three decades and now accounts for more than half of all 

trade manufactures among the industrial countries. Over time, industrial countries 

have become similar in their levels of technology and in the ability of capital and 

skilled labour. Increasing part of intra-industry trade in the volume of global trade 

is of importance to the changes of economy of separate countries. The higher the 

intra-industry trade, the more similar and higher developed are the trading partners. 

The scale of such having trade increased the volumes of production, export and 

import in various sectors of economy of such countries change. This leads to 

changing nature of international trade and its structure of goods [1]. The 

emergence and growth of intra-industry trade, defined as the exchange of broadly 

similar goods, has been one of the most important trends in world trade over the 

past few decades and has gained increasing attention in the economic literature. 

The causes of intra-industry trade, and its implications for structural adjustment 

and the gains from trade, have been the subject of much study. D. Ricardo’s theory 

of comparative advantage and Hecksher-Ohlin theory of proportions of production 
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factors explained the international trade among countries using differences in 
resources and availability of production factors [2]. However intra-industry trade 
fails to reflect comparative advantage. This was the reason for the analysis of intra-
industry trade using various alternative international trade theories.  

Based on new theories, monopolistic competition and increasing returns leads to 
intra-industry trade between countries, whereas the old comparative advantage is 
still applied for countries separated by high economic distance (i.e. a large 
difference in factor endowment, technology levels, etc.) [2].  

Most of researches show that the more developed a country is the more 
specialized is the structure of international trade and, therefore, a larger part of 
trade within a branch dominates in the total scope of international trade [3, 4, and 
5]. 

Although the intra-industry trade is wide-spread, economic literature has 
numerous discussions regarding importance thereof. While analyzing the 
importance of this trade it is necessary to measure the part of intra-industry trade in 
the international trade. The following are the dominating approaches of 
measurement of importance of intra-industry trade: The Balassa index, Grubel-
Lloyd index, The Aquino formula, The Bergstrand method, index of marginal 
intra-industry trade and etc. [6, 7, 8, 9 and 10]. 

Current economic integration process expanded the boundaries of the European 
Union thus influencing tendencies of changes of intra-industry trade. The 
economic crisis has a significant influence on the changes of intra-industry trade 
between Lithuania and the EU. However, presently researches investigating such 
changes are missing. Therefore, actual problem is to estimate the peculiarities of 
development of Lithuanian intra-industry trade under existing conditions. 

The aim of the research: to examine the peculiarities of development of 
Lithuanian intra-industry trade. Seeking for this aim, the following research tasks 
to be accomplished: 

• to present the basic methods of intra-industry measurement;  
• to perform comparative analysis of intra-industry trade between Lithuania 

and the EU;  
• to estimate the significance of intra-industry trade on development of trade 

structure between Lithuania and the EU. 
The object of this research: Lithuanian intra-industry trade.  
The methods of research are: analysis and synthesis of the scientific literature 

discussing the problems of intra-industry trade; the systematic statistical data 
analysis of Lithuanian international trade; comparative analysis of changes of intra-
industry trade between Lithuania and the EU using Grubel-Lloyd and marginal 
intra-industry indexes. 
2. Methods of measurement of intra-industry trade 

Various methods are used for measuring intra-industry trade. The first works on 
this matter were presented by Bela Balassa in 1966 [7]. He proposed the first index 
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of intra-industry trade that measured the degree of trade overlap (simultaneous 
import and export of goods within an industry).  

Several alternative measures have been developed in the literature to assess the 
degree of intra-industry trade (Grubel-Lloyd index, The Aquino index, The 
Bergstrand method etc. [6, 8 and 9]. The index most often used to assess the 
importance of intra-industry trade was introduced by Grubel and Lloyd in 1975. 
The traditional measure of intra-industry trade is used and the Grubel–Lloyd index 
calculated as: 

 
GLi = 1– [| Xi – Mi | / (Xi + Mi)],                                            (1) 

  
Where Xi   is the export in a certain line of goods and Mi – import in the same 

commodity group.  
   

The value of GLi index can vary between 0 and 1, whereas the former denotes 
zero intra-industry trade and the latter corresponds to the situation where all trade 
is intra-industry. One should also note that trade   imbalance between trading 
partners leads to downward deviation of the value of the GLi index, i.e. the 
theoretical maximum value 1, which corresponds to hundred-percent intra-industry 
remains unachievable [9]. 

The limitations of using changes in the standard Grubel–Lloyd index to capture 
the dynamics of changes in intra-industry trade are widely recognized. In the 
literature on trade liberalization has been that Grubel–Lloyd index, as measure of 
intra-industry trade, is negatively correlated with factor market adjustment costs. 
But adjustment costs are dynamic phenomena and the static Grubel–Lloyd index is 
not suitable measure in this instance. Consequently, recent theoretical 
developments stress the importance of marginal intra-industry trade in the context 
of the adjustment costs of trade liberalization. 

Several indices of marginal intra-industry trade have been developed. The first 
attempt to construct an index of marginal intra-industry trade was made by Chris 
Hamilton and George Kniest in 1991, who argued that Grubel–Lloyd index, is not 
appropriate in explaining changes in trade flows over time. They indicated that for 
the purpose of evaluating the adjustment consequences of trade expansion it was 
important to focus on how intra-industry trade changes at the margin. Chris 
Hamilton and George Kniest offered an index which effectively calculated the 
proportion of the changes in exports or imports [10]. The most popular measured in 
recent empirical studies is that proposed by Marius Brulhart (1994), which is 
transposition of the Grubel–Lloyd index to trade changes: 

 
A= 1– [(∆ Xi – ∆ Mi) / (∆ Xi + ∆ Mi)],                            (2) 

Where Xi and Mi have the same meaning as in the case of the GLi index; ∆ is 
the change in trade flows between two years [11]. 
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Like the GLi index, the A index varies between 0 and 1, where the extreme 
values correspond to changes trade flows that are attributable to being entirely of 
an inter-industry (0) and intra-industry (1) nature. The A index is defined in all 
cases, can be aggregated over a number of product groups using appropriate weigts 
and indeed shares many the familiar statistical properties of the Grubel–Lloyd 
index. When a country’s exports and imports in a particular industry grow or 
shrink at a similar absolute rate (high A), trade-induced adjustment is likely to 
occur at the intra-industry level, while the overall performance of the industry is 
determined by factors which tend to affect all countries symmetrically, such as 
global demand or technology changes. The A index therefore captures the degree 
of cross-country symmetry in trade changes. Conversely, where a country’s exports 
and imports in a particular industry show diverging trends (low A), both the trade-
induced asymmetrical forces for the geographical inter-industry adjustment and 
exogenous factors determining the fate of the industry across all countries are 
likely to be relevant [11]. Regarding the fact that Grubel-Lloyd index is 
widespread and used for the analysis of importance of intra-industry trade in 
separate countries, it will be used in this paper to analyze the trend and extent of 
this kind of trade between Lithuania and the EU. The changes in trade over time 
are examined using an index of marginal intra-industry trade.  

      
3. Comparative analysis of development of Lithuanian intra-industry trade  

Using the Grubel and Lloyd index and standard international trade classification 
(SITC) is calculated intra-industry trade index between Lithuania and its main 
partners during the 2006-2012 (Table 1). For comparative analysis of Lithuanian 
intra-industry trade in Table 1 was selected EU countries witch are the main 
partners of country’s export and import. The analysis of intra-industry trade 
between Lithuania and the EU shows that the value of GLi index is close to 1 
(Table 1). This is related to the fact that the EU is the main Lithuanian trading 
partner: share of export of goods to the EU in the total export during 2006–2012 
were the largest. This was also characteristic to the import from EU.  In 2012 
export of Lithuanian goods to the EU comprised 60.5 % of total export and import 
from the EU –56.8% of total import [12, 13]. As we can see from Table 1, growth 
tendency is characteristic to Lithuanian intra-industry trade with Latvia, Germany, 
Poland and Netherlands, but in 2008 these indices –decrease (Table 1). It is 
connected with economic recession in all countries of the EU. 

The analysis of intra-industry trade between Lithuania and the EU according to 
SITC shows that huge differences in separate groups prevail (Table 2). The 
analysis of intra-industry trade between Lithuania and the EU according to SITC 
shows that huge differences in separate groups prevail (Table 2). Data of Table 2 
show that trading in food products, drinks, tobacco, and other manufactured goods,  
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Table 1. Intra-industry trade between Lithuania  
and its trading partners in 2006-2012 

 
Countries Year 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU 0.85 0.80 0.89 0.99 0.98 0.99 0.99 
Latvia 0.74 0.75 0.74 0.83 0.87 0.84 0.82 
Estonia 0.79 0.93 0.80 0.59 0.78 0.64 0.59 
Germany 0.59 0.65 0.63 0.87 0.91 0.92 0.85 
United Kingdom 0.91 0.94 0.70 0.59 0.54 0.59 0.56 
Poland 0.64 0.59 0.61 0.79 0.87 0.81 0.72 
Netherlands 0.97 0.66 0.85 0.94 0.95 0.95 0.99 

Source: Author’s calculation, [14]. 
 

raw materials, chemicals and related products dominate between Lithuania and the 
EU because trading indices of these branches are the largest. This shows the nature 
of specialization of international trade.  

 
Table 2. Intra-industry trade between Lithuania and the EU according  

to SITC in 2006-2012 
 

SITC Year 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Food, drink, tobacco 
(SITC 0+1) 

0.97 0.99 0.86 0.95 0.95 0.96 0.97 

Raw materials (SITC 
2+4) 

0.81 0.73 0.83 0.80 0.76 0.75 0.76 

Mineral fuels, lubricants 
and related materials 
(SITC 3) 

0.14 0.20 0.08 0.11 0.20 0.21 0.23 

Chemicals and related 
products (SITC 5) 

0.64 0.77 0.86 0.81 0.82 0.85 0.89 

Machinery and transport 
equipment (SITC 7) 

0.47 0.41 0.40 0.62 0.56 0.58 0.61 

Other manufactured 
goods (SITC 6+8) 

0.81 0.85 0.84 0.97 0.97 0.98 0.98 

Source: Author’s calculation, [14]. 
 

 Data of Table 2 show that Lithuanian trading with the EU in food products, 
drinks, tobacco, other manufactured goods, chemicals and related products during 
2012 not only increased if compared to 2006 but also were the largest. Such 
situation was determined by many reasons, mainly, abolition of customs taxes for 
food products and alcoholic drinks from the EU States. This reduced the prices of 
these products, increased consumption and import thereof. On the other hand, 
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during the examined period of time from 2006 to 2012 export of the said goods 
increased [12, 13].  

The Grubel-Lloyd indices in Table 1, Table 2 indicate a slightly upward trend in 
intra-industry trade. However, the Grubel-Lloyd index is most appropriate for 
measurement over a single period of time, i.e. is regarded as static indicator of 
intra-industry trade. The analysis has so far been based on indices which measure 
the extent of intra-industry trade as a proportion of total trade at a given point of 
time. But changes in the Grubel-Lloyd index may not capture potential adjustment 
costs, and measures of marginal intra-industry trade can, therefore, be used to 
complement traditional intra- industry trade analysis. We have calculated A indices 
between Lithuania and its trading partners over the periods 2006-2009 and 2009-
20128 based on multilateral trade flows at specified group’s level (Table 3). 

 
Table 3. Marginal intra-industry trade between Lithuania  

and its trading partners in 2006-2012 
 

Countries Year 
2006-2009 2009-2012 

EU 0.92 0.96 
Latvia 0.75 0.78 
Estonia 0.90 0.92 
Germany 0.89 0.90 
United Kingdom 0.87 0.89 
Poland 0.88 0.91 
Netherlands 0.84 0.88 

Source: Author’s calculation, [14]. 
 
The highest share of marginal intra-industry trade is revealed for Estonia and the 

EU over both periods. For other trade partners was the level of marginal intra-
industry trade less relevant over both periods. The generally low level of A indices 
(close to zero) indicates that most of change occurring in trade flows has been 
inter-industry by nature and therefore very likely have induced high adjustment 
costs.                                                                                                                                    

Thus, the analysis of intra-industry trade reveals that after Lithuania becoming 
the member of the EU, having national economics under development, structural 
changes of their economics takes place. Having Lithuania trade with numerous 
foreign countries in a free trade regime influences the increase in the volumes of 
import and export. Due to that the share of intra-industry trade importance thereof 
has increased. Intra-industry trade provides more additional benefits from 
international trade than comparable advantage because trade within a branch 
enables the countries to gain benefit from larger markets. A country can 
simultaneously decrease the amount of produced goods and to increase the range of 
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goods useful to the consumers. Thus, the nature of international trade is changing 
as well as its structure of goods due to increasing specialization within a branch 
and the variety of produced goods increases. 

 
4. Conclusions 

1. The globalization and integration processes opened additional possibilities 
for development of intra-industry trade. Lithuanian integration into EU had an 
influence on the changes of intra-industry trade between Lithuania and the 
members of EU. It was determined that in recent years export of Lithuanian 
goods into EU countries and import from EU comprised the biggest share of 
all export and import. Analysis shows that the global financial and economic 
crisis had a huge impact on the changes of intra-industry trade and intra-
industry trade between Lithuania and member states of the EU decreased.  
2. The analysis of the basic methods of measurement of intra-industry trade 
shows that various methods are used for measuring intra-industry trade. To 
examine the changes of intra-industry between Lithuania and its trading 
partners is used Grubel–Lloyd index. This index as an indicator of the degree 
of industrial specification helps to study Lithuanian ability to compete in a 
more open trade setting. But the Grubel-Lloyd index is most appropriate for 
measurement over a single period of time and changes in the Grubel-Lloyd 
index may not capture potential adjustment costs. Therefore, marginal intra-
industry trade index helps to examine changes in trade flows over time.  

3. On the basis of SITC is determined concentration of intra-industry trade flows 
to the groups of countries. Analysis shows that growth tendency of intra-
industry trade is characteristic between Lithuania and Latvia, Poland, 
Germany and Netherlands and tendency of reduction with Estonia and United 
Kingdom. Researches indicate that regarding economic recession in all 
countries of the EU Lithuanian intra-industry trade with analyzing countries 
decreased. However intra-industry trade of all examined countries with EU is 
predominant if compares to inter-industry trade. This is related to the fact that 
all examined countries are of similar economic development, capital-labour 
ratio, qualification level.  

4. On the basis of standard international trade classification (SITC) are 
determined that Lithuanian intra-industry trade is the most important and 
constantly increasing sector of international trade. The analysis of the 
calculated intra-industry indexes of Lithuania and EU using SITC shows that 
Lithuania has advantages in such SITC groups as food, drink and tobacco, 
other manufactured goods. EU has advantages in trade with goods induced in 
group’s mineral fuels, lubricants and related materials, machinery and 
transport equipment.  

5. On the basis of marginal intra-industry trade calculation is determined that the 
highest share of is revealed for Estonia and the EU over both periods. For 
other trade partners was the level of marginal intra-industry trade less relevant 
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over both periods. This situation indicates that most of change occurring in 
trade flows has been inter-industry by nature and therefore very likely have 
induced high adjustment costs.  

6. Thus, the analysis of intra-industry trade reveals that after Lithuanian 
becoming the member of the EU, having national economics under 
development, structural changes of Lithuanian economics takes place. The 
calculation results show the main directions of nature and pattern of 
international trade development. Thus, the nature of international trade is 
changing as well as its structure of goods due to increasing specialization 
within a branch and the variety of produced goods increases. 
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Abstract. The article examines the importance of developing financial-industrial groups, in 

particular organized in the form of the concern, to provide conditions for economic growth 

and maintenance of production and marketing of competitive products on the internal and 

external market. In the modern Russian conditions, is especially important with the 

development of industrial companies, active use of innovative and investment activities in 

the framework of implementing its strategic goals. 

Keywords: financial-industrial group, the group, investment, industrial concern. 

 

1. Introduction  

В различных государствах структура и характер деятельности 

объединений во многом схожи между собой, но существуют и некоторые 

различия, которые объясняются уровнем развития финансового рынка, 

сложившимися историческими обстоятельствами создания и развития 

финансово-промышленных групп в той или иной стране, ролью государства в 

вопросах поддержки деятельности объединений, особенностями правового 

регулирования корпоративных отношений. 

 

2. Organization of the activity of financial-industrial groups  

Финансово-промышленная группа (ФПГ) — объединение промышленных 

предприятий с финансовыми учреждениями, на основе установленных между 

ними отношений экономического и финансового взаимодействия. Это 

совокупность экономических субъектов (обычно юридических лиц), либо 

действующих как основное и дочерние общества, либо объединивших свои 

активы в целях технологической или экономической интеграции [1]. 

Как правило, финансово-промышленные группы создаются на базе 

технически связанных предприятий, выпускающих сложную наукоемкую 

продукцию, являющуюся конкурентоспособной на внутреннем и внешнем 

рынке, пользующуюся стабильным спросом, а также предприятий, 

поставляющих продукцию для государственных нужд. ФПГ выступают 

важным инструментом реализации структурной перестройки экономики, 

развития перспективных отраслей и производств, в первую очередь 
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экспортно-ориентированных, способствуют ускорению научно-технического 
прогресса, а также продвижению экологических программ. Объединение в 
ФПГ значительных финансовых ресурсов и промышленного потенциала дает 
возможность реализации инвестиционных проектов, направленных на 
разработку и производство высокоэффективной и конкурентоспособной 
продукции. Помимо этого, деятельность хозяйствующих субъектов в форме 
ФПГ дает преимущество в конкурентной борьбе за счет того, что достигается 
оптимизация налогов и уменьшение рисков, которые не могут быть 
достигнуты другим путем. 

Несмотря на тот факт, что Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 
190-ФЗ «О финансово-промышленных группах» признан утратившим силу 
(№115-ФЗ), в настоящее время в российской экономике существует 
множество разновидностей финансово-промышленных групп, таких как 
концерны, холдинги, конгломераты и т.д. Практически все они были 
созданы, потому что в XXI веке России стали необходимы такие 
промышленные объединения, которые смогли бы выйти на внешний рынок. 

 
3. Prospects for the development of corporations in the Russian economy 

Наиболее распространенной и перспективной формой ФПГ в России 
сейчас является концерн – финансово-промышленная группа компаний 
разных отраслей промышленности, что и отличает её от других форм 
объединений. Типичным для концерна является сохранение 
самостоятельности участников, но с учётом координации со стороны 
доминирующих финансовых структур. Организации, входящие в состав 
концерна, сохраняют свою юридическую самостоятельность, а определенные 
функции по управлению, снабжению, производству, маркетингу предприятий 
взяты под единое управление. 

С точки зрения системы участия в капитале можно выделить два вида 
концернов: - концерн, организованный в виде материнской компании и 
дочерних компаний; - концерн, состоящий из сестринских обществ, т.е. 
созданный таким образом, что отдельные входящие в него компании 
производят взаимный обмен акциями. Тем самым все члены концерна 
оказывают взаимное влияние на проводимую концерном политику, и в то же 
время он остается под единым руководством. 

Обычно участники концернов объединяют не только экономический 
потенциал, но и усилия в рыночной стратегии. Основным преимуществом 
концерна является концентрация финансовых и других ресурсов. 

Основные цели и задачи концерна: 
- управление холдинг-компаниями; 
- проведение маркетинговых исследований и мероприятий; 
- разработка, реализация и финансирование целевых научно-технических 
программ, формирование научно-технической и технологической политики 
предприятий концерна; 
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- оказание помощи в создании и развитии производств, обеспечивающих 
эффективную деятельность предприятий концерна; 
- осуществление в интересах предприятий концерна  рекламно-выставочной 
и маркетинговой деятельности, участие в организации и проведении 
выставок (показов) продукции гражданского, военного и двойного 
назначения; 
- продвижение продукции, товаров и услуг предприятий концерна; 
- привлечение инвестиций на предприятия концерна, в том числе в интересах 
создания конкурентоспособных образцов высокотехнологичной 
промышленной продукции, включая продукцию военного и двойного 
назначения, а также для непрерывной деятельности, как концерна, так и 
предприятий; 
- проведение прикладных исследований по перспективным направлениям 
развития науки и техники и  внедрение в производство передовых 
технологий в целях повышения уровня разработок высокотехнологичной 
промышленной продукции, сокращения сроков и стоимости ее создания. 

Типичные современные концерны имеют в своем управлении 
предприятия с полным технологическим циклом и располагают ими 
одновременно в нескольких отраслях и сферах экономики. В России 
концерны создаются на базе крупных государственных предприятий и 
объединений (например, концерн Ростех). Такие предприятия при вхождении 
в концерн утрачивают ведомственную принадлежность. 

Благодаря крупномасштабной концентрации капитала, производственных 
мощностей и возможности диверсификации, концерны обладают 
определенной устойчивостью к колебаниям конъюнктуры, способны выгодно 
перераспределять инвестиции, концентрировать их на наиболее 
рентабельных направлениях [2]. 

В условиях быстрого развития научно-технического прогресса концерны 
превращаются в научно-технические центры с исследовательскими 
лабораториями. В таких центрах одновременно ведутся научные, 
экспериментальные и производственные работы.  

Концерны занимаются инвестиционной деятельностью для развития 
предприятий, входящих в их состав. Цель инвестиционной деятельности 
концерна - обеспечение устойчивого развития и высокой прибыльности 
компании. Инвестиции позволяют концернам быть конкурентоспособными, 
дают возможность увеличения стабильности финансового положения 
предприятий-участников и концерна в целом. 

С целью обеспечения устойчивого развития и поддержания 
конкурентоспособных рыночных позиций, особое внимание руководство 
концерна уделяет следующим стратегическим направлениям: 

− обеспечение темпов роста производственно-финансовых показателей 
по всем активам концерна выше средних по отрасли; 
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− оптимизация структуры и качества научных и производственных 
активов путём совершенствования их деятельности; 

− увеличение рентабельности инвестиций за счёт вложений в наиболее 
эффективные отрасли науки и производства; 

− инвестиционное участие в крупных межрегиональных и 
международных научно-технических и производственных проектах; 

− инвестиции в разработку и внедрение новых технологий; 
− повышение стандартов корпоративного управления и прозрачности 

бизнеса. 
В современных российских условиях особую роль выполняют 

промышленные концерны. В последние годы ускорились концентрация и 
централизация капитала в концернах, которые специализируются на 
производстве стали, автомобильной промышленности, нефтепереработке, 
производстве оружия и радиоэлектроники. Важнейшей чертой концентрации 
и централизации капитала стало то, что это не привело к исчезновению 
малого бизнеса. Мелкие и средние фирмы отыскивают специализированные 
ниши, где выступают субподрядчиками концернов в крупносерийном 
производстве [3]. 

Одной из основных функций промышленных концернов является 
функция сбыта. Концерны, создавшие хорошо отлаженный сбытовой 
аппарат, обладают сильным преимуществом в конкурентной борьбе. 
Современной тенденцией является создание и развитие концернов в сферах, 
где российские корпорации имеют преимущество сбыта, например, 
нефтепереработка, переработка леса, военная промышленность и др.  

Можно предположить, что дальнейшее развитие концернов будет 
направлено на укрепление основной деятельности и в народном секторе, 
например, сельском хозяйстве, автомобилестроении, легкой 
промышленности и т.п. Конечно, сейчас в этих секторах экономики есть 
ФПГ, но они имеют устаревшее оборудование, нереализованный научный 
потенциал и неустойчивое финансовое положение предприятий в составе 
объединения. Поэтому им не удается выйти на внешний рынок, а по 
состоянию на сегодняшний день и на внутреннем рынке полностью 
реализоваться они тоже не могут. 

Необходимость и важность данного рода объединений неоспорима, но без 
государственной поддержки, наличия научно-технических лабораторий для 
развития потенциала, и самое главное, стабильной денежно-кредитной 
системы в стране, они не смогут стать тем главным звеном экономики, 
которым должны быть.  

Наиболее значимым является финансовая составляющая вопроса. Именно 
количество финансовых ресурсов, кредитная система, а также управление 
финансами ФПГ и будут решающими в его деятельности. Потому что как бы 
ни были развиты технически, технологически предприятия в составе ФПГ, 
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насколько бы инновационными ни были их разработки, без стабильного 
финансирования они просто не смогут себя реализовать.  

В рамках реализации данного направления, государство создает 
инвестиционные проекты, которые позволяют финансово-промышленным 
группам начать свою деятельность. Также существуют стратегии по 
привлечению коммерческих инвесторов, которые имеют большее количество 
капитала и готовы вложить его в развитие финансово-промышленной 
группы. Безусловно, данные вложения обладают определенным риском, но 
факт государственной поддержки является неким гарантом возврата денег в 
случае не реализации проекта развития или расширения. 

Следует учитывать и то, что развитые финансово-промышленные группы 
заботятся не только о развитии предприятий в своем составе, но, также, они 
спонсируют и программы по защите окружающей среды. В условиях 
ухудшения экологической обстановки, финансово-промышленные группы 
могут брать под защиту наиболее значимые для страны участки окружающей 
среды. Помимо функции защиты окружающей среды, данная деятельность 
дает дополнительный импульс в развитии группы, потому что этот факт 
можно использовать для маркетинговой деятельности, укрепляя свои 
позиции на рынке.   

 
3. Заключение 

В заключение отметим, что финансово-промышленные группы 
способствуют решению проблемы занятости, давая возможность населению 
работать, реализовывать не только физические возможности, но и 
интеллектуальный потенциал. Поэтому так необходимо привлечение 
молодых талантливых специалистов, которые могли бы быть способны на 
создание наукоемкого продукта. Кроме того, финансово-промышленные 
группы создают условия для развития малого и среднего бизнеса в сфере 
оказания посреднических услуг. Это могут быть маркетинг, аудит, транспорт 
и др. Таким образом, становление и развитие финансово-промышленных 
групп способно обеспечить рост экономики страны, укрепление рыночных 
позиций национальных товаропроизводителей, производство 
конкурентоспособной продукции, решение социальных и экологических 
проблем, что, безусловно, оказывает благоприятное воздействие на 
функционирование государства и экономики. 
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Abstract. Issue of improving tariff in the provision of public services is extremely important 
today . The main goal of public policy is to create a system of tariff regulation , ability to 
raise the quality of public services , as well as to attract private investment to the extent 
necessary . State regulation of tariffs for communal services are very important, as in this 
sphere in Russia weak market mechanisms work and competitive relationships . 
Efficient conversion relations public utilities involves taking account of successful 
experiences of tariff reform in foreign countries. Need ordering services, liaise between 
market participants , control the quality of housing and communal services . 
Keywords: housing and utilities services, tariff regulation , service quality. 
 
1. Введение 

Жилищно-коммунальная сфера – это сложная социальная, 
экономическая, финансовая, производственная система. Ее существенными 
признаками являются задачи обеспечения людей единым комплексом 
жилищных и коммунальных услуг, необходимых для их жизнедеятельности; 
специфический характер форм и структур организации производства, 
распределения, передачи, обмена и потребления ресурсов; оплата тарифов за 
услуги и организационные условия развития. 

Для жилищно-коммунального хозяйства России характерны следующие 
проблемы: хронический дефицит финансирования, высокая затратность, 
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отсутствие экономических стимулов для снижения издержек, 
неэффективность работы предприятий жилищно-коммунального комплекса, 
предприятия ЖКХ не самостоятельны в вопросе ценообразования на 
большинство своих услуг. За последние годы существенных позитивных 
сдвигов так и не произошло, и текущее состояние ЖКХ характеризуется 
высоким уровнем износа, аварийностью, потерями в сетях, ресурсоемкостью, 
огромными долгами организаций ЖКХ и дотационностью, а также 
неэффективной системой управления в отрасли.  

К сформировавшимся негативным тенденциям в предоставлении ЖКУ 
отрасли можно отнести: 

• низкое качество жилищных и коммунальных услуг (далее – ЖКУ);  
• непредставление набора ЖКУ в необходимых объемах;  
• тарифы на ряд услуг для населения до сих пор являются предметом 

регулирования в условиях существования естественных монополий; 
• регулярное повышение тарифов; 
• несовершенство нормативно-правовой базы. 
Государственное регулирование тарифов на коммунальные услуги очень 

важно, так как в этой сфере в России слабо работают механизмы рыночных и 
конкурентных взаимоотношений. Монополисты могут использовать своё 
исключительное положение и отсутствие конкурентов.  Во избежание этого 
процесса и существует государственное регулирование тарифов на 
коммунальные услуги. Основной задачей тарифного регулирования является 
обеспечение баланса в интересах поставщиков и потребителей; а также 
доступности товаров и услуг без ущерба для эффективного 
функционирования ресурсоснабжающих организаций. 

Сегодня по российскому законодательству весь комплекс проблем по 
развитию коммунальной инфраструктуры, по реструктуризации и модернизации 
технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства передан в 
ведение региональных и местных органов власти. Полномочия 
муниципалитетов требуют не только серьезных организационных мер, но и 
финансирования процессов модернизации и обновления технической базы 
предприятий ЖКХ, что не по силам для большинства местных бюджетов страны. 

Значимость вопросов, которые связанны с регулированием и 
совершенствованием системы тарифообразования  бесспорны. Актуальность 
темы определена возрастающей ролью становления качественно новых 
технологий и инструментов, новых управленческих систем регулирования 
тарифной системы России. Крайне важно это для сферы коммунальных 
услуг, сложившаяся нормативно-правовая база, которой представляется 
малоэффективной. 

Вопросы формирования системы оплаты и государственного 
регулирования рынка коммунальных услуг рассматриваются в научных 
трудах таких авторов, как А.А. Аболин, С.В. Барулин, Е.А. Каменева, Ж.С. 
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Кулижская. Вопросы, связанные с проблемами ценообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве и  направления совершенствования эффективности 
жилищно-коммунального хозяйства на основе инноваций рассматриваются в 
исследованиях авторов: Ю.Н. Тесалова, А.А. Графов, А.И. Фатахетдинова, 
И.В. Малкова, М.Ю. Тихомирова. Над вопросами управления и 
организационно-экономическим развитием ЖКХ в течение достаточно 
значительного периода времени работали такие экономисты, как А.И. 
Безлюдов, П.П. Бирюков, Е.В. Егоров, Д,М. Жуков, А.Г. Козлюк, В.Г. 
Поляков, А.Н. Ряховская, Ф.Г. Таги-Заде и другие. 

Предметом исследования являются тарифная политика в жилищно-
коммунальном хозяйстве; методы и механизмы управления и регулирования 
системы тарифообразования при предоставлении жилищных и 
коммунальных услуг; 

Объектом исследования является система тарифообразования 
предоставления коммунальных услуг, регулируемая структурами разного 
иерархического уровня: федерального, регионального и муниципального; 
тарифообразования, способствующего повышению качества 
предоставляемых коммунальных услуг и эффективности экономического 
взаимодействия между предприятиями-поставщиками услуг и 
потребителями. 

 
2. Основные цели совершенствования тарифной политики в ЖКХ 

Современный этап совершенствования тарифной политики 
характеризуется основными направлениями, позволяющими сформировать 
адекватную экономическим условиям нормативно - правовую и 
методическую базу субъектов Российской Федерации [1]: 

• регулирования и оптимизации себестоимости услуг жилищно-
коммунального хозяйства (далее – ЖКХ); 

• определения тарифа на основе сбалансированной социальной и 
финансовой политики региона с учетом необходимости введения 
платы за найм; 

• формирование тарифов для всех групп потребителей и сроков их 
действия. 

Такой концептуальный подход проведения ценовой и тарифной 
политики в жилищно-коммунальном хозяйстве позволит: 
- на практике реализовать предусмотренный в Концепции реформы ЖКХ 
России переход от дотаций производителей услуг ЖКХ - предприятий к 
адресной социальной защите низкодоходных категорий населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг; 
- ликвидировать сохраняющуюся несправедливость в оплате жилья 
различными категориями населения в зависимости от их доходов, обеспечив 
регулирование платы для всех групп населения параметрами - долей 
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расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг (далее – ЖКУ) в 
совокупном доходе семьи, а для высокодоходных категорий населения - 
самой стоимостью этих услуг; 
- обеспечить дополнительное поступление финансовых средств (до 40% от 
начислений) за потребленные услуги ЖКХ за счет высокодоходных 
категорий населения. 

Необходимо поменять роль федерального стандарта уровня платежей 
граждан и рассматривать его, прежде всего, как инструмент межбюджетных 
отношений при расчете трансфертов и их корректировки в зависимости от 
достигнутых на территории социально-экономических результатов. В этих 
условиях возрастает роль введения дифференцированного подхода к 
установлению тарифа оплаты ЖКУ: второго и большего жилья, жилья в 
зависимости от параметров качества, коммунальных услуг потребляемых 
сверх норматива. 

В перспективе основным направлением политики ценообразования 
должен стать принцип перехода к предоплате населением и иными 
потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства с обеспечением 
необходимых объемов и качества предоставляемых услуг, что исключит 
постоянное кредитование процессов производства жилищных и 
коммунальных услуг на местах и обеспечит реальную возможность 
планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий в этом 
секторе экономики. 

Таким образом, в целях обеспечения эффективной координации мер, 
проводимых в экономике и социальной сфере, и недопущения снижения 
уровня жизни населения целесообразно [2]: 

• провести мониторинг и проверку обоснованности установленных цен 
на жилье и тарифов на коммунальные услуги; 

• установить дифференцированно по категориям населения (городское, 
сельское) федеральные стандарты предельной стоимости 
предоставляемых коммунальных услуг; 

• обеспечить гласность при формировании цен на жилье и тарифов на 
коммунальные услуги. 

Также в целях совершенствования функционирования системы 
государственного регулирования тарифов представляется важным: 

• обеспечить проведение мониторинга регионального законодательства 
по социальной поддержке тех или иных групп населения в части 
подготовки нормативных актов по реформе ЖКХ; 

• усилить организационную вертикаль системы государственного 
ценового регулирования, изменив действующий порядок назначения 
на должность руководителя соответствующего органа регулирования 
тарифов субъекта Российской Федерации; 
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• усилить ответственность региональных органов регулирования и их 
руководителей за принимаемые решения. 

Формально основным методом регулирования тарифов на коммунальные 
услуги является согласование ресурсоснабжающим организациям (далее – 
РСО) так называемых экономически обоснованных затрат. Фактически же 
суть регулирования сводится к достижению компромисса с регулирующей 
организацией относительно достаточного для поддержания деятельности 
РСО размера валовой выручки. В этих условиях целью тарифной политики 
стала минимизация выручки коммунальных организаций, снабжающих 
население ресурсами (теплом, водой, электричеством и газом), а также 
перенос финансовой ответственности за коммунальные услуги, 
потребленные организациями бюджетной сферы и населением, на иные 
группы потребителей путем введения механизма перекрестного 
субсидирования тарифов. 

Сегодня величина тарифа на коммунальные услуги устанавливается на 
основе определения уровня затрат организации по методу больших затрат. 
Этот метод ориентирует организации коммунального комплекса не столько 
на повышение эффективности своей хозяйственной деятельности 
(инновации, снижение издержек) для обеспечения роста прибыли при 
стабильном тарифе, сколько на постоянное повышение тарифов на 
оказываемые услуги. 

Соответственно, такая категория, как прибыль, присутствует в тарифном 
регулировании номинально. Фактически же имеет место планирование в 
составе тарифа “расходов из прибыли”, которые регулируются как затраты, 
относимые на себестоимость. При потребности в инвестициях, 
превышающих амортизационную составляющую тарифа, 
ресурсоснабжающей организации устанавливают инвестиционную надбавку 
к тарифу. Таким образом, несмотря на формально жесткую регламентацию 
образования тарифов, их установление остается непредсказуемым как для 
потребителей, так и для организаций коммунального комплекса (далее – 
ОКК). 

В сложившихся условиях не работает такой важный рыночный 
механизм, как соответствие между ценой, качеством и конкуренцией. А ведь 
именно этот механизм должен мотивировать рыночные субъекты на 
увеличение прибыли не за счет повышения цен, а за счет улучшения 
потребительских качеств услуг и снижения себестоимости их производства с 
привлечением все большего объема инвестиций в научно-исследовательские 
работы и передовые технологии. 

При этом регулирование тарифов коммунальных услуг осуществляется 
на нескольких уровнях: муниципальном, региональном и федеральном [3]: 
• надбавки к тарифам ОКК, плата за подключение и тарифы на услуги по 

водоснабжению и водоотведению, а также нормативы потребления 
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коммунальных услуг устанавливаются муниципальными 
регулирующими органами; 

• индексы предельного роста тарифов для муниципалитетов, тарифы на 
услуги по тепло- и электроснабжению определяются региональными 
органами регулирования; 

• на федеральном уровне устанавливаются индексы предельного роста 
тарифов для субъектов России, а также отдельные цены на газ и тарифы 
на передачу электрической энергии по магистральным сетям, тепловую и 
электрическую энергию, производимую в режиме комбинированной 
выработки и пр. 
В процессе регулирования большинство ОКК вынуждено обращаться и в 

муниципальные, и в региональные органы регулирования, что создает 
бюрократию и снижает их привлекательность для частного бизнеса. 
Например, тарифы на тепловую энергию устанавливаются региональными 
органами регулирования, а нормативы потребления, плата за подключение, 
надбавки к тарифам и тарифы на услуги по снабжению горячей водой – 
муниципальными органами. Кроме того, при принятии итогового решения о 
величине тарифов доминирующим фактором является политическая 
составляющая – позиция администрации. 

Механизм тарифного регулирования должен опираться на 
соответствующие федеральные законы, обеспечивающие прозрачную и 
долгосрочную ценовую (тарифную) политику, а также открытую для 
потребителей систему информации о структуре тарифа. Особое внимание 
следует уделить тому, чтобы изменение тарифов на ЖКУ стало 
предсказуемым для потребителей и позволяло бы им своевременно 
приспособиться к переменам. 

Применение в тарифном регулировании метода доходности 
инвестированного капитала позволит ОКК осуществлять свою деятельность 
на основе прозрачной долгосрочной финансовой модели. При этом 
регулируемым организациям необходимо гарантировать возврат 
инвестированных средств с экономически обоснованным уровнем 
доходности, а потребителям обеспечить возможность использования нового 
объекта коммунальной инфраструктуры,  расчеты за строительство которого 
должны осуществляться в течение всего срока его эксплуатации. 

 
3. Тарифообразование в сфере ЖКУ в европейских странах 

Европейский опыт в сфере формирования системы обеспечения 
жилищных и коммунальных услуг и управление тарифообразованием для 
России крайне важен. 

Ключевыми тенденциями развития рынков жилищно-коммунального 
хозяйства в  европейских странах выступают: 
 децентрализация системы управления объектам коммунального 

хозяйства с передачей ответственности на уровень местных властей; 
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 структурная реформа жилищно-коммунального хозяйства в части 
разделения видов деятельности (генерация, передача и распределение) 
компаний, функционирующих на рассматриваемом рынке, с целью 
развития конкуренции в потенциально конкурентных секторах;  

 введение режима тарифного регулирования, основной целью которого 
является создание оптимальных условий модернизации 
инфраструктуры коммунального хозяйства при соблюдении баланса 
интересов действующих на рынке компаний и потребителей.  

Рассмотрим тарифообразование в сфере ЖКУ на примере Германии. 
• Электроснабжение 

В соответствии с Актом об энергетике 2005 года регулирование рынка 
электроэнергии и газа в Германии осуществляет Федеральное агентство по 
сетям [4]. Цель регулирования – создание условий справедливой и 
эффективной конкуренции на рынке электро- и газоснабжения. В 
обязанности Агентства входит обеспечение недискриминационного доступа 
к сетям и регулирование тарифов, устанавливаемых участниками рынка.  

Направленность на обеспечение безопасных, результативных, 
учитывающих интересы потребителей, эффективных и экологически чистых 
поставок электроэнергии и газа, а также на обеспечение конкуренции на 
рынке, эффективной и надежной работы энергосетей.  

Приоритет - содействие устойчивому развитию энергоснабжения, 
особенно в целях защиты климата и окружающей среды, снижение издержек 
энергоснабжения для всей национальной экономики (в том числе учитывая 
долгосрочные внешние эффекты), сохранение исчерпаемых видов топлива. 

Потребители могут поменять поставщика без уплаты дополнительных 
сборов. 

C 1 января 2009 года было введено в действие стимулирующее 
регулирование, которое заменило старую систему регулирования тарифов на 
основе затратного метода расчетов тарифов [5]. Стимулирующее 
регулирование предполагает определение максимального разрешенного 
дохода операторов сетей [6]. Цель новой системы регулирования – создание 
стимулов к повышению эффективности функционирования объектов 
энергетического сектора [7]. 

Тариф на электроэнергию состоит  из нескольких компонентов: 
- издержки использования системы: тарифы/сборы на передачу и 

распределение; 
- налоги и налоговые сборы: НДС, налоги на электроэнергию, 

концессионные сборы, тарифы в соответствии с Актом о 
возобновляемых источниках энергии; 

- издержки производства, передачи и распределения электроэнергии; 
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- тарифы/сборы на измерительное оборудование (счетчики и 
вспомогательное оборудование) и тарифы на снятие показания со 
счетчиков, выставление счетов потребителям [8]. 
• Газоснабжение 

Рынок газа Германии представлен тремя уровнями:   
- импорт и производство газа; 
- передача и распределение; 
- региональные поставки/поставки конечным потребителям. 
На рынке присутствует 750 независимых компаний [9]. 
C 2009 года было введено стимулирующее регулирование, основанное на 

определении максимального разрешенного дохода для операторов сетей [10]. 
Тариф на газ состоит из следующих компонентов:   
- издержки производства и распределения природного газа; 
- издержки пользования энергосистемой; 
- налоги и налоговые сборы (концессионные сборы, налог на 

нефтепродукты, НДС и т.д.) 
- стоимость измерительного оборудования/счетчиков и издержки на 

его обслуживание [11]. 
• Водоснабжение и водоотведение 

В секторе водоснабжения Германии функционируют как муниципальные 
(36%), так и частные (64%) предприятия. В отличие от услуг водоснабжения, 
услуги водоотведения в Германии оказываются преимущественно 
муниципальными предприятиями.  

Федеральное правительство принимает законодательство и определяет 
национальные задачи в водном секторе. Федеральные субъекты Германии 
осуществляют регулирование систем водоснабжения и водоотведения на их 
территории. Муниципалитеты, на которые возложена ответственность за 
обеспечение услуг водоснабжения и водоотведения, устанавливают для 
потребителей тарифы, чтобы покрыть издержки на оказание этих услуг.  

Структура тарифа на водоснабжение в Германии состоит из следующих 
элементов: операционные издержки, капитальные издержки, налоги на 
водные ресурсы и прибыль. В тарифе на водоотведение учитываются 
аналогичные составляющие, кроме прибыли [12]. 

Муниципальные коммунальные службы действуют в рамках налогового 
законодательства федеральных субъектов, в соответствии с которым при 
расчете тарифов на воду должны быть соблюдены следующие принципы: 

- принцип эквивалентности – тарифы не должны существенно 
превышать  издержки связанные с оказанием услуг населению; 

- принцип покрытия расходов – все издержки по оказанию услуг 
водоотведения и водоснабжения должны быть покрыты величиной 
тарифа; 
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- запрет на перерасход (тарифы на канализационные услуги не могут 
превышать издержек на их оказание); 

- принятие во внимание принципа сохранения чистой стоимости 
реальных активов; 

- дифференциация тарифов в зависимости от издержек обслуживания 
различных типов потребителей; 

- отражение структуры издержек в двухуровневом тарифе, состоящем 
из базовой, фиксированной части и переменной, зависящей от 
объема потребления; 

- обеспечение адекватной отдачи на капитал. 
Реализация перечисленных принципов позволяет: 

 достигать высокого уровня возмещения издержек через тарифы; 
 обеспечивать возможность развития и модернизации 

технологических систем и предоставлять услуги высокого качества; 
 устанавливать справедливые тарифы для различных типов 

потребителей и ограничивать перекрестное субсидирование; 
 снижать уровень потребления, потерь и загрязнения воды. 
В целом, тарифы на водоснабжение и водоотведение в Германии – одни 

из самых высоких в Европе. 
Сравним опыт тарифообразования в сфере ЖКУ в Германии и 

Великобритании 
• Электроснабжение 

С 1999 года рынок электроэнергии Великобритании функционирует в 
режиме конкуренции. С 2001 все компании сектора были разделены по 
четырем видам деятельности, на каждый из которых нужно иметь отдельную 
лицензию -  на производство, передачу, распределение и снабжение энергией 
[13]. 

Регулирование отрасли осуществляет Бюро газового рынка и рынка 
электроэнергии – Ofgem (Office of the Gas and Electricity Markets).  Основная 
задача Ofgem – защита интересов потребителей посредством поддержания 
конкуренции и регулирования деятельности монополий, управляющих 
электросетями и газосетями.  

Поставщики энергии должны сообщать потребителям об одностороннем 
изменении их контракта при увеличении цен заранее или в течение 65  
рабочих дней с того времени, как изменение вступило в силу [14]. 

4 октября 2010 года регулятор опубликовал документ, в соответствии с 
которым будет внедрена новая модель регулирования тарифов – модель RIIO 
(Доходы = Стимулы + Инновации + Производство) 
(revenue=incentives+innovation+outputs) [15]. Модель RIIO применяется в 
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обзорах по регулированию цен с апреля 2013 года и отвечает 
инвестиционным и инновационным потребностям отрасли. 

Существуют следующие виды тарифов для бытовых потребителей: 
− Стандартный тариф, который состоит из фиксированного суточного 

платежа и отдельной платы за каждый кВт/ч потребленной 
электроэнергии; 

− Economy 7/White Meter tariff. Тариф предоставляет потребителям 
электроэнергию по более низкой цене в определенные часы, не 
приходящиеся на пик нагрузки. Это позволяет потребителям, получать 
выгоду от более низких цен на электроэнергию в ночное время.  

− Двухуровневый тариф, при котором потребитель платит более 
высокую ставку за единицу потребления электроэнергии до 
достижения определенного уровня потребления в квартал, и более 
низкую ставку - при потреблении сверх этого уровня. 

Многие компании предлагают двойной тариф – потребители, 
приобретающие и газ, и электроэнергию у одного поставщика, получают 
скидку.  

• Газоснабжение 
Рынок газа Великобритании состоит из: 
− транспортировщиков газа, оперирующих трубопроводами;  
− грузоотправителей, которые покупают газ у иностранных 

производителей и договариваются с транспортировщиками газа для 
использования трубопроводов 

− поставщиков, которые продают газ конечным потребителям. 
Существует 6 распределительных газовых сетей, каждая из которых 

действует на определенной географической территории. Кроме того, 
функционирует несколько более мелких сетей, которыми владеют и 
управляют независимые транспортировщики газа, большинство этих сетей 
были построены для обслуживания новостроек. 

OFGEM регулирует уровень тарифов на использование сетей и качество 
предоставляемых услуг.  

Любые предложения по модификации, которые получает OFGEM, 
публикуются на сайте. В дополнение ко всему, периодически проводится 
обзор структуры тарифов, чтобы удостовериться, что она обеспечивает 
адекватные стимулы для распределительных газовых сетей, 
грузоотправителей, поставщиков и потребителей.  

Газораспределительные сети являются монополиями. Они регулируются. 
Все газораспределительные сети обязаны использовать методологию расчета 
тарифов, которая должна раскрывать потребителям принципы и методы, 
используемые при расчете тарифов.  

Величина тарифов для потребителей определяется конкуренцией на 
рынке. Каждый потребитель может выбрать поставщика газа. 
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Промышленные потребители заключают индивидуальные контракты с 
поставщиками либо на устойчивые поставки, либо на прерываемые поставки. 
Цена прерываемых поставок обычно ниже, чем устойчивых, но это зависит 
от уровня потребления – крупные потребители обычно платят более низкую  
цену за единицу. 

Некоторые компании до сих пор предлагают бытовым потребителям 
традиционный способ, при котором суточная составляющая часть тарифа 
оплачивается отдельно от тарифа за каждый кВт потребленного газа. Многие 
компании отошли от этой системы, и предлагают двухуровневый тариф без 
отдельного суточного фиксированного платежа. Компании принимают 
решение об уровне потребления газа, при достижении которого будет 
применяться более низкая ставка оплаты. Многие компании предлагают 
двойной тариф – потребители, приобретающие и газ, и электроэнергию от 
одного поставщика, получают скидку.  

Некоторые поставщики создают определенные тарифные предложения 
для потребителей с низкими доходами. 

• Водоснабжение и водоотведение 
В Англии и Уэльсе 70% водоснабжения осуществляется из 

поверхностных вод. В отрасли представлена 21 компания, которые 
оказывают услуги, как по водоснабжению, так и по водоотведению. 
Компании отрасли предоставляют  основные виды услуг: поставка воды, 
канализационные услуги, поверхностное водоотведение. Политику в сфере 
водоснабжения и водоотведения  в Уэльсе осуществляет Национальная 
ассамблея Уэльса [16]. 

Учитываются два основных нормативных руководства при принятии 
решений по схемам тарифообразования компаний: по тарифам [17] и по 
социальным вопросам и вопросам окружающей среды [18]. 

Большинство домохозяйств в Англии и Уэльсе платят за воду и 
канализационные услуги на основе оценочной стоимости арендной платы их 
недвижимости. Данный подход предполагает, что те, кто живет в более 
дорогих домах, платят большую цену за воду.  

Во всех новостройках устанавливаются счетчики на воду. У 
потребителей есть право выбора – устанавливать счетчики на воду или нет. 
Приблизительно треть домохозяйств в Англии и четверть в Уэльсе платят за 
услуги водоснабжения и водоотведения на основе показателей счетчика, то 
есть в соответствии с объемом потребляемой воды. 

В целом, тарифы должны отражать наилучшую стоимость для 
потребителей и позволять эффективным компаниям финансировать свою 
деятельность [19]. 

Тарифы сгруппированы в 5 категорий:    
- тарифная ставка при отсутствии счетчиков на воду; 
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- тарифная ставка при отсутствии счетчиков на канализационные 
услуги; 

- тарифная ставка при наличии счетчиков на воду; 
- тарифная ставка при наличии счетчиков на сточные воды; 
- тарифная ставка на промышленные сточные воды. 
Для бытовых потребителей есть три вида тарифов на водоснабжение и 

водоотведение: 
- Тарифы для потребителей, установивших счетчики. Тариф состоит из 

фиксированной части, покрывающей издержки компании на снятие 
показателей со счетчиков и их установку, и переменной части, зависящей от 
объема потребления воды. 

- Тарифы для потребителей без счетчиков. Тариф состоит их 
фиксированной части, которая покрывает издержки на обслуживание 
клиентов и т.п., и части, которая рассчитывается на основе оценочной 
стоимости недвижимости. 

- Оценочные тарифы, основанные на оценке объема потребления воды 
при условии, если бы был установлен счетчик. В случае нецелесообразности 
установления счетчиков, компания должна предложить потребителям 
оценочный тариф, рассчитываемый на основе числа спален в жилом 
помещении, типе помещения, числа людей, живущих в этом помещении, 
средней величине счета потребителей, установивших счетчики, которые 
пользуются услугами этой компании. 

Если в помещении никто не проживает, то хозяин недвижимости должен 
все равно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. 

 
4. Двухставочный тариф: преимущества применения 

В последнее время многие специалисты и руководители активно 
обсуждают возможность изменения существующего порядка 
тарифообразования на водоснабжение и водоотведение и перехода к так 
называемым «двухставочным» тарифам. 

Идея двухставочного тарифа заключается в том, что каждый 
потребитель должен участвовать в возмещении условно постоянных затрат 
на водоснабжение через абонентскую плату (плату за мощность), даже если 
он потребил ноль литров воды. Когда дорожают тарифы на коммунальные 
услуги, в частности плата за воду, у людей возникает закономерный вопрос, 
за что конкретно они должны больше платить? Введение двухставочного 
тарифа позволяет ответить на этот вопрос, так как ценообразование 
становится более прозрачным и понятным. 

Особенно острой стала проблема введения двухставочного тарифа при 
массовом использовании приборов учета для коммерческих расчётов за 
поставленный ресурс. В этой ситуации всё сложнее становится точно 
спрогнозировать объем продаж. Следовательно, повышается и риск 
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ресурсоснабжающего предприятия, особенно с учётом того, что установка 
приборов учёта формирует у потребителей мотивы к рациональному 
ресурсоиспользованию. 

Двухставочные тарифы способствуют повышению финансовой 
устойчивости коммунальных предприятий путем устранения риска потерь, 
вызванных сезонными и климатическими факторами в потреблении 
коммунальных услуг. 

Если потребитель подключен к сети и не потребляет услугу, то 
предприятие не получает никакой компенсации расходов даже за то, что 
осуществляет деятельность по поддержанию сетей в надлежащем состоянии 
и постоянно готово предоставить услугу. Формирование двухставочного 
тарифа позволит предприятиям, оказывающим услуги холодного 
водоснабжения, а также водоотведения и очистки сточных вод [20]: 

- более равномерно распределить выручку за оказываемые услуги по 
месяцам в течение периода регулирования, 

- повысить свою стабильность при переходе к определению величины 
оказанных услуг на основании показаний приборов учета, 

- повысить свою финансовую устойчивость. 
Организации коммунального комплекса ежегодно формируют тарифы на 

холодную воду, услуги по водоотведению в соответствии с требованиями 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 
2011 года № 47. 

В соответствии с п. 6 раздела  II данных Методических указаний, 
предприятие может сформировать двухставочный тариф на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод, который состоит из: 

- ставки платы за потребление холодной воды, водоотведение и очистку 
сточных вод из расчета платы за 1 куб. метр; 

- ставки платы за содержание системы холодного водоснабжения, 
водоотведения, объектов очистки сточных вод, 1 куб. метр воды в час 
присоединенной мощности. 

Таким образом, необходимая валовая выручка организаций, 
оказывающих услуги водоснабжения или водоотведения, будет складываться 
из двух составляющих: 

- Плата за фактический объем потребления холодной воды или объем 
водоотведения. Эта часть выручки зависит от объема оказанных услуг; 

- Плата за содержание системы водоснабжения или водоотведения.  
Данная часть выручки постоянная и не зависит от фактического объема 
потребления холодной воды или объема водоотведения. 

Изменение существующего порядка тарифообразования и переход к 
двухставочным тарифам стимулирует энергосбережение, позволяет повысить 
эффективность функционирования систем водоснабжения и водоотведения, 
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обеспечивает прозрачность и ясность процесса формирования стоимости 
услуг, повышает финансовую устойчивость предприятий сферы 
водоснабжения и водоотведения за счет снижения колебаний и выравнивания 
величины выручки в течение года. 

Существуют два видов тарифов на услуги водоотведения, водоснабжения 
и очистку сточных вод: 

• Одноставочный тариф, представляющий собой ставку платы за 
потребление горячей воды, холодной воды, водоотведение и очистку 
сточных вод из расчета платы за 1 куб. метр горячей воды, 1 куб. 
метр холодной воды, 1 куб. метр отводимых сточных вод и 1 куб. 
метр очищенных сточных вод соответственно. 

• Двухставочный тариф, который состоит из: ставки платы за 
потребление горячей воды, холодной воды, водоотведение и очистку 
сточных вод из расчета платы за 1 куб. метр и ставки платы за 
содержание водопроводных сетей из расчета платы за 1 куб. метр в 
час присоединенной мощности. 

Выбор вида тарифа (одноставочный, двухставочный), устанавливаемого 
на товары и услуги конкретной организации коммунального комплекса, 
осуществляется регулирующими органами в порядке, определяемом 
методическими указаниями. И в связи с отсутствием таких указаний 
предприятия в большинстве своем воздерживаются от установления 
двухставочного тарифа. Одноставочная система тарифообразования 
позволяет решать текущие задачи систем централизованного теплоснабжения 
и водоснабжения. Но у неё есть ряд серьезных недостатков, которые в 
конечном итоге приводят к дополнительным издержкам и не позволяют 
системам эффективно функционировать и развиваться. 

Идея о введении двухставочных тарифов важна  не только с 
экономической, но и с социальной точки зрения. При дорожании тарифов на 
коммунальные услуги, в частности плата за воду, за тепло, введение 
двухставочного тарифа позволяет сделать ценообразование более 
прозрачным и понятным. Главное, что потребителю становится понятно, за 
что конкретно он платит. Если тарифы будут расти, то всем будет понятно за 
счет чего происходит удорожание. Будет видно на сколько подорожала, 
например, переменная составляющая (электроэнергия, химреагенты на 
очистку, налог на воду). И отдельно, рост платы за надежность, покажет, на 
каком уровне инфляция. 

 
5. Долгосрочное тарифное регулирование 

Качественное тарифное регулирование является согласно экспертным 
оценкам одним из самых значимых факторов, влияющих на инвестиционную 
привлекательность отрасли ЖКХ. 

Существующая сегодня система тарифного регулирования не 
обеспечивает такую привлекательность в силу двух основных причин: 
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- отсутствуют долгосрочные параметры тарифного регулирования (по 
экспертным оценкам банковской отрасли параметры регулирования в части 
объема, возврата и доходности инвестированного капитала должны быть 
прогнозируемы не менее чем на 10 лет); 

- при установлении тарифа отсутствуют четкие и экономически 
привлекательные механизмы возврата через тариф вложенных инвестиций 
[21]. 

Немаловажными факторами в данном вопросе являются 
несбалансированность тарифов на первичные энергоресурсы (газ и 
электрическую энергию), используемые для выработки коммунальных 
ресурсов и коммунальных услуг, а также отсутствие зависимости между 
установленным тарифом и целевыми показателями деятельности 
организаций коммунального комплекса в части надежности, качества и 
энергоэффективности. 

Основной целью государственной политики в данном направлении, на 
наш взгляд, должно стать создание системы тарифного регулирования, 
способной обеспечивать привлечение частных инвестиций в ЖКХ на 
постоянной основе и в необходимом объеме: 

1. Переход к установлению тарифов организаций коммунального 
комплекса на период не менее трех лет.  

2. Ограничение темпов роста цен на газ и электрическую энергию, 
используемых для выработки коммунальных ресурсов в целях 
оказания коммунальных услуг населению пропорционально 
ограничениям темпов роста тарифов на коммунальные услуги 
(доступности для потребителей товаров и услуг организации 
коммунального комплекса). 

3. Установление дифференциации тарифов РСО в зависимости от 
выполнения целевых показателей качества и надежности оказываемых 
услуг, в том числе достижения минимальных и максимальных 
показателей качества и надежности, а также разработка методических 
указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов к тарифу в зависимости от достижения заданных 
показателей. 

4. Установление правил и оснований компенсации организации 
коммунального комплекса экономических потерь за счет средств 
соответствующего бюджета в случае изменения органами 
исполнительной власти или органами местного самоуправления ранее 
принятых решений об установлении тарифов и долгосрочных 
параметров регулирования. 

5. Совершенствование системы установления тарифов, в части 
обеспечения прозрачности и: 

- адекватной оценки регулятором всех статей затрат для выполнения 
производственной и инвестиционных программ РСО, в том числе 
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стоимости мероприятий, предусмотренных региональными и 
муниципальными планами и программами развития коммунальной 
сферы; 

- включения в состав инвестиционных программ всех необходимых для 
достижения целевых показателей качества и надежности мероприятий, 
даже при их значительной стоимости; 

- установления экономически обоснованных тарифов вне зависимости от 
предельных темпов роста тарифов на коммунальные услуги, 
установленных Правительством России и отражения в тарифе 
реальных затрат РСО на выполнение производственной и 
инвестиционной программ. 

 
6. Заключение 

Таким образом, основной целью государственной политики должно стать 
создание эффективной системы тарифного регулирования, способной 
обеспечивать высокое качество предоставляемых коммунальных услуг, а 
также привлечение частных инвестиций в ЖКХ на постоянной основе и в 
необходимом объеме. Качественное тарифное регулирование является одним 
из самых значимых факторов, влияющих на инвестиционную 
привлекательность отрасли ЖКХ. 

Процесс совершенствования политики тарифообразования состоит из 
двух взаимодополняющих направлений: 

• улучшение учета состава эксплуатационных затрат, используемых 
при калькуляции тарифа; 

• включение дополнительных факторов, связанных с повышением 
инвестиционных возможностей деятельности по обращению с отходами, в 
величину тарифа. 

Существенное повышение эффективности управления сферой ЖКУ, 
формирование справедливой равновесной стоимости ЖКУ и существенное 
повышение их качества может быть достигнуто только при обеспечении 
достаточного и необходимого уровня проникновения инновационных 
технологий, как по вертикали органов власти, так и по горизонтали 
организаций ЖКХ. 

Весьма актуальна для России и задача изучения и внедрения 
европейского опыта, в том числе демонополизация отрасли ЖКХ, 
повышения прозрачности тарифообразования, плюрализм подходов в 
решении проблем предоставления качественных коммунальных услуг, 
возможности выбора поставщика услуг. Можно только приветствовать 
одновременную деятельность на рынке ЖКХ и муниципальных, и частных 
компаний, что создает реальную конкурентную среду. Так, в отличие от 
услуг водоснабжения, услуги водоотведения в Германии оказываются 
преимущественно муниципальными предприятиями.  
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Проникновение инновационных технологий в сферу ЖКХ должно 
охватывать целиком всю систему органов власти: федеральную, 
региональную и муниципальную власти, так и полностью систему 
организации жилищно-коммунального комплекса. Инновации могут 
заключаться в активном внедрении двухставочных тарифов, которые 
способствуют повышению финансовой устойчивости коммунальных 
предприятий России путем устранения риска потерь, вызванных сезонными и 
климатическими факторами в потреблении коммунальных услуг. 
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Abstract. In article the peculiarity of economic-mathematical modeling of principal 

parameters of the development of black metallurgy, provide and technological relative 

industry with aim of provide the economical safety in the modern condition of economics 

were built.  The indexes of reciprocal correlation as the index of the vertical integration in 

the industry were proposed. The multifactor economic-mathematical model of cyclical 

interdependency of the development of the black metallurgy and pipe industry wish delay of 

the development this industry’s was build. The possibility of use to the prognosis and 

strategically planning of the development of the industry and with aim of provide the 

economical safeties were demonstrated.  

Keywords: economical safety, economical cycle, black metallurgy, coke and chemistry 

industry, mining and processing industry, pipe industry.  

 

1. Введение  
Актуальность исследований обусловлена тем, что одной из важнейших 

функций государства является обеспечение национальных интересов и 

безопасности в экономике. Этим предопределяется повышенное внимание к 

проблеме экономической безопасности, которая объединяет вопросы 

развития отдельных отраслей экономики с приоритетами и национальными 

интересами государства.  

Экономическая безопасность создает условия стабильности развития 

ведущих отраслей национального хозяйства, к числу которых относится 

металлургия. Основной задачей исследования является построение 

многофакторной экономико-математической модели, позволяющей 

учитывать циклический характер экономического развития 

металлургической, обеспечивающих и технологически  взаимосвязанных 

отраслей, а также моделировать возможности повышения уровня 

экономической безопасности черной металлургии в целом.  
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2. Анализ цикличных процессов в развитии черной металлургии 
Анализ состояния и динамики развития черной металлургии Украины,  

обеспечивающих ее железорудной и коксохимической, а также 
технологически взаимосвязанных – трубной и огнеупорной отраслей в 1991 – 
2010 годах [1], показал, что их развитие характеризуется периодическими 
подъемами и спадами объемов производства, т.е. цикличностью. Ранее 
установлено, что длительность экономических циклов развития отраслей 
составляет 2-4 года. Кроме того, существует корреляция между 
цикличностью развития черной металлургии, обеспечивающих и 
технологически взаимосвязанных отраслей. Сопоставление динамики 
развития металлургической, обеспечивающих и технологически 
взаимосвязанных отраслей свидетельствует о несовпадении темпов их роста 
и периодичности. Так, если максимумы роста черной металлургии 
происходили в 2002, 2004 и 2007 годах, минимумы – в 2003, 2005 и 2009 
годов, то в трубной отрасли максимумы возникали в 2000, 2003, 2006 годах, и 
минимумы в 1999, 2002, 2004 и 2009 годах. Для огнеупорной отрасли 
максимумы зафиксированы в 1999, 2003, 2007 годах и минимумы в 2002, 
2006 2009 годах соответственно (рис. 1). Определим особенности тенденций 
развития перечисленных отраслей. В период с 1991 по 1995 год наблюдается 
корреляция между темпами их развития. Ее причина – доминирование 
государственной собственности и, как следствие, жесткое государственное 
регулирование в ведущей отрасли экономики страны. В 1995 году начались 
приватизационные процессы – сначала в черной металлургии, затем в других 
отраслях, поэтому в период с 2000 до 2004 год тенденции развития отраслей 
– не совпадают.  
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Рис. 1. Темпы роста черной металлургии, коксохимической, железорудной,  
трубной и огнеупорной отраслей Украины в 1991 – 2010 г.г. 
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С 2004 года наблюдается частичная синхронизация циклов развития 
металлургической и обеспечивающих ее коксохимической и железорудной 
отраслей. По нашему мнению, ее причиной является окончание 
приватизационных процессов и создание вертикально интегрированных 
структур в металлургии, управляемых из одного центра.  

Полной синхронизации циклов развития черной металлургии и 
технологически взаимосвязанных – трубной и огнеупорной отраслей – не 
произошло, т.е. изменение длительности циклических процессов  в отраслях 
в общем случае не произошло. В этом случае, по нашему мнению, может 
возникнуть ситуация, при которой изменения в одном циклическом процессе 
могут приводить к изменениям динамики в других процессах с 
запаздыванием. Поэтому, с целью выявления причин описанных 
особенностей цикличности развития  отраслей, была использована модель с 
распределенным лагом взаимосвязи отраслей. Обоснование лагов 
осуществлялось на основе взаимной корреляционной функции.  

Коэффициент взаимной корреляции  (rτ) определяется по формуле: 
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где yt и хt – элементы вектора зависимой и поясняющей переменных 
соответственно, которые сдвинуты друг относительно друга на временной 
лаг τ; n – количество значений величины rτ.  

Коэффициент взаимной корреляции может изменяться от –1 до +1, 
наибольшие по модулю значения определяют временной лаг. Если таких 
значений несколько, то считается, что запаздывание происходит в течение 
определенного промежутка времени,  что в результате приводит к 
образованию несколько временных лагов.  

Взаимные корреляционные функции модели логического эксперимента 
были определены для пар отраслей экономики, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1. 
Пары отраслей экономики для построения корреляционных функций 

П
ер

е-
ме

нн
ы

е  
Отрасли экономики 

х коксохими-
ческая 

коксохими-
ческая 

железо-
рудная 

огнеупор-
ная 

трубная 

у металлур-
гическая 

железо-
рудная 

металлур-
гическая 

металлур-
гическая 

металлур-
гическая 

 
На рис. 2 приведены корреляционные функции r(τ) – коррелограммы 

для перечисленных в таблице 1 отраслей. Как видим, коррелограммы для пар 
отраслей: металлургическая – коксохимическая; железорудная – 
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коксохимическая; металлургическая – железорудная в течение исследуемого 
периода были достаточно близки, а с 2004 года – практически совпадают. В 
1991 – 2010 годах произошло постепенное возрастание величин 
коэффициентов взаимной корреляции для перечисленных пар отраслей до 
максимальной величины r = 0,91. Столь высокое значение коэффициентов 
взаимной корреляции может быть объяснено тем, что железорудная и 
коксохимическая отрасли являются обеспечивающими (сырьевыми) для 
черной металлургии, без которых затруднено металлургическое 
производство. Быстрый рост величин коэффициентов и их совпадение с 2004 
года, на наш взгляд, можно считать проявлением интеграционных процессов 
в металлургии.   
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Рис. 2. Коррелограммы для пар отраслей: металлургическая – 

коксохимическая; железорудная – коксохимическая; 
металлургическая – железорудная; металлургическая – 

огнеупорная; металлургическая – трубная 
 

Меньшее значение коэффициента взаимной корреляции для пары 
металлургическая – огнеупорная отрасли (r = 0,86) по отношению к 
аналогичной величине для обеспечивающих отраслей (r = 0,91), может быть 
объяснено тем, что огнеупорная отрасль относится к технологически 
взаимосвязанным, однако степень взаимного влияния между ними слабее, 
чем в случае обеспечивающих. Это может быть объяснено тем, что ресурсная 
составляющая для металлургии является основной. Кроме того, огнеупорная 
отрасль менее активно была задействована в интеграционных процессах, и, 
как следствие, коэффициент взаимной корреляции приближается к ранее 
рассмотренным зависимостям, но не совпадает с ними. 
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Особого внимания заслуживает анализ коррелограммы для пары 
металлургическая – трубная отрасли. Величина коэффициента взаимной 
корреляции возрастает быстрее, чем в предыдущих случаях и достигает 
наибольшей величины (r = 0,96) среди рассмотренных пар отраслей. По 
нашему мнению, причиной является то, что трубная отрасль – основной 
потребитель продукции черной металлургии на внутреннем рынке и она 
способна существенно влиять на внутреннее потребление проката черных 
металлов. На рис. 2 видим, что коррелограмма имеет два временных лага: в 
1999 и 2009 годах, наличие которых может быть объяснено следующим 
образом. Первый лаг соответствует кризису в черной металлургии (рис. 1), 
который наблюдался в 1998 году, в трубной отрасли – спустя год – в 1999 
году. Второй лаг связан со спадом объемов производства в черной 
металлургии, который начался в мае 2008 года. Максимум падения 
производства в отрасли был достигнут в июне – июле 2009 года, после чего 
началось медленное оживление. Трубную отрасль кризис охватил во второй 
половине 2009 года – на полгода позднее, чем металлургию. Таким образом, 
длительность первого лага составляет один год, второго – полгода. Лаги 
совпадают с наиболее существенными спадами в развитии черной 
металлургии и трубной отрасли: изменение экономических показателей 
черной металлургии в 1998 году составляло 85,75%, в 2009 году – 80,47%; 
трубной отрасли в 1999 году – 77,20%, в 2009 году – 68,53%. Таким образом, 
можно предположить, что временные лаги отвечают периодам кризисных 
явлений максимальной силы, а интенсивность лага определяется 
длительностью периода запаздывания.  
 
3. Моделирование циклического развития черной металлургии 

Для математического описания периодического характера развития 
черной металлургии Украины с течением времени была использована 
функция: 

dN = εN dt,                                                                      (2) 
 

где ε - постоянный коэффициент пропорциональности, выражающий 
отношение скорости прироста объемов производства 

dt
dN  к объемам 

производства N.  
При рассмотрении нескольких взаимозависимых отраслей, 

коэффициенты прироста 
dt
dN

N
1  зависят в общем случае от объемов 

производства и времени, и, описываются системой линейных 
дифференциальных уравнений:    

dt
dN 1  = N1(ε1 - γ1N2)                                                                                       

(3) 
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dt
dN 2  = - N2(ε2 - γ2N1),                                                 

где γ1 = 
n

1αβ , γ2 = 
n

2αβ . 

Величины средних объемов производства N1 и N2 двух взаимосвязанных 

отраслей на протяжении периода Т можно выразить через К1 =  dt
Tt

t
NT ∫

+0

0
1

1  и 

К2 =  dt
Tt

t
NT ∫

+0

0
2

1 .  

Экономический смысл рассматриваемых процессов и величин 
следующий:  ε1 и ε2 – темпы прироста объемов производства; γ1 и γ2 –  
технологические потребности отраслей в сырье. Наличие взаимосвязи 
отраслей влияет на объемы производства продукции в них и выражается 
приращением объемов производства β1 и β2, отвечающих количеству 
взаимодействий n (n – фиксированное, довольно большое).  Функции n1 = 

K
N

1

1  и  n2 = 
K
N

2

2  характеризуют темпы роста отраслей и являются базисными 

темпами роста, если в качестве базиса используется среднее значение 
объемов производства. Они удовлетворяют дифференциальным уравнениям 
(3), вытекающим из системы (2): 

dt
dn1 = ε1n1(1 – n2), 

dt
dn2 = - ε2n2(1 – n1).                                                                                     (4) 

Приведенная в работе [2] система уравнений (2) описывает общий 
случай взаимодействия двух отраслей, поэтому коэффициенты λ и µ могут 
принимать различные знаки и их сочетание. В данной статье в системе 
уравнений (2) знаки коэффициентов определены с учетом реальной динамики 
изменения объемов производства с учетом того, что черная металлургия 
является потребителем продукции обеспечивающих отраслей, поэтому 
проведем замену:  λ1 = ε1, λ2 = ε2, µ1 = γ1, µ2 = γ2.    

Решением системы уравнений (3) являются построенные зависимости 
коэффициента прироста добычи руды λ1‘(t) = ε’

1(t) + γ’1(t) N2(t), 
коэффициента прироста производства черных металлов от объема руды λ2’(t) 
= ε’

2(t) + γ’2(t) N1(t), коэффициента прироста производства кокса λ1(t) = ε1(t) 
+ γ1(t) N2(t), коэффициента прироста производства черных металлов от  
количества производственного кокса                                            

        λ2(t) = ε2(t) + γ2(t) N1(t) для рассмотренного нами случая 
взаимосвязи отраслей.   
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В построенной экономико-математической модели (3) предполагалось, 
что коэффициенты прироста объемов производства зависят только от 
мгновенной величины объемов производства N1, поэтому их рассматривали, 
как функции от N1, что позволило использовать линейные 
дифференциальные уравнения [2].  

Установленное наличие временных лагов в развитии металлургической 
и трубной отраслей, целесообразно учесть в новой интерпретации модели. На 
наш взгляд, для этого систему дифференциальных уравнений (3) необходимо 
преобразовать в систему интегро-дифференциальных уравнений. В 
уравнениях системы под знаком интеграла будет находиться функция 
параметров, зависящих от времени, в течение некоторого периода, 
предшествующего рассматриваемому моменту, т.е. будет учтен временной 
лаг.  

Таким образом, экономико-математическая модель с учетом лага 
примет вид: 

dt
dN 1  = [ ε1 - γ1N2(t) + τττ d

t

Tt
NtF∫

−
−

0

1 2 )()( ] N1(t)                                                                                                    

dt
dN 2  = - [ ε2 - γ2N1(t) + τττ d

t

Tt
NtF∫

−
−

0

2 1 )()( ] N2(t),                              (5)                                                         

где  N1 и N2 – объемы производства в металлургической и трубной 
отрасли соответственно, Т0 – продолжительность лага.  

Проведя преобразования системы (5) по алгоритму, использованному 
ранее при решении системы (3) для случая отсутствия лага, описанного в [8], 
получим: 

N1 =  
Г 22

2

−γ
ε  и N1 =  

Г 11

1

−γ
ε , 

где,  Г1 =  ττ d
T

F∫

∞+
0

1

0
)( и Г2 =  ττ d

T
F∫

∞+
0

2

0
)( . 

Таким образом интегралы Г1 и Г2 позволяют учесть временной лаг в 
развитии черной металлургии и трубной отрасли. 

Проверим полученные теоретические уравнения, построив графики 
функций Г1(t) и Г2(t) с последующим использованием аппроксимации и 
сглаживания кривых полиномиальными функциями (рис. 3):  

y = 1×10-7x6 – 0,0013x5 + 6,5089x4 – 1,7356×104x3 + 3×107x2 – 2×1010x + 
+7×1012 (Г1) 

y = 4×10-10x6 – 5×10-6x5 + 0,0256x4 – 67,625x3 + 1,00531×105x2 – 8×10+7x + 
+3×1010 (Г2) 
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Из рис. 3 видим, что лаги в развитии черной металлургии и трубной 
отрасли наблюдаются в 1999 и 2009 году. Полученные уравнения для этих 
зависимостей позволяют прогнозировать лаги в будущем.  
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*Графики функций построены на основе официальных 

статистических данных Государственной службы статистики 
Украины [3] с авторской доработкой   

Рис. 3. Графическая интерпретация интегралов Г1 и Г2, учитывающая 
временной лаг в развитии черной металлургии и трубной 

отрасли 
 

Таким образом, экспериментальные кривые, построенные для 
теоретической модели (5), согласуются с результатами, полученными с 
использованием уравнения для коэффициентов взаимной корреляции (1).  

Предложенные экономико-математические модели могут быть 
использованы для прогнозирования экономического развития черной 
металлургии, обеспечивающих и технологически взаимосвязанных отраслей.  

Моделирование поведения экономической системы отраслевого уровня 
с учетом особенностей взаимосвязи экономической цикличности развития 
отраслей, по нашему мнению, обеспечивает возможность формирования 
эффективной стратегии их развития и повышения уровня экономической 
безопасности.  

 
4. Выводы 

Разработанные экономико-математические модели предлагается 
использовать для средне – и долгосрочного прогнозирования и планирования 
развития металлургической отрасли.  

950



Учитывая, что цикличность развития отраслей национального хозяйства 
в определенной мере является источником угрозы экономической 
безопасности, использование предложенных моделей позволяет формировать 
взаимосогласованную стратегию развития черной металлургии, 
обеспечивающих и технологически взаимосвязанных отраслей. 
Эффективность такой стратегии повышается за счет того, что металлургия 
является отраслью с длительным технологическим циклом с преобладанием в 
современных условиях в ней преобладают вертикально интегрированных 
структур. 

В работе на основании исследований цикличности развития черной 
металлургии, обеспечивающих и технологически взаимосвязанных с ней 
отраслей, установлено наличие временного лага в развитии как трубной, так 
и металлургической отраслей. Доказано, что лаг соответствует периодам 
максимального спада производства. 

В работе построена многофакторная экономико-математическая модель, 
учитывающая наличие временного лага в развитии и функционировании 
трубной отрасли и черной металлургии. Предложено использовать 
разработанную модель для формирования взаимосогласованной стратегии 
развития и функционирования всей системы: черной металлургии, 
коксохимической, железорудной, трубной и огнеупорной отраслей с учетом 
характерной цикличности выпуска продукции. Доказано, что вертикальная 
интеграция обеспечивает такие возможности. 

Теоретическая экономико-математическая модель цикличности 
развития черной металлургии, обеспечивающих и технологически 
взаимосвязанных отраслей подтверждена и доведена до численных 
результатов. Проверочные расчеты модели на достоверность показали 
удовлетворительное соответствие полученных результатов. 
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Abstract. The author assesses the effectiveness of the project taking into account the inflation 

factor. The author analyzed the interest rates for the realization of the investment in terms of 

uncertainty and risk. The author gives examples of calculating the efficiency of investment 

projects on the basis of a number of external and internal factors. The author made the 

assumptions of integrated economic effect of investing in an unstable financial system. 
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1. Вступление 

Финансирование инвестиционных проектов (ИП) в условиях финансовой 

неопределенности требует принятия взвешенных стратегических решений, 

применения альтернативных методов их расчета. Инфляция оказывает 

существенное влияние на эффективность инвестиционного проекта. Это влияние 

особенно заметно для проектов, требующих значительной доли заемных средств. 

Практика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом фактора 

инфляции, неопределенности и риска в ставке дисконтирования требует 

использования экономико-математического аппарата их расчета. 

Моделирование, как инструмент исследования взаимосвязей в 

экономических явлениях и процессах в банковской системе, призвано не только 

их анализировать, но и описывать механизмы протекания, определять 

альтернативы принятия важных управленческих решений при установлении 

процентных ставок по кредитам и депозитам с учетом величины процентных 

платежей, сроков депозитов, кредитов, валютного курса, инфляции и риска. 
 

2. Исследования в плане оценки эффективности инвестиций с учетом 

факторов инфляции, неопределенности и риска 

И. Фишер положил начало инвестиционного проектирования своей 

фундаментальной разработкой временной теории денег, а также определив 

влияние инфляции на величину процентной ставки [1]. Дж. М. Кейнс в своей 

работе «Общая теория занятости, процента и денег» уделил особое внимание 

оценке риска [2]. Г. Марковиц предложил научный метод учета риска при 

выборе инвестиционных стратегий [3]. У. Шарп сформулировал основные 
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понятия риска, его виды, способы хеджирования и предложил 
усовершенствованную модель оценки капитальных активов [4]. Дж. Тобин 
предложил включить в анализ безрисковые активы, введя тем самым, новый 
макроэкономический подход [5]. Качественный анализ рисков в контексте 
теории финансов содержится в работе Ф. Х. Найта. Большой вклад в проблему 
формализованного подхода к выбору стратегии инвестирования в условиях 
неопределенности внес О. Моргенштерн своим фундаментальным трудом 
«Теория игр и экономическое поведение». Л. В. Канторович сформулировал 
новый класс условно-экстремальных задач и предложил универсальный метод 
их решения, положив начало линейному программированию [6]. В создание 
математического аппарата и методов системного анализа при решении задач 
исследования адаптивных систем управления весомый вклад внес В. В. Хиленко 
[7]. Однако, оценка ожидаемого интегрального экономического эффекта от 
инвестирования изучены в недостаточной степени глубоко. Возникает 
необходимость дальнейшего исследования по обозначенной проблематике. 

 
3. Корректировка процентных ставок в условиях инфляции для 
эффективного управления инвестиционными рисками 

Рассмотрим пример расчета номинальной процентной ставки.  
Предположим, что кредит выдается субъекту хозяйствования под реальную 

процентную ставку – 12% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. 
Нужно определить номинальную процентную ставку при годовом изменении 
темпов инфляции от 5% до 15%. Поскольку выплата процентов осуществляется 
ежеквартально, продолжительность n - го шага, выраженного в годах, будет 3/12 
или 1/4 года. Тогда реальная процентная ставка в шаге расчета: 

%)0,3(03,04/112,000 =×=×= nrr річнакрок . 

Для каждого из значений годовой инфляции річнихi рассчитаем инфляцию за 
шаг выплаты (1)  

1)1( −+= n
річнихкрок ii  (1)  

При годовом темпе инфляции %5=річнихi  инфляция за один шаг выплаты 

составит: %227,101227,01)05,01( 4/1 ==−+=крокі . 
При годовом темпе инфляции 5% номинальная процентная ставка в шаге 

выплаты составит: .0426381,01)01227,01()03,01( =−+×+=річнанr  
Результаты расчетов сводим в табл. 1. Номинальная годовая процентная 

ставка при годовом темпе инфляции 5% будет равна: 
%).06,17(1705524,025,0/0426381,0 ==річнанr Вычисляем годовые  

процентные ставки при других темпах инфляции. 
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Таблица 1. Расчет номинальной процентной ставки 
Показатель 

Значение показателей при годовой инфляции )( річнихi  
0,05 0,065 0,1 0,125 0,15 

Инфляция в шаге 

выплаты крокi  

0,01227 0,01587 0,02411 0,02988 0,035558 

Номинальная 
процентная ставка 
за один шаг 
начисления 

процентов крокнr  

0,0426381 0,0463461 0,054833 0,06078 0,0666248 

Номинальная 
процентная ставка 
за год начисления 
процентов 

(%),річнанr  

17,06 18,54 21,93 24,31 26,65 

Рассчитаем реальную процентную ставку, если продолжительность шага 

расчетов равен одному месяцу, темп инфляции – 3% в месяц ),03,0( =крокi  
номинальная процентная ставка – 9% в месяц. Согласно формуле И. Фишера 
реальный месячный процент составит:  

%).83,5(05825,0
03,01

03,009,0
1

=
+
−

=
+

−
=

крок

кроккрокн
крокo і

іr
r

 
Предположим, что за определенный период годовой темп инфляции в 

годовом исчислении составляет: %,250=річнихi  а ставка рефинансирования 
НБУ это время – 150% годовых. Поскольку ставка рефинансирования ниже 
темпов инфляции, имеем следующее: .2857,0

5,21
5,25,1

0 −=
+
−

=річнийr  

В соответствии с расчетами реальная процентная ставка приобретает 
отрицательное значение. Итак, в этот период НБУ финансировал коммерческие 
банки с убытком для себя [8]. Однако это утверждение неверно. Оно было бы 
верным, если бы НБУ при выдаче займа начислял проценты один раз в год. На 
самом деле проценты в этот период начислялись ежемесячно по ставке: 

).%5,12(125,012/5,112/ месяцвrr річнанкрокн ===  
Считая, что в течение года инфляция была равномерная, ее темпы в месяц 

составили: %).99,10(1099946,01)5,21(1)1( 12/1 =−+=−+= n
річнакрок ii  

Расчеты показывают, что реальная ежемесячная процентная ставка НБУ: 

%).35,1(0135,0
1099946,01

1099946,0125,0
0 =

+
−

=крокr  

Годовая реальная процентная ставка составляет: 
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%).21,16(162,0
0833,0
0135,0

12/1
0135,0

0 ===річнаr  

Положительное значение реальной процентной ставки подтверждает 
безубыточность финансирования коммерческих банков НБУ. Предположим, что 
для осуществления ИП можно получить кредит в валюте, который потом 
конвертируется в гривны, а можно получить заем в гривнах. 

Реальная процентная ставка по займу в валюте на некотором шаге n  равна 
.$0nr . Она является эквивалентом реальной процентной ставки в гривнах на том 

же шаге, обозначим ее через: .0nГr .  

Связь между $0 nr  и nГr0  определяется соотношением без потерь, связанных 
с получением и конвертацией валютного займа (2): 

,)1(1 0$0 nnГn Irr ×+=+  (2)  

где nI  – цепной индекс внутренней инфляции валюты на шаге n .  
Рассчитаем реальную процентную ставку в гривнах по займу в валюте. 

Предположим, что для осуществления ИП, в котором расходы и выручка 
определяются в гривнах, берется ссуда в долл. США под номинальную 
процентную ставку 9% годовых с начислением и выплатой процентов 
ежеквартально. Темпы внешней инфляции валюты 5% в год. Темпы инфляции в 
гривнах 15 % в год. Валютный курс увеличился за тот же год с 8 гривен за долл. 
США до 9 гривен за долл. США. Рассчитаем реальную годовую процентную 
ставку в долл. США и эквивалентную реальную процентную ставку в гривнах, 
если инфляция и рост валютного курса в течение года были неизменными. 

Поскольку проценты начисляются и выплачиваются ежеквартально, 
рассчитаем все величины, относящиеся к одному квартала. Продолжительность 
шага расчетов (квартала), выраженная в годах 4/1=n : номинальный валютный 

процент за квартал: %)25,2(0225,04/109,0$$ =×=×= nrr річнанкрокн ; 
а) темп инфляции за квартал: 

в гривнах %)56,3(035558,01)15,01( 4/1 =−+=Гкрокi ; 

в валюте %)23,1(0122722,01)05,01( 4/1
$ =−+=крокi ; 

б) реальный процент по кредиту в валюте за квартал:  

%).01,1(010103,0
0122722,01

0122722,00225,0
$0 =

+
−

=крокr
 

В пересчете на год реальная процентная ставка по кредиту в долл. США: 
%).04,4(040412,025,0/010103,0/$0$0 === nrr крокрічна  
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Чтобы установить реальную процентную ставку по кредиту в рублях, 
определяем цепной индекс роста валютного курса за квартал: 

( ).%99,10202988,1
8
9 4/1

$ =





=крокJ

 
Цепной индекс внутренней инфляции валюты за квартал составляет: 

%).33,99(9933,0
02988,1)0122722,01(

035558,01
)1(

1
$

$

=
×+

+
=

×+
+

=
кроккрок

Гкрок
крок Jі

i
I  

Тогда реальная процентная ставка в шаге расчетов по кредиту в гривнах, 

эквивалентная ставке в иностранной валюте $0 крокr , равна: 

),681,1(01681,01
9933,0

01,011
1 $0

0 =−
+

=−
+

=
крок

крок
Гкрок I

r
r

 
в пересчете на год: 

%).724,6(06724,025,0/01681,0/00 === nrr ГкрокГрічна  
Таким образом, соотношение величин реальных процентных ставок в 

исчислении в валюте и гривнах показывает, что сдерживание темпов роста 
валютного курса облегчает кредитору возврат и обслуживание долга по 
валютным займам. Рассчитаем эффективную процентную ставку. Пусть 
номинальная (объявленная кредитором) годовая процентная ставка составляет 

%)17(17,0=річнанr , а проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно 

(количество выплат в год: )12=n . Тогда эффективная процентная ставка:  

%).39,18(18389,01
12

)17,01(1)1(
12

=−+=−+= nн
еф n

r
r

 
Так, при номинальной процентной ставке 17% годовых доход кредитора за 

счет капитализации процентов, выплачиваемых в течение года, будет составлять 
18,4% годовых. Превышение эффективной процентной ставки над номинальной 
процентной ставкой будет расти пропорционально росту последней.  

Расчет уровня безубыточности )( Б
nY  производится по формуле (3): 

,
n

Г
n

nnnБ
n VCN

DCVCССY
−

−−
=

 
(3)  

где 
Г
nN – объем выручки; nCC  – полные текущие издержки производства 

продукции; nVC  – условно-переменная часть полных текущих издержек 

производства; nDC  – доходы от внереализационной деятельности за вычетом 
расходов по этой деятельностии. 

Рассчитаем уровень безубыточности ИП за 5 лет по таким данным: выручка 

от реализации ИП )( ГN  – 117 млн. грн.; полные затраты )(CC  – 45 млн. грн.; в 
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т.ч.: переменные расходы )(VC  – 24 млн. грн.; постоянные расходы )(FC  – 21 
млн. грн. Уровень безубыточности составит: 

.23,02258,0
24117
2445

5 ≈=
−
−

=
−

−−
=

n
Г
n

nnnБ

VCN
DCVCССY

 
По результатам расчета уровень безубыточности не превышает 

установленных ограничений ).7,06,023,0( −<  Проект финансово устойчивый. 
Оценим предельный интегральный уровень )(IP  объема реализации 

продукции для ИП. Пусть руководство фирмы намерено вкладывать деньги в 
производство новой продукции с прогнозируемой суммой поступлений – 117 
млн. грн. через 5 лет. Для обеспечения производства нужны среднегодовые 
расходы без амортизационных отчислений в сумме с налогами, отнесенными на 
финансовый результат и налогом на прибыль – 6 млн. грн. Капитальные 
вложения CI  в сумме за весь период инвестирования составляют 65 млн. грн. 
Норма дисконта r  определена в размере 12% в год.  

Для расчета используем формулу NPV (4): 

,
)1(

)( CI
r
ВFVNPV

n
n

nn −
+
−

=∑
 (4)  

где в составе расходов без амортизации (В5 = 30 = 24 +6) выделим условно-
переменную и условно-постоянную их часть, поскольку переменная часть 
расходов – 24 млн. грн. Доход, который относится к переменной части затрат – 
24 млн. грн. умножаем на λ  и NPV  приведем к нулю.  

,065
)12,01(

624117
5 =−

+
−×−× λλ

 6)12,01(65)24117( 5 ++×=−×λ  

3,1296,1
93

55,120
)24117(

6)12,01(65 5

≈==
−

++×
=λ

 
Расчет показывает, что в данном примере 296,1=IP . 
Из предыдущих расчетов известно, что внутренняя норма доходности 

меньше ставки дисконтирования: 12,0060010,0 <≈IRR ; при расчете NPV , в 
которой сумма выходных вложений не дисконтируется чистый дисконтный 
доход меньше нуля: ..57,150 грнмлнNPV −=<  

Одним из показателей, используемым для сравнения различных проектов и 
выбора лучшего из них, является показатель ожидаемого интегрального эффекта 

).( OЧNPV  В случае, когда есть конечное количество сценариев и вероятности их 
заданы, ожидаемый интегральный эффект ИП рассчитывается по формуле 
математического ожидания (5): 

∑ ×=
k

kkОЧ PNPVNPV
 (5)  
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где kNPV  – интегральный эффект )(NPV  при k -м сценарии, kP  – 
вероятность реализации этого сценария. При этом риск неэффективности 

проекта )( eP  и средний ущерб от реализации ИП в случае его неэффективности 
)( eY  определяются по формуле (6) 

∑=
k

ke PP ,
 e

k
kk

e P

PNPV
Y

∑ ×
=

 
(6)  

где суммирование ведется только по тем сценариям, для которых 

интегральные эффекты kNPV  отрицательные. Определим ожидаемый 
интегральный эффект и средний ущерб от реализации проекта в случае его 

неэффективности по данным табл. 2. Получаем: ..28,2 грнмлнNPVОЧ =  
Суммируем вероятность реализации сценариев, для которых интегральные 

эффекты kNPV  являются отрицательными .25,01,015,0 =+=eP  
 

Таблица 2. Расчет ожидаемого интегрального эффекта и возможного  
ущерба от реализации инвестиционного проекта 

№ 
сце-
на- 
рия 
k  

Интеграль- 
ный эффект 

при 
k -м сценарии 

kNPV ,  
млн. грн. 

Вероят- 
ность 

реалии- 
зации k -го 
сценария 

)( kp  

Расчет 
ожидаемого 

интегральног
о эффекта 

)( ОЧNPV , 
млн. грн. 

Расчет риска 
неэффек- 
тивности 

проекта )( eP  
млн. грн. 

Расчет 
среднего 

возможного 
ущерба 

)( eY , млн. 
грн. 

А 1 2 3 4 5 
1 3,7 0,25 0,925   

-0,94 2 3,5 0,3 1,05  
3 -0,7 0,15 -0,105 0,15 
4 2,7 0,2 0,54  
5 -1,3 0,1 -0,13 0,1 

Итог - 1 2,28 0,25 
Сумму ожидаемых интегральных эффектов по сценариям с негативными 

интегральными эффектами делим на риск неэффективности проекта: 

.94,0
25,0

13,0105,0
−=

−−
=eY

 
Расчет показывает, что в результате эксплуатации ИП ожидается эффект от 

проекта с учетом неопределенности в размере ..28,2 грнмлн  При этом 
возможный ущерб по худшим сценариям – 0,94 млн. грн.  

Интегральные эффекты сценариев kNPV  и ожидаемый эффект OЧNPV  

зависят от значения нормы дисконта ).(r Премия )(g  за риск недополучения 
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доходов, предусмотренных основным сценарием проекта, определяется из 

условия равенства между ожидаемым эффектом ИП )(rNPVOЧ , рассчитанным 

при безрисковой норме дисконта )(r  и эффектом основного сценария 
),( grNPVOC +  рассчитанным при норме дисконта включающий поправку на 

риск :g ).()( grNPVrNPV ОСОЧ +=  Математическое ожидание NPV ІП (7): 

.
)1(

)1()(
)1(

)1( CI
r

pBFVCI
r

pФоNPV
n

n

n
nn

n
n

n
n

ОЧ −
+

−×−
=−

+
−×

= ∑∑
 

(7)  

Согласно с приведенными данными, сумма поступлений )(FV  от ИП через 5 
лет инвестирования – 117 млн. грн. Сумма расходов )(B  – 30 млн. грн. 
Капитальные вложения )(CI  – 65 млн. грн. Пусть вероятность )( p  появления на 
рынке заменителя приводит к ухудшению результатов работы ИП. Вероятность 
форс-мажора – 0,0101 (1,01%) за один шаг расчета. Норма дисконта – 12% на 
год. При таких условиях ожидаемый интегральный эффект составит: 

..08,1865
)12,01(

)0101,01()30117(
5

5

грнмлнNPVОЧ −≈−
+

−×−
=

 
Расчет ожидаемого интегрального эффекта осуществляется за формулой (8): 

.)1( minmax NPVNPVNPVОЧ ∗−+∗= λλ  (8)  

де maxNPV  і minNPV  – наибольший и наименьший интегральный эффект за 
рассмотренными сценариями; λ  – специальный норматив, учитывающий 
неопределенность эффекта. При определении ожидаемого интегрального 
экономического эффекта λ  рекомендуется принимать на уровне 0,3. 

Пусть в результате эксплуатации ИП прогнозируется максимальный maxNPV  
в размере 1,75 млн. грн. и минимальный minNPV  в размере – 18,08 млн. грн. 
Рассчитать ожидаемый интегральный эффект ИП, если λ  установлен в размере 
0,3. Ожидаемый интегральный эффект будет составлять: 

..131,12)08,18()3,01(75,13,0 грнмлнNPVОЧ −=−∗−+∗=  
Ожидаемый интегральный эффект с учетом интервальной неопределенности 

негативен, что свидетельствует об убыточности ИП. При условии наличия 
дополнительных ограничений на вероятности отдельных сценариев )( np  расчет 
ожидаемого интегрального эффекта выполняем за формулой (9): 

].)(min)1[()(max
,...,,..., 2121
∑∑ ××−+××=

k
kkPPk

kkPPОЧ pNPVpNPVNPV λλ
 

(9)  

Рассчитаем максимальный интегральный эффект )(NPV  при наилучшем 

сочетании вероятностей для ИП по данным табл. 3 {
∑ ×

k
kkPP

pNPV )(max
,..., 21 }.  
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Таблица 3. Расчет ожидаемого интегрального эффекта с заданными 
 интервалами вероятностей за разными сценариями 

№  
сцена
рия 
k  

Интеграль-
ный 
эффект при 
k -ом 
сценарии 

kNPV , 
млн. грн. 

Интервалы 
изменения 
вероятности 

реализации k  -го 

сценария )( kp  

Максималь- 
ный 
интеграль- 
ный эффект 
max 
S )( pNPV ×  
млн. грн. 

Минималь- 
ный 
интеграль- 
ный эффект 
min 
S )( pNPV ×  
млн. грн.  

Ожидае- 
мый 
интеграль-
ный 
эффект 

ОЧNPV , 
млн. грн. 

А 1 2 3 4 5 6 
1 3,7 от 0,25 до 0,15 0,925 0,555 0,666 
2 3,5 от 0,3 до 0,35 1,05 1,225 1,1725 
3 -0,7 от 0,15 до 0,2 -0,105 -0,14 -0,1295 
4 2,7 от 0,2 до 0,2 0,54 0,54 0,54 
5 -1,3 от 0,1 до 0,1 -0,13 -0,13 -0,13 

Итог - 1 1 2,28 2,05 2,119 
Полученные результаты подставим в формулу 16:  

..12,2119,205,2)3,01(28,23,0 грнмлнNPVОЧ ≈=×−+×=  
Позитивное значение ожидаемого интегрального эффекта свидетельствует о 

прогнозируемой эффективности ИП. 
Рассчитаем ожидаемый интегральный эффект для ИП по данным табл. 4. 

Подсчитав полученные результаты, получим максимально возможный 
интегральный эффект )(NPV  при наилучшем сочетании вероятностей 

{
∑ ×

k
kkPP

pNPV )(max
,..., 21 }. 

Таблица 4. Расчет ожидаемого интегрального эффекта при наличии  
данных о возможности отдельных сценариев 

№ 
сце- 
на 

рия 
k  

Интеграль-
ный 

еффект при 
k -м 

сценарии 
kNPV , 

млн. грн. 

Возмо- 
жность 
реализа- 

ции 
k -го 

сценария 
)( kp  

Расчет 
максимального 
интегрального 
еффекта max 

S )( pNPV × , 
млн. грн. 

 

Расчет 
минимального 
интегрального 
еффекта min 

S )( pNPV × , 
млн. грн. 

 

Ожида- 
емый 

интеграль- 
ный 

еффект 
ОЧNPV , 

млн. грн. 
А 1 2 3 4 5 
1 3,7 0,25 0,925   

0,59 2 3,5 0,3 1,05  
3 -0,7 0,15  -0,105 
4 2,7 0,2 0,54  
5 -1,3 0,1  -0,13 

Итог - 1 2,515 -0,235 
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Получаем результаты, при 3,0=λ : 
..59,0)235,0()3,01(515,23,0 грнмлнNPVОЧ =−×−+×=  

Положительное значение ожидаемого интегрального эффекта 
свидетельствует об ожидаемой эффективности ИП. 

 
4. Заключение 

Рассчитано, что полученные значения ожидаемого интегрального эффекта 
отличается от базисного интегрального эффекта на величины, учитывающие 
возможное развитие сценария ИП по сравнению с базисным сценарием. 
Отклонение различных результатов проектирования зависят от того, какие 
направления изменения базисного сценария приняты в расчете, и вид 
неопределенности учитывается в методике. Выбор вида неопределенности и 
направлений сценариев зависят от конкретных условий инвестирования и 
определяются руководством для каждого конкретного случая ИП. 

Чтобы избежать ошибок, связанных с отклонениями прогнозных значений 
инфляции от фактических, следует при заключении кредитного соглашения 
устанавливать не номинальную, а реальную кредитную ставку, а при уплате 
процентов увеличивать ее до номинальной в соответствии с фактическим 
уровнем инфляции на этот период. Соотношение величин реальных процентных 
ставок в валютном и гривневом исчислении показывает, что сдерживание темпов 
роста валютного курса облегчает кредитору возврат и обслуживание долга по 
валютному займу. 
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Abstract. The present paper deals with the development of wage distribution by educational 
attainment in the Czech Republic in the years 2003-2012, analyzing fifty wage distributions 
as the object of research and the gross monthly wage in CZK as the research variable. It 
examines the development of wage distribution in time and the gross monthly wage in 
relation to the level of educational attainment. It also pursues the development of the 
minimum wage in the monitored period. The author pays special attention to the lowest 
guaranteed wage levels classified according to wage classes and work capability assessment, 
comparing the minimum wage to the wage of subsistence. The forecasts of future wage 
distribution are an integral component of the research.  
Keywords: Wage distribution, stages of education, characteristics of wage location and 
differentiation, development of wage, forecasts of wage distribution. 
 
1. Introduction  

In the Czech Republic, the disproportion between increasing numbers of 
university graduates and declining numbers of vocational school leavers has been 
widely debated in recent years. This discrepancy may have far-reaching 
consequences for the Czech economy. There are quite a lot of hardly employable 
graduates, particularly in humanities, the rising unemployment thus threatening 
even well-educated people. On the other hand, there is the lack of skilled manual 
workers. 

Figure 1 provides an overview of the development of numbers of pupils 
(students) at various stages of education from the academic year 2002/2003. We 
can observe that the numbers of college graduates rose steadily from the beginning 
of the period until 2010/2011, having stayed at almost the same high level in the 
following years. As we can see in the figure, however, the number of vocational 
school graduates without GCSE decreased markedly throughout the period. 
Figure 2 gives a long-term overview of the development of the population structure 
in terms of educational attainment. An increasing number of university graduates 
and a steady decrease in the number of vocational school leavers without GCSE 
(the decline having almost doubled in comparison to 1970) are noticeable. Figure 3 
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also indicates the growing proportion of people with tertiary education in a lower 
age group (with the exception of those between the ages of 15 and 24 years who 
receive their secondary or university education). As shown in this figure, 
educational attainment of the population decreases with an increasing age. 
A higher level of education in the Czech Republic is a positive factor in terms of 
the general advancement of the country. Due to the existing over-education, 
however, some employees who have acquired certain qualifications often enter 
low-skilled jobs because of the lack of those in their respective field of expertise, 
this being the case of smaller towns in particular. 
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Fig. 1. Development of the number of pupils (students) at various stages of education in 

the research period 
Source: Own research 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1970 1980 1991 2001 2011year

nu
m

be
r 

of
 in

ha
bi

ta
nt

s 
(1

5 
ye

ar
s 

an
d 

ol
de

r)
 in

 1
,0

00

Primary and incomplete
Secondary without GCSE
Secondary with GCSE
Tertiary (2nd stage)

 
Fig. 2. Long-term development in the population structure of the Czech Republic by 

educational attainment 
Source: Own research 
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Source: Own research

Fig. 3 Structure of inhabitants of 15 years of age and  above in the Czech 

Republic according to educational attainment depending on age and gender in 

2011

Since education can be perceived as an investment in an individual’s high 

prospective income, the potential wage becomes one of the key factors in choosing 

among particular schools offering different types of education. The present paper 

provides an analysis of the level of remuneration in the Czech Republic focusing 

on its relation to the highest educational attainment. 

2. Database

The gross monthly wage in CZK monitored in the period between 2003 and 

2012 represents the research variable. Since it is the nominal wage, Figure 4 

indicates the development of an average annual inflation rate in the research 

period. This variable was studied in relation to employees’ educational attainment 

broken down into five stages of education: primary and incomplete, secondary 

without GCSE, secondary with GCSE, higher professional and undergraduate (first 

degree) and postgraduate (second tertiary degree) education. The necessary data 

were taken from an official website of the Czech Statistical Office. They are the 

data on sample sizes (see table 1) and interval frequency distributions with extreme 

open intervals presented by the CSO website table “Percentages of employees in 

the bands of gross monthly wages by education”. All calculations related to wages 

were based on the interval frequency distribution (incl. characteristics published by 

the Czech Statistical Office, calculated from the respective data) in order to ensure 

comparability of the results obtained. Outcome accuracy can be compared from 

this perspective.  

The Czech Statistical Office draws information on the development of gross 

monthly wages from two sources – business reports and structural statistics. The 

former provide reliable data on wages in the national economy that can be 

classified by different criteria such as economic sectors and group sizes, not 
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allowing, however, a more detailed classification. Structural statistics, on the other 
hand, offer the most detailed information on individual wages in terms of types of 
employment in particular, using various ways of classification. The research 
includes a total of 50 wage distributions.  
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Fig. 4. Average annual inflation rate in 2003–2012 (in %) 
Source: Own research 

Table 1. Sample sizes of the wage distribution divided by educational attainment 

Year 

Stages of education 

Primary and 
incomplete 

Secondary 
without GCSE 

Secondary 
with GCSE 

Higher 
professional 
and 
undergraduate 

Tertiary 
(2nd degree) 

2003 95,112 377,347 408,562 15,749 122,164 
2004 119,480 470,688 560,237 29,144 224,947 
2005 125,972 523,744 575,668 40,055 250,088 
2006 129,027 553,522 621,306 42,856 267,661 
2007 135,399 587,081 629,447 47,967 273,604 
2008 137,190 591,669 644,576 54,439 283,937 
2009 120,254 557,780 625,631 57,747 290,094 
2010 116,383 555,266 627,073 64,684 299,423 
2011 121,518 570,414 637,916 71,657 311,772 
2012 205,400 1,239,300 1,244,700 122,800 564,800 

Source: Own research 

3. Dependence of the wage on educational attainment of an employee
Sample characteristics of the location, variability and shape of the wage 

distribution were calculated in the research period. The arithmetic mean, median 
(the middle wage) and medial represent location characteristics. (The medial is 
a remarkable location characteristic; households with the wage lower or equal to 
the medial receive a half of the total wage in the sample, those with the wage 
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higher or equal to the medial earning the other half respectively.) Figure 5 presents 
the development of the three location characteristics for tertiary education during 
the research period, including the forecast for 2013 and 2014. 
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Fig. 5. Development of location characteristics of the gross monthly wage (in CZK) in 
2003-2012 for tertiary (2nd degree) educational attainment including forecast for 2013 

and 2014 
Source: Own research 

 
Table 2. Differences between the arithmetic mean and median (in CZK) 

Year Stages of education 
 
Primary and 
incomplete 

 
Secondary 
without GCSE 

 
Secondary 
with GCSE 

Higher 
professional 
and 
undergraduate 

 
Tertiary  
(2nd degree) 

2003 697 638 1,298 1,443 1,032 
2004 82 377 1,541 2,121 3,081 
2005 338 491 1,680 2,089 2,877 
2006 836 738 1,749 2,463 2,548 
2007 219 582 1,781 2,163 1,973 
2008 318 701 1,960 2,251 946 
2009 265 618 1,890 2,231 794 
2010 341 633 1,819 2,236 749 
2011 278 579 1,380 1,635 958 
2012 271 558 1,476 1,768 1,428 
2013 236 913 1,423 1,757 1,604 
2014 201 626 1,369 1,745 1,780 

Source: Own research 
Figure 5 shows that for all researched wage distributions, the relation 

medialmeanarithmeticmedian <<  is valid. This relationship is typical of 
a positively skewed frequency distribution, the wage distribution being 
characterized exactly by positive skewness. Table 2 displays the differences 
between the arithmetic mean and median for all wage distributions including 
predictions. The median is more often used as a wage location characteristic since 
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the absolute majority of employees do not reach the average wage. The medial is 
a less frequent characteristic of the wage distribution level. Figure 6 presents the 
development of the median of the wage distribution according to the level 
of education completed. It gives an overview of the impact of educational 
attainment on the level of wages. As to be expected, well-marked differences in the 
level of wages by educational attainment are apparent. It is no surprise that the 
wage level grows with an increasing level of education. This dependence was 
verified by a one-way variance test analysis, having proved to be significant even 
at a 1% significance level. It means that the wage depends on the level of 
educational attainment with a 1% error probability. It is not, however, a linear rise. 
As expected, the largest difference between the last two levels of education, i.e. 
between higher professional or undergraduate and (second degree) tertiary 
education, is significant. Tertiary-educated employees are paid by far the highest 
salaries, their wage levels being markedly different from other groups. In 2012, for 
example, the middle wage of employees with tertiary education was more than 
twice as big as that of workers with primary or incomplete education. 
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Fig. 6. Development of the median of gross monthly wage (in CZK) in 2003–2012 

including forecast for 2013 and 2014 by educational attainment 
Source: Own research 

 
4. Behaviour of the wage distribution within individual categories of 
educational attainment 

Figures 7–9 provide information on the behaviour of the wage distribution 
within particular levels of educational attainment.  

It is not surprising that the wage distributions of employees with primary or 
incomplete education are characterized by a lower level and variability as well as 
higher skewness and kurtosis since very low wages prevail in this group of 
employees; see figure 7. This is due to the fact that the corporate employees enter 
low-paid less qualified or unskilled jobs, pay differentials between them being not 
too great.  
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Fig. 7. Development of the model wage distribution of employees with primary and 

incomplete education in 2003–2012 including forecast for 2013 and 2014 
Source: Own research 
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Fig. 8. Development of the model wage distribution of employees with secondary 

education with GCSE in 2003–2012 including forecast for 2013 and 2014 
Source: Own research 
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Fig. 9. Development of the model wage distribution of employees with tertiary (2nd 

degree) education in 2003–2012 including forecast for 2013 and 2014 
Source: Own research 
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From the point of view of the wage distribution development in time, 
distributions at all stages of educational attainment are characterized by 
progressively increasing levels and variability and gradually decreasing skewness 
and kurtosis; see figures 7–9. The above mentioned findings indicate that the 
wages paid to individual employees of corporate and public organizations are 
becoming more diversified. 
 
5. Forecasts of the wage distribution according to educational attainment 

Predictions of the wage distribution according to educational attainment 
(table 3) are constructed using three-parametric lognormal curves, see [1], and the 
L-moments method of parametric estimation, see [2]. Exponential smoothing is 
employed in the construction of the first sample L-moments for 2013 and 2014 
since this method’s emphasis on more recent observations of the time series 
increases the accuracy of predictions, see [3].  
 

Table 3. Forecasts of the arithmetic mean (in CZK), median (in CZK)  
and medial (in CZK) for 2013 and 2014 based on previous years’ development 

 
 
Stages of education 

Arithmetic mean Median Medial 
Year 
2013 

Year 
2014 

Year 
2013 

Year 
2014 

Year 
2013 

Year 
2014 

Primary and incomplete 
education 

 

16,260 
 

16,560 
 

16,024 
 

16,359 
 

17,775 
 

19,729 

Secondary education 
without GCSE 

 

19,032 
 

20,360 
 

18,119 
 

19,734 
 

21,012 
 

23,194 

Secondary education 
with GCSE 

 

25,134 
 

25,447 
 

23,711 
 

24,078 
 

27,895 
 

28,470 

Higher professional and 
undergraduate education 29,035 29,660 27,278 27,915 31,451 32,226 

Tertiary education (2nd 
degree) 

 

35,012 
 

35,591 
 

33,408 
 

33,811 
 

40,762 
 

41,533 
Source: Own research 
 
6. Minimum wage 

Figure 10 presents the effect of the increased minimum wage on the number of 
employees. Under certain conditions, an increase in the minimum wage could 
result in employment growth, the existence of so called monopsony in the labour 
market being the crucial condition. The monopsony position of employers means 
that they – as a demand-side factor – have a negligible effect on the level of wages 
in the market and, moreover, they are aware of that. Economists disagree whether 
the conditions of monopsony in the labour markets prevail or whether they are just 
a theoretical possibility. 

There are some measures taken in order to prevent wage increases, the wage 
control being one of them. It is an extreme economic-political arrangement made 
exceptionally by the governments in market economies. 
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Fig. 10. Effect of minimum wage increase on the number of workers employed 

Source: Own research 
 
Table 4 indicates the development of the minimum gross monthly wage in the 

years 2003-2012. Since 1 August 2013, the minimum wage has been 8,500 CZK. It 
is evident from the table that the minimum wage did not change from 2007 until 
2012, having stayed at 8,000 CZK. 
 

Table 4. Minimum gross monthly wage (in CZK) for 40-hour working week 
Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Minimum 
wage 

6,200 6,700 7,185 7,5701 
7,9552 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Source: www.mpsv.cz 
 

The minimum wage concept is often misinterpreted. It seems obvious that the 
remuneration cannot be lower than 8,500 CZK per month (or 50.60 CZK per hour), 
which is the amount of money provided by the government. However, a lot of 
people are unaware of the fact that most employees receive a much higher 
minimum. This is the guaranteed wage, i.e. minimum tariffs for different groups of 
workers. The minimum wage, in fact, forms a real basis valid for the least skilled 
workers. Higher rates – so called guaranteed wage levels – are crucial for most 
employees. There are higher levels of minimum wages for specific occupations. 
The guaranteed wage has eight levels. They are known as the previous "minimum 
wage tariffs" or "wage groups". Different levels are distinguished by the 

1 from 1 January 2006 to 30 June 2006 
2 from 1 July 2006 to 31 December 2006 
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complexity, responsibility and strenuousness of work from the least-skilled and 
worst-remunerated work (the first group) to the most-qualified and best-paid (the 
eighth group); see table 5. The table provides an overview of minimum levels of 
the guaranteed wage for the given weekly working time of 40 hours graded 
according to the complexity, responsibility and strenuousness of work done, valid 
since 1 August 2013.  
 

Table 5. Current minimum levels of the guaranteed wage for 40-hour working  
week graded according to complexity, responsibility and strenuousness  

of work performed − classified into eight income brackets (in CZK)  
Group work Hourly wage Monthly wage 
1 Work in the first and second grade 50.60  8,500  
2 Work in the third and fourth grade 55.90  9,400  
3 Work in the fifth and sixth grade 61.70  10,400  
4 Work in the seventh and eighth grade 68.10  11,400  
5 Work in the ninth and tenth grade 75.20  12,600  
6 Work in the eleventh and twelfth grade 83.00  13,900  
7 Work in the thirteenth and fourteenth grade 91.70  15,400  
8 Work in the fifteenth and sixteenth grade 101.20  17,000  

Source: www.epravo.cz 
 
7. Conclusions 

The present paper starts with a development analysis of descriptive 
characteristics of the wage distribution over the last years, monitoring particularly 
wage distribution changes in the context of the economic recession at the end of 
the research period. We can conclude that wage growth has virtually stopped. 
Wage distributions are classified by the level of educational attainment, differences 
between particular wage levels being assessed on the basis of the given stages of 
education. The arithmetic mean, median and medial were applied. Since most 
employees do not reach the average wage, the median was employed as 
a fundamental characteristic of the level of the wage distribution. Research results 
show a clear impact of educational attainment on wage, this dependence being 
proved by test at any significance level. Both the wage range and distribution are 
strongly influenced by the minimum wage. Employees’ wages would presumably 
decline if the minimum wage was reduced or abolished.  
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Abstract. The first objective of this article is to describe basic approaches to firm level 
competitiveness. The second objective is to explain why the concept of national 
competitiveness is controversial. It is argued that national competitiveness should be seen as 
a relative rather than an absolute concept.   To demonstrate differences between evaluation 
of competitiveness based on traditional macroeconomic indicators and evaluation of 
competitiveness based on results in international rankings of competitiveness (World 
Competitiveness Yearbook and The Global Competitiveness Report), we will summarize  
the classical hard criteria for evaluating the competitiveness and we will critically evaluate 
the methodology of international competitiveness rankings. A critical description of this 
methodology will be complemented by analysis of the V- 4 countries results in these 
rankings. 
Keywords: Firm Competitiveness, National Competitiveness, Visegrad group (V-4 
countries), World Competitiveness Yearbook, Global Competitiveness Report, Global 
Competitiveness Index. 
 
1. Introduction  

While a company's competitiveness (in the economic literature) is most 
commonly linked to a company’s productivity growth (measured as revenue per 
employee), the concept of national competitiveness can not be defined once and for 
all, because it has many meanings. In the following text we will first briefly 
explain  how we understand the competitiveness of a firm and then we try to 
answer how the concepts of firm competitiveness and national competitiveness 
differ.  

The specific assessment of countries according to their competitiveness can be 
seen as a way to evaluate future economic potential of a country and opportunities 
for its further development and growth. In international studies, there is therefore a 
tendency to capture future economic consequences of non-economic activities, 
decisions and policies determining the long-term growth of countries and to assess 
how the society cares about the environment. These international researches 
examine quality of education system, science, institutional framework and political 
stability with the help of different methods. To compare national competitiveness 
the researchers use hard and soft data, i.e. statistical data and materials being got 
through questionnaire surveys. In the last part of this paper we will evaluate 
competitiveness of the Visegrad group countries using two major competitiveness 
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rankings: World Competitiveness Yearbook (IMD) [4] and the Global 
Competitiveness Report (World Economic Forum) [10].  

This article is elaborated as one of the outputs of the researching project 
Resources and prospects of development of European economies beginning of the 
21st century in the context of contemporary globalization registered at University 
of Economics in Prague, Czech Republic, under registration number VŠE IP 
300040. 

 
2. Two views on firm level competitiveness 
Business theory provides two basic concepts of competitiveness on the firm level: 
the market-based-view and the resource-based view. The market-based view points 
out  the environmental factors of companies to explain competitive advantages and 
goes back to the structure-conduct-performance-hypothesis based on ideas of 
industrial organization theory[7]. The key note is that the structure of a market has 
an influence on the companies and their conduct, which further leads to different 
performances.[1].  

According to the resource-based view, firm-level competitiveness is based on 
successful utilization of internal resources. To gain competitive advantage, 
companies must ensure that their relevant resources are specific and cannot be 
easily imitated by their rivals. Table 1 summarizes the two different concepts 
explaining firm competitiveness and compares them to each other. 

 
Table 1. Comparison of Market-based view and resource-based View 

Criteria Market-based view Resource-based view 
Level of analysis Industry (processes as a 

black box) 
firm (environment as black 
box) 

Source of competitiveness Product-related cos tor 
differentiation advantages, 
existing products 

Utilization of core 
competencies, ability to 
create future products 

Factor of competitive 
advantage 

Positioning of firm 
according to the market 
structure exogenous factors 

Internal resources 
Endogenous factors 

Time period Short run Long run 
Context Dynamic context Static context (black box) 
Factor mobility Perfectly mobile, 

homogenous 
Immobile, heterogenous 

Source: [1] 
 
Sources of firm competitive advantage can be divided into quantitative (price, 

resp. costs, increase of market share, growth productivity) and qualitative (research 
and development, application of innovations, technological progress, personnel 
policy, learning, increase of the proportion of knowledge workers) sources. If we 
perceive а firm's competitiveness as a constant, respectively long-term ability of 
firms to maintain or increase productivity and market share, the competitive 
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advantage must be sustainable. The key factors for sustainable competitive 
advantage should be [11]: 

• Value – factors should increase a firm’s efficiency, enable it to use the 
opportunity or to eliminate external threats, while creating value for customers and 
shareholders; 

• Rare – only one firm or a few firms use these factors; 
• Imperfectly substitutable; 
• Costly to imitate (imitation) – the possibility of imitation depends 

primarily on the material (physical) uniqueness of the competitive advantage 
sources, capability to identify the sources and economic difficulties of its 
acquisition.  

Using conditions for sustainability of competitive advantage we can clearly 
describe the difference between competitive and uncompetitive firm. 
Uncompetitive firm is not able to offer such goods and services that consumers are 
willing to buy, and therefore fails to fulfil its own financial obligations. 
 
2. Is it possible to measure national competitiveness?   

In the early 80’s,the concept of competitiveness started to be used not only at 
the business level, but also at the level of industries, national economies and world 
regions. Although the term national competitiveness is used very frequently, its 
clear and uniform definition does not exist. Some definitions explain the national  
competitiveness in connection with the development of price-cost factors; other 
definitions emphasize the role of such macroeconomic indicators as GDP growth, 
living standards and employment. For example, the OECD defines competitiveness 
as “the ability of corporations, industries, regions, nations and multinational units 
to persistently generate, while being exposed to international competition, high 
level of income from production factors and relatively high level of their 
utilization” [3]. 

According to the OECD definition, an economy is competitive if it produces 
goods and services that stand the test of international competition, and at the same 
time is able to maintain or increase GDP. In the broader context, competitiveness 
can be characterized as a set of preconditions for achieving sustainable growth 
performance of economy, thereby even for increasing the economic level in the 
condition of the internal and external equilibrium. 

The competitiveness of a country can be also defined "as the ability to 
permanently achieve a pace of economic growth, which coincide roughly with pace 
of economic growth in countries that are its main trading partners." (Cambridge 
University). The national competitiveness should be considered a relative rather 
than an absolute concept that allows for benchmarking of nations [1] The specific 
competitiveness rankings of countries can be seen as a way to assess the future 
economic potential of a country and the opportunities for its further development 
and growth. In international rankinkgs it is clear a tendency to capture the future 
economic consequences of non-economic activities, decisions and policies which 
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determine the long-term growth of countries. With the help of different methods 
these rankings evaluate the quality of education system, science, institutional 
context and political stability. It is evident that all these factors create the 
conditions for the effective functioning of the business sphere. 

On the example of transition countries Sereghyova [8] showed the 
contradiction between the assessment of national competitiveness according to 
international rankings and actual (real) competitiveness. This contradiction is 
caused mainly by the fact that among the great number of criteria, on which 
conclusions on national competitiveness are based, most of the classical, 
theoretically founded, criteria of competitiveness are missing. 
Traditional, “classic” indicators of price-based and non-price-based 
competitiveness) include these indicators of competitiveness: 

• development of export performance  
• development of unit export prices in comparison with competitors´unit 

export prices  
• relation between growth of country exports and growth of their foreign 

sales area 
• relation between country export growth and world export growth 
• import intensity of production and the size of the value added in the 

export sectors 
• development of export profitability 
• development of real interest rates  
• changes in unit labor costs in manufacturing industry 
For differentiation between external influences and changes resulting from 

business processes inside firms the following indicators are monitored: 
• changes in exchange rate in relation to exchange rates of the major trading 

partners  
• changes in the exchange rate in relation to changes in the exchange rates 

of competitors 
• changes in price levels in the major markets of goods and subsequent 

changes in the terms of trade 
 

These indicators generally determine the monetary policy decision-making 
process and allow to quantify the impact of changes in the external environment to 
the economy of the country. 

The results in two major competitiveness rankings: World Competitiveness 
Yearbook (IMD) and the Global Competitiveness Report (World Economic 
Forum) which will be used for evaluation of competitive positions of V4, are 
determined not only by hard indicators, but also by the results in soft indicators. 
Soft data are based on expert opinions. According to authors of these rankings the 
quality of business environment determines the future development of national 
competitiveness, and allows identification of " adverse events " and implements 
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corrective " action ". In fact, criteria based on soft data is used mainly to clarify the 
potential benefits and risks for foreign investors and to identify the measures that 
would make their activities in the country safer and more profitable. [8] 
(Sereghyova)  

Klvacova [5] underlines the fact that international comparisons cannot be 
considered neutral, interest-uncoloured and unbiased. She considers the difference 
between the traditional concept of competitiveness (competition) and global 
competitiveness (with regard to the roles of firms and nation states) to be 
important. The process of globalisation means that the roles of the state and of the 
business sphere are being fundamentally changed: “… countries stop to be 
organizers of economic competition and become participants of competition for the 
favour of economic players – in effort to attract them to their territory; 
transnational companies stop to be participants of economic competition and 
become organizers of nation states competition for the highest level of 
competitiveness” [5].    

WEF and IMD rankings differ in the degree of hard and soft data application. 
While the WEF relies more on questionnaires (four fifths of individual indicators), 
the IMD uses only one third of the indicators based on the results of selective 
surveys. The reason for the diversity of approaches is the absence of a clear 
consensus on the importance of individual factors and their impact on 
competitiveness. 
 
3. World Competitiveness Yearbook and Global Competitiveness Report – 
methodology of competitiveness rankings  
 
3.1. World Competitiveness Yearbook 

The World Competitiveness Yearbook (World Competitiveness Yearbook - 
WCY) has been being published annually since 1989. The succession of 60 
countries (in 2013) is determined on the basis of the evaluation of environmental 
quality for domestic and global competitiveness of companies functioning in the 
economy. The number of respondents – experts for each country – is derived from 
the country's GDP share in the total GDP of all evaluated countries; composition of 
the respondents should reflect the sector structure of the economy (share of 
primary, secondary and tertiary sector). Respondents are mainly top and middle 
managers with international experience in management. In 2013 the IMD for WCY 
monitored 333 criteria. For assessment of competitiveness in the form of ranking 
IMD used 246 criteria to calculate the Overall Competitiveness rankings. For 
computation of STD (standardized values for 60 monitored countries) 130 hard 
criteria based on statistical data and 116 criteria based on answers of qualified 
respondents were used. (IMD evaluated 4200 responses from 60 countries of the 
world). The remaining 87 hard criteria are considered to be supportive data and are 
not taken into account in the framework of final aggregation [4].  
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 Expert evaluation was carried out in the form of the selection from rating 
scales from 1 to 6. The higher value the respondents choose, the higher, they 
suppose, is the country's competitiveness measured by the relevant indicator. The 
calculated average value for each economy is converted into the scale from 0 to 10. 
According to the creators of this ranking the main advantage of these soft data 
usage is that the results capture the “perceived” competitiveness of a country. So 
the soft data are not burdened with time delays and enable to evaluate those 
elements of competitiveness which are difficult to measure: management practices, 
labour relations, relationship to the environment, quality of life, etc. On the other 
hand, if we look at the accuracy and objectivity, the explanatory power of the soft 
data cannot be overestimated. The breadth and depth of knowledge of a respondent 
– a skilled manager (that is an expert in a particular sphere) may not be sufficient 
for a qualified assessment of all monitored indicators [2].  
 
3.2. Global Competitiveness Report  

Global Competitiveness Report (GCR) is published annually by the World 
Economic Forum (WEF). This annual competitiveness report is mostly based on 
the soft data, which enables to monitore a larger number of countries than in case 
of the World Competitiveness Yearbook. In the current issue of the report, 148 
countries are evaluated on the basis of 115 qualitative and quantitative indicators 
describing the macroeconomic and microeconomic factors of competitive 
advantage. Values in the framework of individual indicators scale from 1 (the 
worst result) to 7 (the best result).[10]  These indicators are grouped into 12 pillars. 

The importance of positive results in the group of factors identified as 
“Essential prerequisites” (requirements) is a necessary condition for positive 
results in the group of factors called “Enhancers of efficiency and innovation 
factors” [10]. 

WEF assesses the competitiveness of economies on the basis of the weighted 
average. The application of different weights in the analysis of individual 
indicators should ensure the comparison of differently developed countries 
(countries are divided according to GDP per capita and according to the share of 
primary products export in the total product). 
 
4. National competitiveness of Visegrad countries – results according to WCY 
and GCR 

Following figures show the results of the Visegrad countries in the famous 
competitiveness rankings. 
 
 
 
 
 

 

977



 
Source: [4]   http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf,  
online 14.3. 2014, own processing 

 
Fig. 1. WCY – overall competitiveness of V-4 (according to rank of country) 

 
 

 
Source: [10] http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness, online 15.3. 2014,  
own processing 

 
Fig. 2. GCR – overall competitiveness of V-4 (according to rank of country) 
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The figures show that during the reference period the trend (the changes in 
country ranking) in both rankings is almost identical for the highest rated country. 
Czech Republic - with exception of the last ranking - was the best ranked country. 
If we evaluate the changes in the economic performance of the V-4 countries in 
2007-2013 only according to growth of real GDP, the development of the Czech 
Republic can not be considered as a positive. Economic performance of the Czech 
Republic in 2011, unlike Poland and Slovakia, was below pre-crisis levels (99.5% 
of GDP in 2008). Czech economy -unlike neighboring countries-does not 
overcome recession, As Vintrova [9] says, the persistence of recession cannot be 
justified by external influences. Under present circumstances of uncertainty, the 
relatively low openness of economy and  relatively large domestic market are 
important advantages of Poland. 

The impact of the economic crisis was reflected in the relatively sharp decline 
of Slovakia in both rankings - according to the IMD, country position slightly 
improved in the last three years,according to GCR the deteriorating trend 
continues. In Hungary, the worsening position in the pre-crisis period is mainly 
caused by a long-term problems with external balance and the weak growth of 
GDP, improved position of Hungary  in terms of crisis - despite a decline in real 
GDP of 6.8% -is  associated with the deeper decline of economic performance  in 
the new member-EU countries (small opened economies). 

In our opinion the analysis of V-4 competitiveness confirms the following 
assumptions [6]: a) the different methodology is reflected in the different results 
(even different trend) of countries, b) greater representation of soft data in WCY 
has a negative impact on the ratings of countries due to negative sentiment 
evaluators (see confidence indicators regularly published by Statistical Offices). 
 
5. Conclusion 

In conditions of the economic crisis, firm level competitiveness and national 
level competitiveness became more frequent topic of professional and public 
debate. While firm competitiveness is quite clearly defined in the economic 
literature, the same cannot be said about the concept of national 
competitiveness.The different methodology used  in construction of the most 
famous rankings (WCY and GCR):   representation of hard and soft data, methods 
of aggregation,  a weight of soft data in evaluation, choice of  respondents, etc. 
does not help to find a satisfactory answer to the question whether national 
competitiveness is objectively measurable. Detailed view of the monitored sub-
criteria leads to the conclusion that many of them are mutually incompatible and 
contradictory. 

Despite these objections, we used the results of V-4 countries in these rankings 
to evaluate the impact of economic crisis on their national competitiveness. 
Changes of countries´ positions in recent years reflect the different impact of 
economic crisis on these countries (particularly in the case of Poland and 
Slovakia). Changes in rankings confirm that different dynamics of economic 
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growth depend on the geographic and product specialization, on orientation of 
foreign trade, the degree of economy openness, the degree of impairment in the 
financial sector, nature of economic policy measures, and on their impact on 
domestic demand, and also on the existence of internal and external imbalances. 
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Abstract. Our paper uses the method of cluster analysis to create group of countries which 
are similar in one group and different to other groups. We used characteristics of structure of 
industry expressed by value added as a contribution to GDP creation of 10 NACE 2 sectors 
of industries. We created four groups in three years, namely 2002, 2007 and 2012, and 
compared the values of characteristics and the structure of clusters in these years. There 
were substantial changes in the clusters structure in 2007 in comparison with 2012. 
Luxemburg is different country enough to create own cluster in each year mainly due to 
high share of financial services.  
Keywords: (5-6 keywords) NACE 2, Value added, Industry structure, Cluster analysis, 
Contribution to GDP creation.   
 
1. Introduction  

European Union consists of 28 countries in these days and each country has 
some differences in comparison with others. These differences are given by history 
of country or region, by different cultural and social development and so on. We 
can speak here about different level of country development, different structure of 
labour market and for example different structure of whole industry. Some 
countries are more interested in manufacturing and on the other hand there are 
countries with higher concentration on services providing.  

We observe the structure of the whole industry in European Union in this 
paper in three different years (2002, 2007 and 2012). We use the data from 
database Eurostat, more concretely contribution to GDP creation, in 28 European 
countries to create clusters or groups of countries which are similar to each other. 
Method used is cluster analysis which finds the smallest variances among countries 
based on given characteristics. These characteristics come from NACE 2 sectors 
and enable us to get 10 characteristics.  

The aim the paper is to compare structure of cluster of European countries in 
mentioned years and discus the changes. 

The reminder of the paper is following. The method of cluster analysis is 
described in the next part. We will then briefly present chosen characteristics and 
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in next part we will show the result of cluster analysis presented by affiliation to 
cluster. The last parts are conclusion and references. 

  
2. Current Research 

This paper is third in the row which is associated with the research grant 
named “Evaluation of the results of cluster analysis of economic problems”. In the 
previous papers we have been investigating difference and similarity of European 
countries based on riskiness characteristics [1], based on labour market structure 
market [2] and based on the structure of public budget [3].  

We can find many other papers and articles devoted to the cluster analysis or 
structure of industry. We can mention here for example SÖLVELL, KETELS and 
LINDQUIST (2008) [4]whose compare industry specialization in EU 10 (countries 
which entered European Union in 2004) with other member states and US 
economy. Other relevant contribution can be PENCEA (2010) [5] who compare 
economic clusters with the higher concentration on Romania as a new member 
state and Germany and Great Britain. 

 
3. The method of cluster analysis 

In order to create clusters of objects we used hierarchical cluster analysis. 
Namely we used Ward method (Ward-Wishart method) which solves clustering 
by minimalizes of heterogeneity of the clusters. By the other words the method 
creates cluster by maximization intragroup homogeneity. The Ward criterion 
indicated by G1 measures homogeneity of the clusters by the intragroup square 
sum of deviations from cluster average. G1  is defined by relationship 
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where  hitx  is a value of i-th object, t-th variable in h-th cluster  

 htx is average value t-th variable in h-th cluster 
 nh  is number  of objects in h-th cluster 
 m is number of variables, which characterize the objects (EU countries)  
 k is number of clusters 
The criterion for clustering originates from the idea of minimal increase of Ward 
criterion, G1, in each cluster. We can this idea formalize by equation 
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Ward method tends to eliminate small clusters and create cluster with 
approximately similar size. It is used only together with square of Euclidean 
distance. The calculation of this distance D between i-th and j-th object is based on 
Pythagoras 
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E ),( xx , (3) 

where xi represents i-th object a where x j represents j-th object. 

We used many procedures in order to set optimal value of clusters. These 
procedures were based on knowledge of economic theory, selection of proper 
criteria and usage of dendrogram. The affiliation of the countries into created 
cluster was made by system IBM SPSS version 20.     

The first question in our analysis is to set the optimal number of clusters. We 
have used many criteria to make this decision. We have finally set 4 clusters based 
on evaluating coefficients, namely CHF coefficient, RMSSTD coefficient and 
Davies-Bouldin coefficient. These coefficients were set in the SYSTAT system 
and their graphical representation is shown in the picture below. 

 
 
 

Picture 1. Evaluating criteria for set of the optimal number of clusters 
                  Source: Own calculation, system SYSTAT 
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Detailed calculation of the evaluating coefficients can be found for example in 
GAN, G., MA CH., and WU J [6]. 

The two steps cluster analysis was used to create the group of countries. More 
detail of the problematic of cluster analysis can be seen for example in 
ŘEZANKOVÁ, H., HÚSEK, D. and SNÁŠEL, V., [7]. 
 
3.  Chosen characteristics 

Our aim is to compare industry structure in European countries and cluster 
them into different group. We have chosen 10 NACE 2 segments of economy to 
describe the structure. This distinguishing is more general and it is also possible to 
divide economy into less aggregated characteristics. Characteristics in our analysis 
are values added as a contribution to GDP generation of: 

• Agriculture, forestry and fishing (AGR) 
• Industry (except construction) (IND) 
• Construction (CONS) 
• Wholesale and retail trade, transport, accommodation and food 

service activities (WRS) 
• Information and communication (INFCO) 
• Financial and insurance activities (FIN) 
• Real estate activities (REA) 
• Professional, scientific and technical activities; administrative and 

support service activities (PSTA) 
• Public administration, defence, education, human health and social 

work activities (PA) 
• Arts, entertainment and recreation; other service activities; activities 

of household and extra-territorial organizations and bodies (AER) 
 
4.  Results of cluster analysis 

We compared data of NACE 10 of European Union countries in three year. 
Based on method mention above we got four different clusters in each year. Table 
below presents the affiliation of country to one of the clusters. The clusters are 
differentiated by thicker line.  

Number of the cluster should not be considered as an order. We cannot say 
that number one is better than number two or three. We can see that the structure of 
clusters is not the same in three years and there are some movements across the 
groups especially cluster two and three has changed substantially. Cluster number 
four is interesting because there is only one country, Luxemburg, which is different 
to other countries in each year.   
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Table 1. Clusters of European union countries 

 
2002 2007 2012 

1 

Belgium 

1 

Belgium 

1 

Belgium 
Denmark Denmark Denmark 

France France Greece 
Netherlands Malta France 

Sweden Netherlands Cyprus 
United Kingdom Portugal Malta 

2 

Bulgaria Sweden Netherlands 
Czech Republic United Kingdom Finland 

Germany 

2 

Bulgaria Sweden 
Ireland Czech Republic United Kingdom 

Hungary Germany 

2 

Bulgaria 
Romania Estonia Estonia 
Slovenia Ireland Spain 
Slovakia Spain Croatia 
Finland Croatia Italy 

3 

Estonia Italy Latvia 
Greece Lithuania Lithuania 
Spain Hungary Austria 

Croatia Austria Poland 
Italy Poland Portugal 

Cyprus Romania Slovakia 
Latvia Slovenia 

3 

Czech Republic 
Lithuania Slovakia Germany 

Malta Finland Ireland 
Austria 

3 
Greece Hungary 

Poland Cyprus Romania 
Portugal Latvia Slovenia 

4 Luxembourg 4 Luxembourg 4 Luxembourg 
Source: Own calculation 

 
In order to make some judgement about clusters we present here mean values 

and standard deviation of NACE 2 characteristics in each cluster and each year in 
Table 2, Table 3 and Table 4. 

It is able say in general that the share of agriculture is decreasing in each 
cluster in each year and that whole and retail sales (WS) has substantial role in 
each country.  
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Table 2. Clusters mean and standard deviation in 2002 
 

2002 1 2 3 4 

Mean St.dev Mean St.dev Mean St.dev Mean St.dev 
AGR 1,75 0,65 5,18 3,97 4,06 1,40 0,70 . 

IND 19,62 2,24 27,19 3,00 19,71 3,66 11,90 . 

CONS 5,40 0,64 6,18 1,00 7,10 1,79 7,30 . 

WS 19,47 1,32 18,93 2,45 25,26 2,66 18,30 . 

INFO 5,18 1,03 4,67 0,75 4,78 0,62 6,10 . 

FIN 5,37 1,15 4,10 1,52 4,71 1,20 20,70 . 

REA 9,55 1,46 9,02 2,05 8,56 2,23 10,60 . 

PSTA 9,90 2,16 6,52 2,25 6,02 1,32 8,60 . 

PA 20,88 2,01 15,63 2,53 16,73 1,87 14,10 . 

AER 2,90 0,54 2,58 0,94 3,12 0,57 1,80 . 
        Source: Own calculation 

 

Table 3. Clusters mean and standard deviation in 2007 
 

2007 1 2 3 4 

Mean St.dev Mean St.dev Mean St.dev Mean St.dev 
AGR 1,55 0,66 3,36 1,54 3,07 0,75 0,40 . 

IND 18,16 2,63 24,32 3,86 12,60 2,45 10,70 . 

CONS 5,98 0,84 8,28 2,49 10,33 2,50 6,40 . 

WS 20,35 2,33 21,18 3,16 26,93 2,37 15,90 . 

INFO 4,90 0,86 4,41 0,70 3,97 0,06 5,60 . 

FIN 5,85 1,76 4,93 2,01 6,03 1,74 28,00 . 

REA 9,24 2,05 8,51 2,09 10,13 2,00 8,80 . 

PSTA 10,06 2,43 7,38 1,67 5,97 0,21 9,60 . 

PA 20,43 1,69 14,87 2,05 17,33 1,98 12,90 . 

AER 3,46 2,01 2,75 0,65 3,60 0,50 1,60 . 
        Source: Own calculation 

 

986



Table 4. Clusters mean and standard deviation in 2012 
 

2012 1 2 3 4 

Mean St.dev Mean St.dev Mean St.dev Mean St.dev 
AGR 1,83 0,85 3,52 1,30 2,97 1,84 0,30 . 

IND 15,47 3,47 21,78 3,21 27,92 3,01 6,70 . 

CONS 5,26 1,36 6,72 1,19 5,35 2,75 6,20 . 

WS 19,73 2,20 24,37 4,08 16,92 2,75 17,80 . 

INFO 5,00 0,85 4,15 0,68 5,30 1,97 6,40 . 

FIN 6,46 2,16 4,76 1,53 4,93 2,33 24,70 . 

REA 10,57 3,29 9,22 2,56 8,62 2,00 9,50 . 

PSTA 9,74 2,57 7,33 1,14 8,63 1,57 10,60 . 

PA 21,96 1,60 15,33 2,41 16,43 2,42 15,70 . 

AER 4,03 2,17 2,84 0,62 3,00 0,92 2,00 . 
        Source: Own calculation 
 
4.1. Cluster number one  
 

Cluster number one is characterized by higher contribution of whole and retail 
sales (WS) on GDP as well as higher contribution of public administration (PA) in 
all three years. On the other hand these countries has relatively smaller portion of 
agriculture. Share of value added on GDP creation of whole industry (IND) was 
decreasing during observed years. The structure of cluster was also changing and 
the cluster consisted of Greece, Cyprus and Malta in 2012. Malta and Cyprus had 
relatively high share in Professional, scientific and technical activities (PSTA), all 
three countries had lower share of whole industry (IND) and similar Whole and 
retail sales (WS), around 20%, what was in the line with other countries in the 
cluster. But there were also some differences. Greece and Cyprus has higher share 
of agriculture (AGR), Cyprus had higher share of financial activities (FIN) and 
Greece had lower share of Professional, scientific and technical activities (PSTA) 
on GDP creation.  
 
4.2. Cluster number two  

 
Countries in the cluster number two should be described by higher portion of 

Agriculture (AGR), lower share of Professional, scientific and technical activities 
(PSTA), lower contribution of financial activities (FIN) and lower public 
administration share (PA). The share of whole industry on GDP creation was very 
high, more than 20%, but the portion is decreasing (to 21.78%on 2012 from 
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27.19% in 2002). The cluster consisted of Bulgaria, Lithuania, Poland and 
Slovakia in 2012, too. These countries had higher than cluster average portion of 
whole industry (IND) on GDP creation (around 25%). On the other hand Spain, 
Italy and Austria had lower than average share of Agriculture (AGR) in 2012.  

 
4.3. Cluster number one  

    
Cluster number three recorded the biggest changes in observed years in 

comparison with other clusters. We will talk about year 2002 at first. The cluster 
was characterized by higher share of agriculture (AGR), whole industry (IND) and 
whole and retail sales (WS). The cluster consisted of some countries from South 
Europe, Baltic countries and Poland and Austria. Many countries then moved into 
second cluster, described above, in 2007, and the rest of the countries were Cyprus, 
Greece and Latvia. That is the reason why mean values of the Whole and retail 
sales (WS) and whole industry (IND) were such a different in 2007. In 2012, the 
cluster consisted of countries with high share of whole industry (IND) around 27%.  
The highest share of whole industry reached Czech Republic and Romania with 
more than 30%. 

 
4.4. Cluster number one  

  
Fourth cluster contained only Luxemburg. This county had very high share on 

financial activities (FIN), more than 30%, lower portion of agriculture (AGR) and 
relatively high contribution of Professional, scientific and technical activities 
(PSTA). Luxemburg was different enough to create own cluster in each observed 
year.  

 
5. Conclusions 

We were investigating the country’s industry structure in European Union 
countries in three chosen year. We used the method of cluster analysis to create 
groups of countries, which are similar enough in the group and different enough in 
the comparison with other groups.  

We divide European Union countries into four groups by the contribution of 
value added to GDP creation. First group is consisted of countries with higher 
share of Industry, Whole and retail sales and Public administration and on the other 
hand with lower portion of agriculture. The second and third clusters have higher 
share of agriculture relatively high share of Industry and Whole and retail sales, but 
the values of shares varied in observed years. We have observed substantial 
changes in cluster structure and movements between second and third cluster in 
observed years.  Alone cluster was creates Luxemburg which is too different to 
joint another group mainly by high share of Financial activities.     
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Abstract. Innovation is one of the prerequisites for a successful long-term existence of 
firms. Firms reported that they do not have resources to innovation. European funds and 
state distributed direct support to enterprises. Companies must comply with the conditions 
and resources specifically positioned as announced by the respective program. Reverse 
impact assessment to improve enterprise performance is no longer sufficient. Aim of this 
article is to analyze the results of external support innovation of the EU Programme 
Enterprise and Innovation, but not at the macroeconomic and social level, but for business 
development in the middle term and long term. 
Keywords: innovation, financial support of innovation, efficiency of EU support.   
 
1. Introduction  

At the national level, the innovation potential business is regularly evaluated 
on the basis of surveys. Czech Statistical Organization collects data once every two 
years from companies that have (by law) the obligation to respond. That is the 
reason why research is complex. Fig. 1 summarizes the survey results for the last 
10 years and shows how the barriers of innovative behaviour of businesses are felt 
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 [1], where companies 
were asked about the impetus for its innovation activities (open questions), it was 
not about finance at all.  

The biggest barriers to increase the intensity of innovation activities include 
missing capital. Changes in the perception of a lack probably related to the 
economic cycle. In the Czech Republic the majority of external investor is the bank 
capital, whose riskiness during the economic downturn and thus falls the 
willingness to provide funds for yield acceptable for the enterprise. 
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Fig. 1. Barriers to innovation  in CR – development during 10 years 
         Source: self processed using data sources  [2, 3, 4, 5, 6, 7]   
 
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. 
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2. Financing from external sources - government indirect support 
The state support for innovation in financial terms may have a direct or indirect 

nature. Indirect support R & D in the Czech Republic is by subtracting from the tax 
base from income tax. The procedure and conditions for the application of indirect 
R & D support are adjusted according to § 34 paragraph 4 of Act No. 586/1992 
Coll., the income tax act. This kind of indirect R&D support is available in the 
Czech Republic since 2005, taxpayers can subtract 100% of expenditure on R&D, 
which were is spent during the taxable period in the implementation of R&D. Since 
2007, enterprises are followed closely and show growth in the use of readings - see 
table 1. 

 
 Table 1. Indirect support and R&D by company size in millions of CZK 

Companies 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
small  102,5 104,1 110,3 113,5 135,2 152,4 
medium  192,3 212,1 227,3 268,4 355,6 387,3 
big  915,3 705,9 714,6 938,5 1 355,6 1 448,0 
all  1 210 1 022 1 052 1 320 1 846 1 988 
number of 
companies 

   347 029 364 243 380 969 

support/comp. 
(in CZK) 

   3 805 5 069 5 217 

    Source: self processed using data sources  [8] 
 

Overall, the support is very small - when compared to the number of firms in 
the market (EUR = 27.5 CZK), it means it is between 100 and 200 EUR/firm on 
year. The effectiveness of the impact of aid is not directly observed, because it is 
an internal affair of companies. 
 
3. Financing from external sources – public programs 

The support for various public programs has been very wide. Directly to 
support innovative behaviour 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. 

 OPEI was funded by the European Regional Development Fund (ERDF). 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. It means, to 
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firms could be located approximately 10 316 EUR/company, it is significantly 
more, but we have to divide it on six years and we become 1 719 EUR/company. 

 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 MIT [9]. 
Evaluation assesses the speed of the placement of funds in each of the priority 
axes. The full report 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. 

 
4. Impacts of the support on companies´ development  

Impacts the support on development the company is very difficult to measure. 
It is necessary to find a scale that would adequately describe success and to the 
chosen program. The choice of scales, which can evaluate the success of support in 
enterprises is not entirely clear. In his work indicates [10] the impact of innovation 
mainly to higher sales and company growth, as well as to maintain high growth 
and profitability. In their empirical research included the ROI (return on 
investment), revenue growth, operating costs, market share, productivity and ROA 
(return on assets). 

Choi [11] measures the impact of innovation using market share, revenue 
growth, net profit, liquidity and productivity, Sawang [12] recommends the 
financial indicators ROI, sales and revenue growth, return on investment and 
payback period, cash flow and productivity, Aas [13] as suitable measure 
profitability - ROA, ROE, ROCE, ROS. 

Cianelli [14] measures the performance of companies using three indicators - 
average annual growth in sales and employees and average annual labor 
productivity. OECD [15] gives as suitable metric only sales.  

Another issue is the time interval measurements and distance measurements in 
time. Cianelli [14] measures the effects immediately in the following years, Aas 
[13] states that the effect of innovation may become apparent only after a 
considerable delay.  

Thus, we do not capture the effects of financial innovation immediately after 
completing the upgrade. He is considered to be significant three-year interval. The 
problem is that in the meantime the company could be activated by the innovation 
that would subsequently misrepresented financial indicators. 

Further will be evaluated the following programs: Marketing, Investing in 
innovative technologies and development. The evaluation will be used by the 
generally known indicators discussed.  

The indicators for individual programs are in table 2. They are based on cited 
publications and they developed according to the aims of the three aforementioned 
programs. 
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Table 2. Program and selection of  indicators   

Program Objective Indicators Time 
horizon 

Marketing 
to increase sales and 

market share 
growth of sales/assets 2 years 

Innovation 
technology 

growth of firm 
efficiency 

ROE 4 years 

Development growth of firm growth of ROA 3 years 

  Source: own   
 

4. Marketing support 2008 
Monitored companies applying for funds to support sales, so we decided to exit 

the deal and evaluate how to reach this objective. Projects were implemented in 
2008, so we assume that the results of the year 2010 should be visible impact on all 
businesses. In terms of comparability of companies of different sizes were chosen 
indicator Turnover on assets (operative sales/assets). We will not monitor its size 
but its percentage growth in the two years after the project. 

Expectations were that aid will be used effectively. This would mean that you 
would pay at most companies direct correlation - received more money brings 
more sales for the company, so the higher Turnover assets (TA). Evaluation of 
monitoring is illustrated summarized in the table 3. 

 
                                                            Table 3. Program Marketing 

 money missing money available 
small or negative 
results 

14 %  
(Wrong way) 

83 %  
(Why???) 

very positive 
results 

3 %  
(Well done) 

0% 

 Source: own   
 
Firms are based on the results divided into three groups.  
The first group is formed of companies called WELL DONE. There are the 

companies, whose received support is considerably higher than they were paid 
their taxes, but a relatively small. Even so, the TA could significantly increase. 
There are companies for whose support of the OPEI was very helpful.  

The second group was called the WRONG WAY. They are the companies that 
received funds over its funding opportunities, but failed to assess. The TA 
decreased, but not significantly. You cannot to say, that it would be a mistake to 
finance these firms, it was just their plan, that did not work.  

The third group of companies is called WHY?? This designation has been 
input. Taxes on income that these companies paid in 2008, are far greater than the 
required and received support. It can be said that companies that did not need 
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support, but when the project was awarded, the money was spent. In terms of 
results, in all cases where taxes exceed the proceeds, growth of TA is negative. It´s 
important to note in the context of global economic recession reflects in the fact 
that the decline was greater than the decline in GDP in those years. 

 
5. Support direct to innovation projects 

Companies that have received support, innovated their facilities and probably 
purchased investment units, which should be bought in every case. Purchase 
temporarily burdened the companies (supported also by the economic recession) 
reduction in earnings (depreciation), but long-term increase in ROE can be 
concluded from below average to above average with respect to data from the 
Czech industry (see table 4). 

 
                                                     Table 4. Average values of the reference sample 

Indicator 2008 2009 2010 2011 
ROE OPEI 6% 10% 11% 13% 
ROE from MIT – industry 12% -5% 7% 12% 

    Source: processed by [16]  
 
Overall, this group should be compared with the reference group of firms that 

applied for these grants and did not get them. It is a question of whether aid 
targeted to companies with below-average high ROE rather not rescue mechanism 
in times of economic recession. This comparison could not be made. It is a law 
which allows citizens access to information, but authorities have not issued us. 

 
6. Support to development 

We expected similar results, so we approached what differently this time – we 
were monitoring the growth of ROA and depended on the subsidy assets. Average 
growth in ROA for the entire set was very small, the dependence of growth on the 
size of the subsidy ROA absolutely statable. 

However, due to the lack of data (which the company did not deliver, although 
it had s a disclosure obligation as defined by legislation), we created a set of 
transparent companies ie those that have long been publishing data in the required 
amount and given deadlines. 

The file is then narrowed down to the so-called transparent companies. It turned 
out that, firstly, there was an average improvement, but is observable dependence. 
Surprisingly, however, negative - the more funds due to their size, the company 
drew, the worse the results were changes in ROA, for most companies. However, 
have improved (see fig. 2). It is relevant to ask whether one of the criteria for the 
allocation of resources should not be transparent long-term behaviour of firms. 
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Fig. 2. The dependence of growth on ROA relative to the support, 

 program Development 
              Source: own processing 

7. Conclusion 
Proving positive effects of the aid is questionable. If a program tailored to the 

enterprise to measure and use it for their own objectives, is in line with the 
strategy, it's OK, but if the request for funds is adapted the programs and the main 
activity of the company crumbles then it´s probably not OK. Subsides 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 device, 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.  We can say, that the assistance programs 
may be only a source of incremental improvement, not a step towards 
development. 

The solution seems to support various programs of innovation. We have shown 
relatively very small compared to indirect support can be direct (only one 
program). Money from the EU funds is certainly useful, but in general, the state 
should rather concentrate on indirect support to SMEs before direct support. 
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Abstract. The basic precept of corporate governance declares that we can only manage what 
we can measure. The result is a long-term development of various indicators of measuring 
performance that are either individual or form a framework or an entire complex system. 
The development of computer technology and software applications has brought a boom in 
the possibilities of measuring and modelling performance, ongoing reporting and 
monitoring. The systems are widely used in enterprises, even though they actually have low 
explanatory power - monitor the past and are able to detect vulnerabilities of ex post very 
accurately. Systems focused on managing ex ante are less quantifiable and less used. This 
article aims to show that, if necessary to address a real problem, the system will not only 
solve it in time, but neither detects it as corporate opportunities and threats are not usually 
well measurable and easily quantifiable content. A systems used primarily in companies are 
easily measurable and well quantifiable. The shortcomings of performance measurement 
systems and the need for the human factor in management is always shown in moments of 
negative developments, the economic crisis has brought numerous suggestions for changes 
in corporate governance. 
Keywords: performance measurement, firm objectives, stakeholders, indicators. 
 
1. Introduction  

The beginning of the 21st century was a period of growth - all subject to the 
impression that unlimited growth is part of life and you need to use it, although it 
was clear that sustainable GDP growth is 8%, not 10%, but much, much lower. 
From our research before the economic recession showed that the company 
expected further growth, improves technology, expand capacity and all for the 
money lenders. [2] The performance evaluation standards were used indicators 
focusing on financial performance - its success measured 64% of the company 
sales volume and 51% of the company profit. Indicators were not linked to the 
strategy, if only because only 36% of companies had a clearly defined and shared 
strategy. Customers systematically monitored 73% of the companies, but only 33% 
of firms used to evaluate any indicator. Indicators are only of a financial nature – 
sales, sales/assets or earnings. The most important customers are indicated by the 
current share of the company's turnover. Businesses felt that the relationship with 
the customer depends primarily on the quality of the product (75%) for a good 
price (64%). The employee was perceived rather as one of the company's expenses. 
Corporate culture was built mostly by the need to focus primarily on the customer 
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(demand for workers in 58% of cases), good relationships at work and discipline 
conscientious fulfilment of tasks (33 and 30%). Expectations initiative, skills 
development, creativity were indicated only partial percentage points. The question 
of what the company expects from employees, this finding confirms - 63% of 
businesses expected to include adaptability to the requirements and flawless 
execution of the tasks. Staheholders of companies are not addressed, social 
responsibility is not for them. Low levels of orientation to the future is not only 
signal the approach to the strategy, but also in all areas that are a condition of long-
term prosperity - whether in terms of hiring and investment evaluation (using static 
scales) or to position on the innovation activities of enterprises, which are clearly 
most important impulse lower cost (which means only incremental innovation and 
customer did not provide anything) and the biggest barrier to innovation, corporate 
culture and current employees. Unpreparedness in a strategic area multiplied poor 
risk management in financial management resources, and then caused problems, 
particularly those companies that in anticipation of further growth rashly invest in 
excess capacity and dropped them on the negative effect of operating leverage 
associated with the negative effect of financial leverage. 

 
2. Firms in the Czech Republic during crisis 

Further, our survey in three phases during the most acute of the economic 
recession in the Czech Republic [3] showed a surprising revelation companies in 
the field of long-term at a time when they focus on short-term problems and 
situations directly called for rapid and short-term solutions such as layoffs, 
downloads all investments, leaving the innovation focus, etc. Large companies 
with management that has ever dealt with a crisis, the issues of cost savings over 
the long-term impacts joined carefully. We see it as in investment in research and 
development, which maintains much of the same amount , similarly approached 
responsibly in companies as well as addressing the issue of employees in the first 
phase of the layoffs probably related to a decrease in firms with more than 10% (up 
to 10% natural decrease - pension, maternity, etc. ) , ie 6 % of firms. However, in 
the second and third stage was untenable situation for the company and were 
forced to reduce wages and costs. The companies are still very cautious in adopting 
new people (see Figure 1). 

In the third quick questionnaire survey in 2010, respondents were asked, 
among other things, to provide their views on what for them was the biggest 
surprise of the crisis and instruction. If we divide their findings into larger units, 
then found it necessary to 

- improving the work of risk management (25% of responses), 
- greater use of co-operation with employees (28% of responses), 
- work with larger capital reserves (25% of responses), 
- work more closely with suppliers and customers (22% of responses). 
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The growth in importance of stakeholders, not only for Czech firms, is 
confirmed by recent research carried out that it was attended by CEOs from across 
Europe [1]. 
 

 
 

Fig. 1. The biggest surprises and lessons of the crisis 
Source: self processed according to [3] 

 
More specifically, a list of informative facts shown in Figure 2, where all 

findings relating to employees marked dark, the attention is also placed on 
strengthening relationships with suppliers and customers. The growth in 
importance of stakeholders, not only for Czech firms is confirmed by recent 
research carried out that it was attended by CEOs from across Europe [1].  

The results are visible in Figure 2 shows the answers to two questions:  
1) Which of the following groups of stakeholders most affect your business 

and business strategy?  
2) Do you plan in the next 12 months to change its approach to them?  

In summary it can be stated that the final lesson of the crisis lies mainly  
- the awareness of the need for closer cooperation with stakeholders,  
- provided an appropriate use of resources and  
- risk management, because the value of the company is in its future. 
 

1000



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Influence

0% 20% 40% 60%

NGO´s

Social media users

Local communities

Media

Investors and Debtors

Goverments and regulators

Suppliers

Employees

Competition and 
colleagues from the branch

Customers

Changed attitude

 
Fig. 2. Influence of stakeholders on business and strategy 

and planning changes approach 
Source: according to [1] 
 

3. What is important for the company?  
Determine the direction suggested by our other questionnaire surveys carried 

out in the framework of a research project of the Faculty of Business in Czech 
enterprises where management companies responded to the question of what 
factors they consider to be important for positive change in competitive position 
and that led to a negative change of position in the market (see Table 1). 

Of these factors, it is possible to see that the unimportant factors, appear those 
that are well measurable and whose outputs are often referred to as performance 
measures (reduction of cost effectiveness, development costs, the profit of the main 
products...). Among the important factors are, however, less quantifiable factors 
(quality, reputation), or long formed and built (price level). In any case it is 
affected by factors external environment of the company, while performance 
measurement focuses primarily on internal factors. 

When viewed from the other side, which is a negative change in competitive 
position, we see the most frequently reported such factors that are external, 
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difficult to predict, yet have a clear and direct impact on performance, value, and 
even the very survival of the company. 

 
Table 1. Factors competitive position of the company  

 
Important for positive change in the competitive position of the 
company  % firms 

The price level of your products 81% 

Quality of products 89% 

Brand - the reputation of the company 76% 

Quality of existing staff 90% 

It is not important for positive change in the competitive position 
of companies  

The drawing of EU funds 59% 

R & D costs 43% 

Reducing the material intensity 30% 

Reducing energy intensity 34% 

Narrowing the focus on core products 43% 

It is important for the negative change in competitive position  

Decline in demand 90% 

Insolvency customers 87% 

The volatility of exchange rates 87% 
Source: self processed using data sources  and own research  

 
The results suggest that measured using performance measures clearly 

measurable indicators, but probably no significant impact on long-term successful 
development. 

 
4. What is important for system performance measurement companies? 

Summarizing all the above findings, doubts, objectives, then we come to the 
fact that the basic concept of performance management in the future must be  

• comprehensive integration of management of internal conditions for the 
acceptance of external,  

- includes the interests of all stakeholders,  
- the most efficient use of current enterprise resource  
- by systematically aligns existing enterprise resources with the needs 

of their potential markets (investment, innovation)  
- the guard "evolutionary" development,  
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• oriented to the future in the longer term,  
- there is a strategic development concept that is shared and monitored 

and adapted,  
- the company systematically exploited the opportunities and  
- provides about the risks unrelated to the core business risks or whose 

acceptance is outside the scope of its business activities. 
In short it would be possible to summarize the known expression of the long-

term prosperity, it is important to do good things and do them well. The very 
sophisticated  system performance measurement and management can "watch" to 
do things well in keeping with the settings that were specified, but difficult it will 
be treated in order to do the right thing. If such a system is created, it would not be 
necessary for the management of people, it would suffice to properly set a couple 
of machines. 

 
5. Conclusion 

This article deals with systems of business performance measurement. 
Performance measurement is an important part of the management with regard to 
its long-term prosperity; the set measurement system must be suited for the 
business objectives. Performance measurement systems have evolved from simple 
(financial analysis ratios, bankruptcy models), which assess the current state, 
through causal, to complex systems focusing on the future. Continuously growing 
importance of the involvement of non-financial indicators and taking into account 
the interests of stakeholders who will be, directly or indirectly, influencing the 
future development of the company.  

For the long-term existence it is necessary not to be satisfied only with 
evaluation by performance measurement systems, because they only watch a 
previously known, set variables and they evaluate based on achieved goals.  

This article is one of the outputs of IGA project, focusing on Crucial aspects of 
competitiveness of enterprises and national economies in the global economic 
system registered at VŠE under the code IP300040. 
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Abstract. Stock investor needs to assess quality of financial results that helps to avoid 
negative earnings surprises and accounting fraud scandals. The primary tools to evaluate 
quality of financial results were chosen as follows: 1) level of accruals and net income and 
operating cash flow comparison, and 2) Beneish M – Score Model. The main target of the 
research is to test Beneish M – Score Model on Baltic stock markets. The main problem 
which was solved in the course of the research was to compare application of two 
approaches for assessment of financial reporting quality of Baltic public companies. The 
methods chosen for conducting a research were quantitative as well as qualitative. The 
results of the research confirmed that Beneish M – Score model can be used for assessment 
quality of financial reporting of Baltic public companies. 
Keywords: earnings quality, financial reporting, plausibility, net income, operating cash 
flow, accruals level, Beneish M – Score Model. 

1. Introduction 
Nowadays, earnings quality or quality of financial reporting is subjects that get 

more and more attention and are the centre of debate for investors, regulators and 
researchers as well. Earnings quality is used in numerous empirical studies to show 
trends over time; to evaluate changes in financial accounting standards; to compare 
financial reporting systems in different countries and to study the effect of earnings 
quality on investment decisions. Francis et al. (2003) note that earnings quality is 
used by investors “as a conditioning variable to extract valuation-relevant 
information from earnings patterns” [1].  

The number of corporate scandals with public companies involved, occur 
more often indicating that the investors should make a thorough check on the 
financial results to avoid steep decline in share value. Not only creative accounting 
practices and frauds deteriorate the plausibility of financial results as it was 
described by Howard Schilit (2002) [2], but it was also proved by US scientists 
(Dechow & Dichev, 2002; Mahedy, 2005; Sloan, 1996) [3,4,5] that accruals reduce 
the plausibility of earnings and negatively affect equity performance. However, 
these concepts were tested on more or less efficient and developed equity markets 
(US, Great Britain, Germany). Grigorjeva and Lace (2008) [6] was conducted 
study of earnings quality in the context of Baltic stock markets applying two ratios: 
net income and operating cash flow comparison, and accruals level. In contrast, 
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Beneish M – Score Model has never been applied to test financial results quality in 
the context of Baltic stock markets. 

The main target of the research is to test Beneish M – Score Model on Baltic 
stock markets. The main problem which was solved in the course of the research 
was to compare application of two approaches for assessment of financial reporting 
quality of Baltic public companies. The methods chosen for conducting a research 
were quantitative as well as qualitative. 

 
2. Studying the concept of earnings quality 
 
2.1. Defining of earnings quality 

The term earnings quality which is synonymic to quality of financial reporting 
(or plausibility of financial results) has no established meaning and has been used 
with different interpretations. The accounting literature embraces several 
definitions of earnings quality. Hodge (2003) defines earnings quality as the degree 
to which reported net income differs from real earnings [7]. Chan et al. (2001) 
consider earnings quality as the degree to which reported earnings reflect operating 
fundamentals [8]. Mikhail et al. (2003) use another definition: it is the degree to 
which a firm’s past earnings are associated with future cash flows [9]. For 
Richardson et al. (2001) earnings quality is the degree to which earnings 
performance persists into the next period [10]. Teets (2002) states that “some 
consider earnings quality to encompass the underlying economic performance of a 
firm, as well as the accounting standards that report on that underlying 
phenomenon; others consider the quality of earnings to refer only to how well 
accounting earnings convey information about underlying phenomenon”[11].  Pratt 
(2003) defines earnings quality as “the extent to which net income reported on the 
income statement differs from true earnings” [12].  Grigorjeva and Lace (2008) 
classifies earnings quality as “the ability to of the company to show true earnings, 
to show its persistence and lack of variability” [6]. Penman (2003) indicates that 
quality of earnings is based on the quality of forward earnings as well as current 
reported earnings [13]. Having summarized all mentioned definitions the authors 
suggest defining quality of earnings as the ability of reported earnings to reflect the 
company’s true earnings, to demonstrate its persistence as well as the usefulness of 
reported earnings to predict future earnings. 
 
2.2. Lexicographical analysis of earnings quality term  

For the better understanding the concept of earnings quality, the authors 
suggest to conduct non-formalized analysis of the term - the lexicographical 
analysis of earnings quality. The authors recommend defining terms through 
systems of other specific terms. The presentation of non-formalized analysis is 
shown in the figure below: 
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Fig. 1. Lexicographical Analysis of Earnings Quality Term 
 

The authors consider that plausibility of financial results is a key factor of 
achieving the earnings quality, which, in fact, is playing an essential role in making 
any investment decisions, representing the true economic condition of the 
company. In turn, validity, credibility and reliability of the financial figures define 
the level of the plausibility of financial results. On the assumption of these, the 
authors indicate that legality and/or effectiveness of financial results are the basis 
for validity of those, integrity and/or soundness of financial figures is basis for 
credibility of the financial results and accuracy of financial numbers is the basis for 
reliability of financial results. Each of these components, meaning legality and/or 
effectiveness, integrity and/or soundness and accuracy, according to the opinion of 
the authors represent transparency of financial results. It is well known fact that 
transparency of financial figures provides the users with much more 
comprehensive information of the company’s economic condition.   
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3. Research Methodology 
 
3.1. Tools to Evaluate Earnings Quality 

There are several instruments that financial literature recommends in order to 
evaluate earnings quality. The more tools used during the analysis of measurement 
of earnings quality, the more accurate and trustful will be the result. The following 
table represents several tools which are used to evaluate the earnings quality: 

 
Table 1. Tools to Evaluate Earnings Quality [6] 

 
Ratios Advantage Disadvantage Frequency of 

Usage 
Operating Income 
Growth 

High comparability within 
the industry 

Non-operating income is 
not taken into account 

High 

Net Income Growth Used for time-series 
analysis 

Because of extraordinary 
items may not show real 
situation about operating 
business 

High 

Return on Capital Show the efficiency of the 
company’s activities 

Punishes those entities that 
have vast investment 
programs 

High 

Economic Value 
Added 

Takes into account 
profitability, costs and 
growth factors 

Complicated calculation Increasing 

Comparison of Net 
Income and 
Operating Cash 
Flow 

Show the ability of the 
company to generate cash 
flow overlooking accrual 
accounting 

Young and fast growing 
companies can be punished 

Increasing 

Accruals Demonstrates how 
severely balance sheet 
items distorts real 
financial condition 

Punishes fast-growing 
companies 

Low 

 
In order to access earnings quality of Baltic public companies two ratios were 

selected: net income and operating cash flow comparison, and accruals level. 
Moreover, the Beneish M – Score Model was applied to test the presence of 
earnings manipulation of the selected companies. 
 
3.2. Net income and operating cash flow comparison, company’s accruals level 

Operating cash flow of Baltic companies was compared to the net income, 
which is simple measure to identify whether there were significant inconsistencies 
in earnings calculation. The financial literature indicates that to manipulate cash 
flow is harder than to manipulate net income. During the measurement of earnings 
quality, one should be careful with the companies which net income exceeds its 
operating cash flows as in these cases there is a high probability of earnings 
manipulation within the company.  
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Richard Sloan (1996) has empirically proved that those companies having 

high accruals perform worse than those companies that do not have any accruals. 

Accruals are a powerful tool that can be used to predict future earnings. Accruals 

growth can indicate that there are some problems with operating business arising. 

[6]. Richard Sloan (1996) formed the following formula to determine the level of 

accruals [5]: 

where 

– Changes in Current Assets (excluding cash and cash equivalents);

– Changes in Current Liabilities (excluding short-term debt and

taxes payable); 

– Depreciation;

– Changes in Accounts Receivables;

– Changes in Inventories;

– Changes in Other Current Assets;

– Changes in Accounts Payable;

– Changes in Other Current Liabilities, and

– Total Assets.

3.3. The Beneish M-Score Model 

The Beneish Model was developed by Professor Messod Beneish [14]. It is 

used to identify earnings manipulation. Warshavsky (2012) considers that “the 

Beneish Model is similar to the Altman Z-Score, but is used to uncover earnings 

manipulations rather than as a predictor of bankruptcy” [15]. The Beneish Model is 

calculated on the base of company’s financial statements by using eight financial 

variables. 

The eight variables of the Beneish Model are presented below [15]: 

1) Days’ Sales in Receivables Index ( ): 

(2) 

where 

– Days’ Sales in Receivables Index,

– Accounts Receivable in year t,
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– Accounts Receivable in year t-1,
– Sales in year t,

– Sales in year t-1.

2) Gross Margin Index ( ): 

(3) 

where 
– Gross Margin Index,

– Cost of Sales in year t,
– Cost of Sales in year t-1

The company’s gross margin has deteriorated when the results are greater than 
1.0. Warshavsky (2012) suggests that gross margin deterioration is a negative 
signal of earnings quality. 

3) Asset Quality Index ( ): 

(4) 

where 
– Asset Quality Index,

– Current Assets in year t,
– Current Assets in year t-1,

– Property, Plant and Equipment in year t,
– Property, Plant and Equipment in year t-1

– Total Assets in year t,
– Total Assets in year t-1

Warshavsky (2012) suggests that “the greater the AQI,…, the greater 
the probability of earnings manipulation” [15]. 

4) Sales Growth Index ( : 
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(5) 

“A result of greater than 1.0 represents sales growth compared to that of the 
prior year. Sales growth itself is not an indicative of earnings manipulation, 
however, growth companies are more likely to commit earnings manipulation” 
(Warshavsky, 2012).  

5) Depreciation Index ): 

(6) 

where 
– Depreciation Index.

– Depreciation Expense in year t-1
– Depreciation Expense in year t,

“A  greater than 1.0 may be an indication of an upward revision of the 
estimated lives of a company’s properly, plant and equipment, which would 
increase its income” (Warshavsky, 2012).  

6) Sales, General and Administrative Expense Index ( ): 

(7) 

where 
– Sales, General and Administrative Index,

– Sales, General and Administrative Expense in year t,
– Sales, General and Administrative Expense in year t-1.

“A disproportionate increase in sales, as compared to , would serve as a 
negative indication concerning a company’s future prospects” (Warshavsky, 2012).  

7) Total Accruals to Total Assets ( ): 
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(8) 

(8.1) 

where 

– Total Accruals to Total Assets Index,

– Working Capital in year t,

– Working Capital in year t-1,

– Cash in year t,

– Cash in year t-1,

– Income Tax Payable in year t,

– Income Tax Payable in year t-1,

– Current Portion of Long-term Debt in year t,

– Current Portion of Long-term Debt in year t-1,

 - Depreciation and Amortization Expense in year t, 

– Current Assets,

– Current Liabilities.

“…higher positive accruals are associated with the potential for earnings 

manipulation…” (Warshavsky,  2012).  

8) Leverage Index ( ): 

(9) 

where 

– Leverage Index,

– Long-term Debt in year t,

– Long-term Debt in year t-1,

– Current Liabilities in year t,

– Current Liabilities in year t-1.

“When the  is greater than 1.0, it indicates an increased leverage and, 

therefore, a company more prone to financial statement manipulation” 

(Warshavsky, 2012).  
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Each of above mentioned variables can be used for assessment of earning 

quality. The Beneish Model is the composition of these eight variables [116]: 

(10) 

“…a score of greater than -2.22 (i.e., less of a negative) is an indication that the 

company’s financial statements may have been manipulated” (Warshavsky, 2012).  

3.4. Characteristics of research 

The corpus of the research consisted of 28 public companies that are listed in 

Riga, Vilnius and Tallinn stock exchanges.  The time period analyzed started from 

financial year 2008 till the financial year 2012. The banks were systematically 

excluded from the analysis due to the fact that their financial reporting standards 

and asset structure are significantly different from the common balance sheets. The 

data needed to conduct the research were taken from annual reports of the 

companies published on OMX Group homepage. Real company’s names were 

substituted for symbols.   

4. Results of Measuring of Earnings Quality of Baltic Public Companies

In order to compare the results the following assumptions are considered: the 

first criterion to determine whether there any presence of manipulation or not is the 

comparison of operating cash flow and net income. If the difference between these 

two variables is negative (CFO<NI), then there is a probability of manipulation of 

earnings even the accruals level might be low. In case if the difference is positive 

(CFO>NI), then the second criterion is used to find out the manipulation of 

earnings probability named accruals level. 

The following table represents the summary of results for the Year 2012 

acquired during the research by applying different tools and models to assess 

earnings quality.  
Table 2. The Summary of the Results for the Year 2012 

Companies Operating Cash Flow and net Income 

difference 

Accruals level, % M-Score 

A 22,812 -2.97 1 

B 20,373 -44.34 0 

C 532 -3.87 0 

D 1,994 -1.71 0/1 

E 2,346 -2.71 0 

F 24,062,190 -9.67 0 

G (37,726) 3.19 1 

H 971 -4.88 0 
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F 24,062,190 -9.67 0 
G (37,726) 3.19 1 
H 971 -4.88 0 
I (1,304) -7.78 0/1 
J 80,827 1.26 0/1 
K 13,388 -5.75 0 
L 6,565 -14.40 0 
M (5,526,146) 11.19 1 
N 9,659 -7.91 0 
O 45,439 -14.86 0 
P (26,581,541) 12.64 1 
Q (1,059) -3.85 1 
R (216,359) -7.25 0 
S 86,786 -4.53 0 
T (11,186) 2.18 1 
U 512 -3.29 0/1 
V 106,714 -6.08 0/1 
W 17,171 -4.90 0 
X 9,121 -4.06 0 
Y 149,422 -10.75 0 
Z 6,292 -9.07 0/1 

AA 10,629 -7.89 0 
AB (232) -28,84 0 

*0 – there is no presence of manipulation; 1 – there is a presence of manipulation;
0/1 – there is a possible presence of earnings manipulation    

The Summary of the Results for the Year 2012: 
The results show that there are 8 companies: G, I, M, P, Q, R, T and AB, 

which net income exceeds its operating cash flow. Regarding the level of accruals, 
here 4 companies: G, M, P and T, have relatively high level of accruals for period 
of analysis equal to 3.19%, 11.19%, 12.64% and 2.18%, respectively, while the 
other 4 companies, I, Q, R and AB, have moderately low accruals level equal to -
7.78%, -3.85%, -7.25% and -28.84%, respectively.  According to these results one 
can conclude that there is a possible presence of earnings manipulation. The 
Beneish M – Score model also reflects these results and detects the presence of 
earnings manipulation in above mentioned companies with exception to R and AB.  

The Summary of the Results for the Year 2008: 
The results show that there are 3 companies: D, P and Q, which operating cash 

flow is less than its net income, and 2 companies: D and P, have relatively high 
level of accruals for period of analysis equal to 8.72% and 5.54%, respectively. 
While the third company, Q, have moderately low accruals level equal to -1.73%.  
These results mean that there is a possible presence of earnings manipulation. The 
Beneish M – Score model also reflects these results and detects the presence of 
earnings manipulation in above mentioned companies.  

1013



The Summary of the Results for the Year 2009: 
The results represent that there are only 1 company, G, which operating cash 

flow is less than its net income and have relatively high level of accruals for period 
of analysis equal to 3.08%. Based on these results the authors conclude that there is 
a possible presence of earnings manipulation. The Beneish M – Score model also 
reflects these results and detects a possible presence of earnings manipulation in G. 
 
The Summary of the Results for the Year 2010: 

There are 5 companies: G, H, I, K and Q, in which net income exceeds 
operating cash flow, and have a relatively high level of accruals, except K. There is 
a possible presence of earnings manipulation in all these 5 companies due to above 
mentioned findings. The Beneish M – Score model also reflect these results and 
determine a presence of manipulation of earnings in these companies. 
 
The Summary of the Results for the Year 2011: 

There are 7 companies: G, H, P, Q, R, S and U, which operating cash flow is 
less than its net income and have relatively high level of accruals for period of 
analysis, with the exception to P, S and U. The last three companies have 
moderately low accruals equal to -4.00%, -0.45% and -1.17%, respectively. Based 
on these results the authors conclude that there is a possible presence of earnings 
manipulation can be observed in these 7 companies. The Beneish M – Score model 
also reflects these results and detects a possible presence of earnings manipulation 
in these companies. 

 
5. Conclusions  

1. Earnings quality of 28 Baltic public companies was assessed by using two 
approaches: 1) operating cash flow and net income comparison and 
accruals level, 2) Beneish M – Score model. Both approaches have 
demonstrated similar results in detecting signs of earnings manipulation 
within companies. 13 companies from 28 showed possible presence of 
earnings manipulation. Companies G and Q demonstrated possible 
presence of earnings manipulation four times, H and P – three times, I and 
R – two times, D, K, M, T, S, U, AB – one time. 

2. The more approaches are used for evaluation of earnings quality, the more 
accurate and trustful will be the result. The Beneish M – Score model can 
be used for assessment quality of financial reporting of Baltic public 
companies. 

3. An equity investor aiming to achieving high and sustainable return should 
definitely consider earnings quality to exclude the companies with 
questionable financial results plausibility. 

4. The authors of the research consider that it is necessary to continue 
conducting research using additional tools and models.  
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Abstract. Ratings of banks provide investors and other stakeholders with the information 
about the soundness of a financial institution, thus, reduce the risk of  improper benchmarks 
for financial investment decision-making. Ratings are crucially important also for 
entrepreneurs to make an optimal choice of a financial partner.  There are several barries for 
application of the existing rating methodologies for ranking Latvian banks. The research 
goal is to develop a multi-criteria rating model for Latvian banking market that would allow 
comparing banks, using financial and non-financial data.  
Keywords: bank rating, multi-criteria model, Latvian banks.  
 
1. Introduction  

Nowadays, running the business without cooperation with a bank is almost 
impossible.  Banking transactions are integral part of any commercial activities. 
Besides, banks are the main financial resources suppliers for enterprises due to 
their role of intermediaries between ultimate lenders and borrowers. Thus, owners 
and managers of companies should to weigh and assess the pros and cons of a 
particular decision relative to the choice of a financial services provider and 
potential business partner.   

To compare banks and to make a responsible decision, a company should 
evaluate all the aspects of banking activities: services price, range of products, 
bank reputation, retrospective performance, stability and etc. The evaluation 
process is complex and time- and money-consuming. Most often such kind of 
decisions is taken based on intuition and subjective assumptions.  

It is also possible to use the existing ratings assigned to banks by external rating 
agencies and consulting companies. Rating assignment is based on the analysis of a 
range of financial indices and measures, and sometimes also non-financial 
indicators have been analysed.  

However, the applicability of the existing rating methodologies to Latvian 
banks is disputable. International credit rating agencies rate only a few of Latvian 
banking sector participants. Bank rating provided by the Financial and Capital 

1016



Market Commission is developed for supervisory purposes and it is not available 
to the public. Besides, Latvian banks’ rankings based on different evaluation 
methodologies are inconsistent.   

The research goal is to develop a useful tool for Latvian and foreign 
entrepreneurs and investors that would be appropriate for making peer bank 
analysis in the Latvian market.   To achieve the established goal it is necessary to 
theoretically substantiate and develop a multi-criteria model that would allow 
comparing banks, based on the financial and non-financial data.  

The authors analysed rating methodologies of Financial and Capital Market 
Commission (FCMC), International Monetary Fund (IMF), international credit 
rating agencies Moody’s Investors Service and Fitch, as well as CAMEL 
methodology, to reveal the most popular measures that are used to evaluate banks. 
Based on the analysis results, the elements for the rating model were detected and 
the importance weights to each element were assigned. Weighting was performed 
by financial experts – business consultants from PricewaterhouseCoopers and 
academic staff of the Department of Finance of Riga Technical University. 

The developed rating model could be used by Latvian entrepreneurs in order to 
evaluate commercial banks and, thus, substantiate a choice of the financial services 
provider for a company.  
 
2. Ratings and their role in the process of bank assessment 

Ratings are crucially important tools in today’s business environment that allow 
investors evaluating and comparing companies. The role of ratings in a banking 
business is even more important, because „they give banks greater access to capital 
markets at better conditions and directly influence bank operations and 
performance”. Besides, depositors, debtors, regulators etc. have a need for ratings 
to assess the financial strength of the bank [1].  

Ratings are opinions about the creditworthiness (or any other characteristics) of 
a rated entity [2]. Financial and Capital Market Commission defines rating as the 
experts’ viewpoint about the evaluated bank that is used to characterise its risk 
exposure and the quality of the risk management system [3].  

There are many opportunities for bank ranking: single ratio analysis; rating 
methodologies, such as CAMEL, PATROL, ORAP; credit ratings assigned to 
banks by the international credit rating agencies and others. Journal „Global 
Finance” annually unveils the list of the best banks globally, regionally and by 
country [4].   

The most popular and most widely applied instruments to rank banks are credit 
ratings. Credit ratings have three functions: to measure the credit risk of the issuer, 
to provide a means of comparison and to provide a common standard [5]. More 
than 90% of the credit rating market controlled by three Credit Rating Agencies 
(CRAs): Moody’s Investors Service, Standard&Poor’s and Fitch Ratings.  

 Based on Langohr and Langohr „credit rating agencies and their output play a 
unique, indeed important, role in overcoming information asymmetries that are 
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endemic to the capital market” [6]. However, during the last decade the 
performance of the rating agencies was criticised by market players due to “their 
failure to predict severe financial crises and a wave of corporate scandals” [7]. As 
the result, the reputation of the CRAs was substantially damaged and „market 
participants’ confidence in the reliability of ratings was seriously shaken” [8]. 

Besides, a frequently debated issue in regards to assignment of a bank rating is 
their inconsistency [1, 9, 10]. In the academic literature two types of credit rating 
inconsistencies are determined. First type regards to the situation when different 
ratings are assigned to the same company by different rating agencies.  The second 
type of inconsistency is related to the fact that ratings differ among banks with 
similar financial ratios in different countries [9].  

The clear evidence provided that different rating agencies have different rating 
processes and standards that cause split rating. As for Latvian banking sector, the 
problem is exacerbated by the fact that only a few Latvian banks are rated by 
CRAs. In this regard the question is – what information source is more reliable and 
what the investment or other business decision should be based on?   
 
3. Peer analysis opportunities in Latvian banking sector 

Currently, 28 banks, including 9 branches of foreign banks, operate in Latvia 
(as for 2013) [11]. The information on Latvian banking sector and individual 
commercial banks is available from the following sources:  

1. Aggregated statistics on the web site of the FCMC. 
2. Statistics provided by the Association of Commercial Banks of Latvia 

(ACBL). 
3. Credit ratings assigned to the Latvian commercial banks by CRAs. 
4. Statistics on Latvian banking sector provided by BankScope data base. 
5. Results of the researches conducted by various institutions: EPSI rating 

[12], TOP 101 of Latvia’s most valuable enterprises prepared by the 
investment banking and financial advisory company Prudentia and 
NASDAQ OMX Riga [13], results of the survey „Reputation TOP” [14] 
and others.  

However, there is a range of limitations and barriers to apply the available 
information to make sound and reasonable business decisions regards to the 
optimal choice of the financial partner: (1) inconsistency of the bank rankings, 
based on different rating methodologies (see table 1);  (2) lack of information 
about service quality provided by banks; (3) different ratios and criteria are used to 
assign a rating to a bank; (4)  it is possible to rank a limited number of financial 
institutions, only FCMC and ACBL provide the information about all Latvian 
banks. 
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Table 1. Ranking of Latvian banks based on different ratings (as for 2012) 
 

 Bank  name ROA Moody’s 
rating 

EPSI TOP 
101 

Reputation TOP 
(privates/entities) 

1 ABLV Bank 8 n/a n/a  21 128/137 
2 Baltic International 

Bank (BIB) 
11 8 n/a  80 n/a  

3 Baltikums Bank 1 n/a n/a 84 n/a  
4 Citadele Banka 13 6 n/a  n/a  65/56 
5 DNB banka 12 1 1 11 51/44 
6 Expobank 4 n/a n/a  38 n/a  
7 Bank M2M Europe 20 n/a n/a  n/a  n/a  
8 Latvijas Pasta banka 3 n/a n/a  n/a  n/a  
9 Norvik Banka 16 5 n/a  n/a  103/133 
10 Privatbank 14 7 n/a  n/a  n/a  
11 Regionala investiciju 

banka (RIB) 
10 n/a n/a  n/a n/a  

12 Rietumu banka 5 n/a  n/a  13 117/117 
13 Rigensis bank 18 n/a  n/a  n/a  n/a  
14 SEB Banka 7 1 3 5 13/7 
15 SMP Bank 6 7 n/a  n/a n/a  
16 Swedbank 2 2 2 2 2/3 
17 Trasta komercbanka 

(TKB) 
9 n/a  n/a  52 n/a  

18 Unicredit Bank  15 3 n/a  29 138/141 
 

Obviously, there is no unambiguous conclusion about the best Latvian bank. 
Bank customers should individually weight the perceived importance of measures 
to choice the financial services provider. The existing rating methodologies are 
relatively complicated and require specific knowledge from users. Besides, the 
needed information to evaluate a bank in most cases is not publicly available. 

The authors suggest their own developed rating methodology with evaluation 
criteria for each index included into the rating model.  

 
4. Methodology and results 

Analysing the existing bank rating methodologies to evaluate bank soundness 
and performance, such as IMF methodology „Financial Soundness Indicators” 
[15], FCMC methodology on determination of a bank supervision rating” [3], 
Moody’s and Fitch rating methodologies [16, 17], as well as CAMEL [18], the 
authors revealed the most important measures that are used to assess banking 
activities and grouped them into 6 rating model elements: effectiveness, riskiness, 
customers, resources, products and services, and image (table 2). 
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Table 2. Rating elements and their labels 
 

Rating elements Rating sub-elements 
 Labels Title 

Effectiveness (E) E1 Bank profitability 
E2 Income volatility 

Riskiness (R) 
R1 Credit portfolio quality 
R2 Risk exposure 
R3 Credit portfolio diversification 

Customers (C) C Customer confidence 

Resources (Re) 

Re1 Bank staff competence 
Re2 Development of infrastructure 
Re3 Technological capability 
Re4 Availability of funds 

Products and 
services (P) 

P1 Service quality 
P2 Service cost 
P3 Product range 

Image (I) I1 Bank reputation 
I2 History of business activity 

 
To assign the weight to model elements, expert survey was performed by the 

authors. 19 financial experts evaluated each model sub-element according to its 
perceived importance. To determine the weight of elements the pooled estimate of 
weights was calculated (table3). 

 
Table 3. Importance weights of rating model elements 

 
Rating sub-elements 

(rate) 
Importance 

weights 
Rating elements 

(RATE) 
Pooled estimate 

of weights 
1 2 3 4 

E1 3.13 Effectiveness  3.22 
E2 3.32 
R1 4.16 

Riskiness  
3.92 

R2 3.95 
R3 3.63 
C 3.93 Customers  3.09 

Re1 4.44 

Resources  

4.05 
Re2 4.20 
Re3 4.03 
Re4 3.52 
P1 4.86 

Products and services  
4.48 

P2 4.31 
P3 4.28 
I1 2.76 Image  2.95 
I2 3.54 
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Based on the survey results it is possible to develop two rating models that 
involve different number of variables: weighted elements (6 variables) or weighted 
sub-elements (15 elements). However, the authors decided exclude from the model 
all the elements that require customer survey result. The substantial reason for it is 
the fact that Latvian banking market concentration in terms of number of 
customers is very high. Over 80% of total customers are clients of four largest 
banks: Swedbank (41%), SEB banka (21%), Citadele banka (12%) and DNB banka 
(8%) [11]. It means that customer survey in Latvian banking sector most probably 
could yield the results that reflect customers’ viewpoint only about these four 
banks. Thus, we developed rating models M1 and M2 with 6 variables (formula 1 
and 2) and 9 variables (formula 3 and 4) respectively. 

 

                                i
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i
i ratewM ∑=1                                                              (1) 

where i = 1....n; n = 9 - number of rating model sub-elements (Table 3, column 1); 
           wi - weight of the model sub-element i (Table 3, column 2); 
          ratei  - sub-element’s score (Table 4). 
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where j = 1....n; n = 6 - number of rating model elements (Table 3, column 3); 
          wj - weight of the model element j (Table 3, column 4); 
          RATEj  - sum of scores assigned to the sub-elements within the element. 
 
specifically: 
                  )2;2;4Re;;;(2 Re IwPWwCwRwEwSUMM IPCRE=        (4) 

 
To evaluate each rating model sub-element the appropriate measures were 

selected and the evaluation criteria were determined (Table 4). 
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Table 4. Criteria for evaluation of the model sub-elements 
 

Element Evaluation 
procedure and 

measures 

Criteria 

  Score Comments 
E1 ROA comparison 

with market 
average ratio 

3 ROA is higher than market average 
2 ROA is equal or closed to market average 
1 ROA is lower than market average 

E2 Standard 
deviation of ROA 

3 SD(ROA) is closed to zero 
2 SD(ROA) is closed to market average or lower 
1 SD(ROA) is higher than market average 

R1 Nonperforming 
loans to total 
loans  

3 Ratio is lower than market average 
2 Ratio is closed to market average 
1 Ratio is higher than market average 

R2 Risk index (RI) 3 RI is higher than market average  
2 RI is closed to market average 
1 RI is lower than market average 

R3 Credit portfolio 
analysis   

3 High credit portfolio diversification 
2 Average credit portfolio diversification 
1 Low credit portfolio diversification 

C Market share in 
terms of deposits 

3 market share is within CR5 
2 from 5% to market share within CR5 
1 Market share is lower than 5% 

Re4 Ownership 
analysis 

3 A bank is a part of international financial group 
2 Foreign capital contribution is over 50% 
1 Privately owned bank 

P2 Cost analysis 
(authors’ 
conducted 
research results) 

3 Prices are lower than average prices in the 
market 

2 Prices are equal or closed to average prices in 
the market 

1 Prices are higher than average prices in the 
market 

I2 Period of the bank 
operating activity 
in Latvian market 

3 Established before 1996 
2 Established in the period 1996-2008 
1 Established after 2008 

 
      The profitability of a bank usually is defined by the index ROA (return on 
assets).  In turn, standard deviation (SD) of ROA is commonly used measure to 
evaluate earnings volatility. Standard deviation of ROA of a bank with stable 
income is close to zero. Comparison of bank ROA and SD(ROA) with the market 
average indices is used to evaluate bank profitability (E1) and income volatility 
(E2). 

Within the element Riskiness three sub-elements should be evaluated. Credit 
portfolio quality (R1) is evaluated by the value of non-performing loans ratio. 
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Overall risk exposure (R2) is assessed, using risk index (RI). It is a measure of 
individual bank’s probability of insolvency. It is based on the likelihood of return 
to assets being negative and is larger than the capital-asset ratio. The higher risk 
index is, the safer is the bank. Risk index is defined as [19]: 
     

                             
( )

( )ROASD
CAPROAERI +

=                                                (5) 

where RI – risk index; 
           E(ROA) – expected ROA; 
           CAP – capital-to-assets ratio; 
           SD(ROA) – standard deviation of ROA. 
 

Sub-element Credit portfolio diversification (R3) is evaluated, analysing loans 
by types of borrowers (residents/non-residents, privates/corporate customers) and 
by industry. Analysis is based on data extracted from bank financial statements.   

Customer confidence (C) is evaluated, based on bank market share in terms of 
deposits. This is an indicator of people trust to the bank. The highest score can be 
assigned to a bank, if it is one of the largest five banks in terms of deposits and its 
market share contributes to the concentration ratio CR5. 

Score to the sub-element Availability of funds (Re4) is assigned, evaluating 
bank access to financial resources. Limited borrowing opportunities reduce the 
attractiveness of an analysed bank. The highest score assigned to a bank within the 
international financial group. It means that the bank can get additional capital from 
foreign partners. 

To evaluate the level of service costs (P2) the authors conducted a research, 
based on the tentative example. The authors calculated the average costs for a 
newly established company to buy an initial set of banking products necessary to 
perform daily business operations. The number and the value of transactions per 
year was assumed based on the authors’ practical experience in banking sphere.  

Period of business activities characterizes stability of a bank. If a bank operates 
in the Latvian market more than 17 years, it means that it has successfully passed 
through a series of turbulent time periods (banking crisis in 1995, Russian crisis in 
1998, the transition process from the planned economy since 1991, repercussions 
of the global financial crisis in 2007-2009).  

Sub-elements Re1, Re2, Re3, P1, P3, I1 were excluded from the bank rating 
models. However, rating model modifications with all 15 variables can be applied 
for the largest Latvian banks, conducting a survey among the customers of those 
banks. 

The authors’ developed models were approbated, using data extracted from the 
financial statements of 18 analysed banks and Latvian banking sector statistics on 
market average ratios [20]. The results of the application of M1 and M2 are 
presented in the Table 5.  
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Table 5. Bank ranking with M1 and M2 application 
 

No. Bank name Model M1  Model M2 
Score Rank Score Rank 

1 ABLV Bank 78 6 64 10 
2 Baltic International Bank 67 11 63 11 
3 Baltikums Bank 50 15 45 16 
4 Citadele Banka 74 7 66 8 
5 DNB Bank 73 9 65 9 
6 Expobank 66 12 61 12 
7 Bank M2M Europe 36 19 31 19 
8 Latvijas Pasta banka 74 8 69 6 
9 Norvik Banka 54 15 52 15 
10 Privatbank 62 13 58 13 
11 Regionala investiciju banka 71 10 68 7 
12 Rietumu banka 91 1 79 2 
13 Rigensis bank 36 19 31 19 
14 SEB Banka 80 5 70 5 
15 SMP Bank 81 4 77 3 
16 Swedbank 89 2 76 4 
17 Trasta komercbanka 60 14 57 14 
18 Unicredit Bank 84 3 81 1 

 
Based on the evaluation results, five market leaders are determined by means of 

M1 and M2 models: Rietumu bank (1/2), Swedbank (2/4), UniCredit Bank (3/1), 
SMP Bank (4/3) and SEB banka (5/5).  

It should be emphasized that the yielded ranking is the result of the authors’ 
subjective evaluation of the selected variables. Potential users can make any 
necessary adjustments and to customize the developed models.  
 
5. Conclusions 

The current paper reflects the results of analysis of the most popular rating 
methodologies that yield the list of measures used for bank evaluation.  The 
revealed measures were grouped into 6 elements to develop a rating model 
appropriate for making peer analysis in the Latvian banking sector. To weight the 
elements and to determine the coefficients for model variables, expert method was 
used. Based on the determined elements two rating models were developed to 
assist companies to make a reasonable choice of the financial services provider. 
Elements that require customer survey results were excluded from the list.  

The developed models were approbated on Latvian banks’ sample and five 
market leaders were determined: Rietumu bank, Swedbank, UniCredit Bank, SMP 
Bank and SEB banka.  Branches of the foreign banks were not analysed due to the 
lack of public information.  
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Alternative rating model’s with the variables that require customer survey 
results can be applied for the largest banks. Besides, other variables can be 
included into the model depending on users’ specific needs and preferences.  
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Abstract. The article deals with the development trends and problems of industrial sector in 
Latvia and its major cities and towns. In Latvia, there is a marked difference between the 
levels of economic development of separate administrative areas. The inequality exists 
between different regions and local governments in terms of incomes and economic activity 
as well as availability of the services that create distinctly different quality of life for 
population in various territories. The article shows that in Latvia and its major cities the 
industrial sector is developing and the manufacturing industry output continues to increase. 
Keywords: industries, development, cities, interaction, GDP. 
 
1. Introduction 

In the National Development Plan of Latvia for 2014 – 2020 is stated aim to 
decrease the inequality that exists between different regions and local governments 
in terms of incomes and economic activity. As pointed Stiglitz (2011) structural 
transformations are the crucial factors for creating successful economic strategy. 
We can see that cyclical and the structural problems are closely related. So, 
structural changes are extremely required for sustainable development of Latvia 
and its regions, mainly towards increasing the share of production/ industry in 
national economy. 

Object of research – industry in Latvia and its major cities and towns. Subject 
of research – industrial development and its role in Latvia and  in its major cities 
and towns. Methods applied – comparison, structure and dynamics analysis, 
evaluation on intensity. 

A study allows the assessment the historical development of Latvian industry 
and its role in national economy from the 19th century to the present day. In this 
article also an analysis of industry in the regional dimension is carried out – 
research of industrial development and the results of the industrial sectors in Latvia 
major cities and towns is made. 
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2. Role of industrial sector in the national economy 
More than two centuries ago the Industrial revolution took place in the world 

and starting with the 18th century transformed the daily lives of people, the world's 
economy and overall development. Factories developed in the cities, so providing 
people with jobs and creating a new economic and social life for city dwellers and 
they became become more dependent on the will of the employers than earlier 
when working in the countryside. The states began to support and protect the 
workers and provided a variety of social services. As a result of the Industrial 
revolution, new professions appeared and the number of population increased as 
well as stratification of society took place and the standard of living improved in 
the less developed countries.  

In Detroit, the most significant industry is the automotive industry. Cars are 
produced and sold. The revenue received leaves a positive impact on the city’s 
economy. The workers spend their earnings primarily on shopping, visiting 
doctors, buying new places of residence, etc. The rising demand for cars promotes 
the development of the construction industry. Then the cycle repeats. The 
incentives from the automotive sector have a multiplier effect on the economy [1, 
p. 464]. On the other hand, strong trade unions and unreasoned city’s tax policy 
can destroy its economy. At present, the powerful city which was oriented on the 
development is declared bankrupt. However, from the results obtained in this 
study, we can build "parallels" with the Latvian economy - manufacturing plays a 
significant role for the development of other sectors.  
 
3. Roots of industrial development in Latvia 

In Latvia, like all over the world, industrialization started in the 19th century. 
Its capital Riga became one of the largest industrial centres of northern Europe.  
The region Sarkandaugava developed into one of the first and largest industrial 
areas in Riga.  

At the beginning of the 20th century, such industries as metal working, 
mechanical engineering, electrical engineering, chemical and textile industry, and 
woodworking were the major industries in Latvia. In about 30% of enterprises, 
with more than 100 workers in each, the number of workers comprised 
approximately 80% of the total number of workers. They produced roughly 79% of 
the total industrial output. The industrial enterprises were mainly located in Riga (> 
70%) and Liepaja (~ 12%). The global economic crisis of 1900 – 1903 also 
affected the Latvian industry. Production declined sharply, worsening the living 
conditions of workers. In Riga alone during the crisis the number of unemployed 
reached 10 thousand which meant that every sixth worker was unemployed. 
However, already in 1909, Latvia’s industry experienced a boom. In 1913, 
compared to 1900, the number of industrial enterprises increased 1.6-fold. At the 
beginning of the 20th century, the number of workers in Latvia comprised more 
than 60 thousand, but in 1913, approximately 110 thousand [2]. 

1027



In 1920 – 1940, the industrial production in the Republic of Latvia had to be 
created from scratch. Although, prior to World War I, Latvia was one of the largest 
industrial areas of the Russian Empire, after the evacuation of most of Latvia's 
industrial enterprises to the interior of Russia, production was actually stopped in 
Latvia. The new economic conditions required different type of industry that would 
be able to ensure the local consumption needs. First of all, food and light industry 
had to be developed. Latvia’s domestic market consumed about 80% of the total 
industrial production. The government encouraged small and medium-sized 
businesses by granting loans. Metalworking and chemical industries, which played 
an essential role in the pre-war times, were not restored to the previous level, as it 
called for major investment. Forestry, wood and paper industries rapidly increased 
their production for local consumption and export. In 1923, paper industry ranked 
first and approximately 20% of all workers in Latvia were employed in this sector. 
Latvia exported paper, plywood, lumber, matches, rubber products, etc.  From 
1920 – 1929, the value of industrial products increased approximately 4 times. 
Successful development was stopped by the global economic crisis that began in 
the late twenties. At the beginning of the thirties, it also affected Latvia, led to the 
decline in production and some enterprises even suspended their operations [2]. 

After the World War II, the Latvian SSR experienced rapid growth of the 
industry, which was mainly concentrated in Riga. The existing companies, such as 
VEF, Riga Railcar factory, Riga bicycle factory, etc. were expanded. 216 new 
enterprises were established. In the fifties, the output of industrial production 
increased 3.6 times. In the period from the sixties to eighties, large enterprises were 
also built in Daugavpils, Valmiera, Olaine and Ventspils. Such industries as 
mechanical engineering, metalworking, electrical and chemical industries 
experienced particularly rapid development. Workforce and raw materials were 
imported to support forced industrialization. In 1985, the Latvian SSR ranked sixth 
in the industrial production output, in the USSR, although its territory occupied 
only 0.3% of the total territory of the USSR [2]. 
 
4. Latvia’s industrial situation in the nineties of the 20th century  

After regaining of independence, in the early 90s of the previous century, 
Latvia experienced political and economic changes. People lacked knowledge and 
experience to work successfully in a market economy.  

Latvia’s industry, which for approximately 50 years had been a component of 
the planned economy of the Soviet Union, faced difficulties. The raw material 
resources and markets of the former Soviet Union were lost. However, the obsolete 
equipment and technologies hampered making products that could meet global 
market demands. The situation was aggravated by the slow and poorly organized 
privatization of state enterprises, which was actually started only in 1995. Thus, 
industrial production declined sharply, causing unemployment [2]. 

In the nineties of the 20th century people's shopping habits changed and they 
chose to buy imported goods for which they “starved in Soviet times." It was also 
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one of the reasons why a large proportion of manufacturing companies went out of 
business and their products were replaced by the imported goods "wrapped in 
bright paper". 

Of course, it is incorrect to believe that there was a complete industry "crash". 
Industrial production continued, but to a considerably less extent than in the 
previous years. The situation is described in the Report on Economic Development 
of Latvia of December, 1999 [3]. “Do all capital-intensive industries thrive in 
Latvia? The answer is not straightforward. To an extent, as it was during the Soviet 
era, probably not. Firstly, the former markets were lost. It was problematic to 
capture new markets with old equipment and technologies. Secondly, the capital-
intensive sectors required proper markets. In such cases, Latvia’s small market 
acted as a disincentive to investments. Thirdly, the placement of Soviet industry 
sometimes was not chosen because of economic benefits, but politically subjective 
motives. In Latvia, high qualified workforce and employee job performance played 
an undeniable role. That is why, within the framework of the military industrial 
complex, such specific industries as precise mechanical engineering developed. 
For the development of such industries today, the main limiting factors are old 
technologies and narrow and unstable markets. In the future, capital-intensive 
industrial development may be associated primarily with a focus on the broader 
and more stable markets and new technologies. In Latvia, some advantages should 
be found with the aim to attract large investments and encourage the investors, or if 
such advantages do not exist, they should be created. These might include the 
availability and quality of natural and labour resources, favourable business 
environment, etc.” 

Since 1996, industrial output has been increasing; most rapidly it grew in 1997 
- about 17%. Latvian industry was adversely affected by the economic crisis in 
Russia. Due to the decrease of export opportunities at the end of 1998, Latvia’s 
industrial output had to be cut. From the second quarter of 1999, it begins to rise 
slowly, but is still below the pre-crisis level.  

Evaluating by the value added structure in manufacturing, in 1997 - 1999, the 
food industry (on average 35%) accounted for the most part of it, wood working 
(on average 15 %), light industry (on average 12%) and metals and metal products 
(on average 11%). In the other sectors of industry, the value added share comprises 
less than 10%. Evaluating the output growth rates in 1997 - 1999, the biggest 
declines were observed in 1999, when the total industry volume decreased by 
8.7%. Cross-section of industries shows that the most significant declines occurred 
in the chemical industry (26.5 %), food industry (13.3%) and machinery and 
equipment industry (12.1 %).  In other sectors, the production rates decreased by 1 
% - 8.7 %. In 1999, the only sector, in which the production volumes increased, 
was woodworking. In the period under consideration, this industry has become a 
leader, concerning the share of export in the production output, which constitutes 
on average 91 %. However, it is not possible to draw strong conclusions about the 
export market or the size of the internal market as an industry guarantor of 
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stability, because, for example, in 1999, food industry production as mentioned 
above decreased by 13.3%, and on average 20% of production was exported, while 
the chemical industry production decreased by 26.5 % and the share of exports, in 
the output of this sector, comprised on average 65%. It is evident that both the 
domestic and foreign markets leave an impact on the development of the industry 
and different industries react to the existing changes with different sensitivity. 
 
5. Development of industry of Latvia in the 21st century 

Latvia has been an independent country for over 20 years and nearly 10 years 
a member-state of the European Union. In recent years, the community has actively 
started to demand new work places and improve living standards. 

Evaluating the formation of the economic crisis and the relatively slow 
recovery of the countries from the crisis, we consider that structural 
transformations are the crucial factors aggravating the situation. The significance 
of the production and the agricultural sectors decreased, while the role of the 
financial area significantly increased. The cyclical and the structural problems are 
closely related. At present, the issue is of how to restore the balance, ensure stable 
demand and restore normal level of employment, similar to the Keynesian action 
plan after World War II. Creating the economic strategy, we should be aware that 
any structural changes and their successful implementation depend on the health 
and education sectors, which in most countries are financed by the budget, which 
due to the economic crisis is strictly limited [4]. 

Taking into consideration the positive multiplier of the industrial sector 
mentioned above, one of the ways to foster the economic development and 
promote the general welfare is the industrial development. The information on the 
structure of the Latvian economy in the period of 2000 - 2012 is presented in table 
1.  

Table 1. Structure of national economy (by value added, %) [5] 
 

Year 
Industry 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Agriculture, forestry  4.5 3.9 3.0 3.8 5.0 5.1 5.0 
Manufacturing industry  14.4 12.9 10.8 10.8 13.3 14.1 14.5 
Other industries  4.2 3.3 4.3 4.9 5.3 5.2 5.1 
Construction  6.8 7,0 10.1 8.0 5.3 5.4 6.1 
Trade, accommodation 
and catering 

18.5 21.6 18.8 16.9 17.3 17.6 17.9 

Transporting and 
storage   

9.5 10.5 8.1 11.1 11.4 12.3 12.1 

Other commercial 
services 

25.1 25.7 28.4 27.5 27.2 26.3 26.1 

Public services 17.1 15.1 16.5 17.0 15.2 14.0 13.2 
Total  100 100 100 100 100 100 100 
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During the period under consideration, the sector of other commercial services 
had the largest share of value added, followed by trade, catering and 
accommodation and public services. Service industries collectively account for on 
average 71% of the value added produced in the economy. 

The data in table 1 show that the tendency of the share of the industrial sector 
is variable. In recent years, the share of value added in the total value has 
increased. Evaluating the structure of economy, it is necessary to determine 
whether the sectors, in which quick profit is crucial (e.g., the financial services), or 
the industries with a focus on sustainable development, perhaps, even with a very 
low percentage of return, comprise the most part of value added. In Latvia, the soft 
areas comprise the largest part of the GDP, therefore, increasing the risk for 
sustainable growth. To stop the activities in these areas is very simple, if they cease 
to bring the investor the desired return. 

In the context of dependence of Latvia’s economy and its sectors on the 
economic situation in other countries, we should also evaluate the dynamics of 
foreign investments in Latvia, see fig. 1. It reflects not only the potential for 
developing the economy, but also the relative attractiveness of the economy and its 
sectors concerning ROI.  

 
Fig. 1. Foreign direct investments and their structure in Latvia (in the end of the year, 

million lats) (compiled by the authors based on [6]) 
 

Thus, assessing the breakdown of foreign direct investment by sectors, it is 
evident that in the period under consideration the manufacturing industry, 
constitutes a relatively small portion of the total, on average 11%, but in absolute 
terms, the investment volume is increasing. In 2012, the investment volume was of 
about 206% higher than in 2004. 

Although, in Latvia the number of industrial enterprises from 2005 to 2011 
tends to increase (according to [7]), the number of the persons employed in the 
industry has declined. It should be noted that the reduction of the number of 
persons employed was affected by the economic crisis in 2008 - 2009, due to the 
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sharp drop in demand for goods. It is also demonstrated by the increase in the 
number of employed in 2010 - 2011. However, reduction of the number of persons 
employed may be also explained by the fact that the technologies that are used in 
industry are renewed and improved. The innovation survey in 2008 – 2010 shows 
that the largest number of economically active enterprises has been in the 
manufacturing sector. In terms of the proportion of economically active enterprises 
of all businesses, the largest share was in the financial and insurance sector (44%), 
while the manufacturing sector was the second largest - 32% of the total number of 
enterprises, see fig. 2. 

 

 
Fig. 2. Number of companies and innovatively active companies in Latvia  

in 2008 – 2010 (compiled by authors on the basis of [7]) 
 
It is likely that, the innovation activities provided an opportunity to reduce the 

number of employed not by reducing the volume of production. In 2001 – 2012, 
value added in manufacturing has increased by an average of 11% per year, with 
the exception of 2009, when there has been a decrease of 18%, confirming the 
effect of the global economic crisis. The conclusions are made on the data 
presented in [7]. Thus, innovation activities have also contributed to the situation, 
described in Table 1 that the share of the value added in manufacturing in the total 
structure of the economy increased in 2008 - 2012. 

Referring to the positive impact of the industrial sector on the national 
economy, mentioned in part 1, and considering the employee remuneration and 
assuming that the innovation activities increase not only the productivity, but 
through increased value of the product, also leave a positive effect on the employee 
remuneration, we compared the average gross monthly wages and salaries of the 
persons employed. For tracing the situation the comparison of data of three sectors 
is presented, see fig.3.  

The data obtained relate to the analysis of the economic structure and the 
amount of foreign investments. The impact of the industrial sector on the Latvian 
economy, compared to the individual service sectors, is relatively small. However, 
the data presented in fig. 3 show, that investments in innovation have been 
effective, because comparing the average gross wages and salaries of persons 
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employed in the manufacturing industry sector with those in Latvia; we see that the 
differences in the levels are decreasing. 

 

 
Fig. 3. Average monthly gross wages and salaries by kind of industry  

in 2005 – 2012, % of Latvia’s average indicator (compiled  
by authors on the basis of [7]) 

 
6. Industrial indicators in the biggest cities and towns of Latvia 

In Latvia, there is a marked difference between the levels of economic 
development of separate administrative areas. As stated in the National 
Development Plan for 2014 - 2020 [8], the inequality exists between different 
regions and local governments in terms of incomes and economic activity as well 
as availability of the services that create distinctly different quality of life for 
population in various territories. This is confirmed by data on manufacturing 
industry output in major cities of Latvia. In the period from 2001 to 2012, on 
average 61% of the Latvian total manufacturing industry output was produced in 
seven major Latvian cities, table 2. 

 
Table 2. Output of manufacturing industry production  

(% of the total production in Latvia) [9] 
 

Year Riga Daugavpils Jelgava Jurmala Liepaja Rezekne Ventspils 
2001 47.5 3.1 2.6 0.7 8.2 1.3 0.3 
2002 50.4 3.3 2.9 0.7 7.5 1.2 0.3 
2003 47.7 3.1 2.6 0.7 8.6 1.6 0.2 
2004 45.1 3.2 2.4 0.7 10.6 1.5 0.4 
2005 45.8 3.4 2.2 0.5 9.5 1.4 0.2 
2006 44.5 3.0 2.0 0.2 10.0 1.4 1.0 
2007 43.5 2.8 1.7 0.2 10.0 1.4 0.9 
2008 43.0 3.1 1.6 0.3 10.5 1.2 1.6 
2009 41.1 2.8 1.6 0.3 8.7 1.0 2.2 
2010 41.3 2.6 1.6 0.3 9.8 0.9 1.8 
2011 40.9 2.8 1.8 0.2 8.7 1 2.3 
2012 39.9 2.7 1.9 0.2 10.1 0.9 2.6 
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According to data in table 2 it can be concluded that the highest proportion of 
the manufacturing industry output in comparison to the total production in Latvia is 
recorded in Riga. which is also the largest industrial centre in Latvia. In 2002, a 
little more than half of the total manufacturing industry output of Latvia was 
produced in Riga. However, starting from 2003, a decreasing tendency on average 
1.05% per year was observed (with the exception of 2005 and 2010). Another city, 
where the output on average is 10% of the total production in Latvia, is Liepaja, 
which is followed by Ventspils and Daugavpils, the second largest city of Latvia 
and the largest city of Latgale. We see that Riga and Liepaja remain to be the main 
industrial centres of Latvia, like it was at the beginning of the 20th century.  

The analysis of data of manufacturing industry output in LVL per capita in 
Latvia and the largest cities of Latvia, shows that, in 2011, the highest rate was 
recorded in Liepaja, which is about 2.4 times higher than the national average, 
followed by Riga with LVL 2,382 per capita and Ventspils with LVL 2,254 per 
capita, see fig. 4. 

 
 

Fig. 4. Manufacturing industry output in lats per inhabitant  
in  2001 – 2011 [9] 

 
Most of the locally manufactured goods are exported. In the local market 

goods manufactured in Latvia constitute on average LVL 731 per capita, while 
exports account for on average LVL 1,136 per capita. Evaluating the breakdown of 
the share of output per capita in 2011, we see that the total export constitutes 
60.8% of production, while domestic markets account for 39.2%, Riga accounts for 
a smaller share of exports (57.7%). In other cities of Latvia, the share of exported 
goods is higher than in the country, as a whole, with the highest of 87.4% in 
Liepaja (the impartiality of conclusions is restricted by the lack of information on 
the breakdown of realization of locally manufactured goods in Jurmala and 
Rezekne). 
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7. Conclusions 
According to the analysis made it is possible to conclude that, although the 

service sector constitutes the largest share of value added in the Latvian economy, 
still the role of the industrial sector is increasing. The stability of the industrial 
sector is certified by growing inflows of foreign investments.  

Most of the economically active Latvian companies work in the manufacturing 
industries. Investment in innovation has been effective because the productivity of 
the persons employed in the industry has increased. It is certified by the decrease 
of the  number of persons employed which occurred simultaneously with the 
increase in the value added in the industrial sector and wage and salary growth of 
the persons employed and reduction of the differences of the average earnings in 
the country.  

On the whole, in Latvia and its major cities the industrial sector is developing 
and the manufacturing industry output continues to increase. In the past 10 years, 
Ventspils showed essential growth of manufacturing industry output in lats per 
capita, however, in the period under consideration, the highest average (in absolute 
terms) was reached in Liepāja, which also experienced the biggest share of 
exported products. 
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Abstract. It is well known that knowledge-based economies, formal education is begining, 
but not end the process of acquiring knowledge. Education is extended throughout the work 
and life and various forms of informal learning. The knowledge transmitted through the 
process of education and learning, and new knowledge is generated in the process of 
scientific research. Education will contribute to increasing the competitiveness if there are 
improvements in the educational structure of the population, or if recognized educational 
needs of individuals, businesses, labor market and wider social community. Improvement of 
human resources (skills and practical work) could represent the key to higher productivity 
growth, and the most important prerequisite for achieving this goal is quality education. The 
education increases and future earning capacity of the individual. In this context, the aim of 
paper is to give a brief analysis of the role of education in modern conditions of work when 
dominate new economic paradigm called knowledge economy. 
Keywords: education, knowledge economy, key competencies.  
 
1. Introduction 

In modern information society based on knowledge, the role of education 
becomes decisive for the functioning of their economies. In the economic science 
there is a two-pronged treatment of education. One side, education is treated in 
institutional terms, as an activity, and thereby, the main accent is on organizational 
structure and efficiency. On the other hand, is treated as an activity through which 
individuals, businesses and state acquire human capital. Unlike the current method 
of educating when received certificates and diplomas marking the end of 
compulsory education and presented accurate way to identify the basic competence 
of a person, in the knowledge economy, the role of education is set to a new, 
completely different foundation [1]. Education creates services that have value for 
the economy [2]. Hence, the conclusion that a certain part of GDP growth is a 
result of the growth of human capital acquired through education. So, education is 
causing a rise in labor productivity, which, in turn, results in an opportunity for 
employees to adapt to new technologies, which are the main driver of economic 
growth. But as you can see in the figure, there is a direct link between education 
and economic growth, in a direction of economic growth to education. It stems 
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from the fact that education, specifically its quality, greatly depends on the level of 
economic growth of the country. 
 
2. University- industry relationship 

Globalization, development of science and technology provide the most 
advanced countries in the world to establish a closer link between academic or 
scientific knowledge and industry. Development Strategy conditioned establishing 
new forms of cooperation between these two sectors, get to it to create a whole 
range of new forms of synthesis between science and industry, as areas in which 
are realized scientific and technological innovation. Commercialization of 
intellectual property through the issuance of patents, is the basic paradigm for the 
use of knowledge in the service of economic development in today's post-industrial 
societies developed. In the era of globalization and competitive pressure on the big 
markets around the world, the relationship between the creative idea and its actual 
implementation must be as short as possible. Original idea and the scientific 
background of the project is important, but it is only one stage in the realization of 
business projects in industry. Large companies and concerns today, under its roof 
have their own universities, research laboratories and institutes. In this way the link 
between idea and realization is maximally shortened [3]. Along with strategic 
investments in research and development, these enterprises also invested a lot in 
the management and monitoring system. Companies are motivated to further 
cooperation with universities, because the exploitation of research laboratories and 
scientific staff at universities falling cost of universities, and agreements between 
industry and universities are usually in the form of bilateral agreements for the 
provision of consultancy, services etc. University researchers are involved in other 
types of cooperation: review of legal issues, preparation and organization of market 
research, participating in the creation and design of software solutions for new 
products etc. From all this it can be concluded that the most common and the 
strongest incentive for enterprises cooperation with universities is that enterprises 
thus providing himself applying the latest research solutions as “information 
incorporated in the product”. On the other hand, high qualified labor in the form of 
graduates of universities, through their employment in the industry, and through 
the use of highly sophisticated technologies in production, contributes to further 
improving the quality of products and their placement on the market.  

Table 1 shows the basic differences between academic and industrial concept 
of knowledge. There are some problems in understanding the application of 
innovation in the industry from the standpoint of science. The innovation could not 
be limited in its application to the industry in a way that the result will be only 
economic benefit. Innovation is far broader and more complex concept and it can’t 
be limited to the immediate economic effects. The scientific world is 
fundamentally unique in its ethical principles which means that companies that use 
scientific and technological innovation in production and which become market 
leaders, could not use this knowledge to establish a monopoly in the market. 
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Table 1. Differences between academic (scientific)  

concept and industry knowledge 
 

 
Source: Schuetze G. Hans, Industrial Innovation and the Creation and Dissemination of 

Knowledge, Implication for University-Industry Relationships, OECD papers,  
Paris, 2000,  p. 167 

 
The main barriers to university- industry relations cooperation still found in 

the underlying structural differences in these two sectors. The differences are 
mostly concentrated in the irreconcilability of the traditional concept of scientific 
research on the one hand, and market- oriented approaches (instruments) and the 
use of knowledge in the industry, on the other hand. Because of the slowness of 
change in the traditional institutional structure and organization of scientific 
research institutions and universities, as well as the fundamental ethical principles 
by which they are governed in their work, had come to the formation of new forms 
of institutional collaboration between universities and industry.  

Examples of such forms of cooperation can be found in the new organizational 
structures such as industrial and research departments, science parks, business 
incubators, university and industrial devices, etc. In parallel with the development 
of such forms of cooperation, is more often the direct participation of the 
governments of individual states in shaping the university- industrial cooperation. 
But in academic circles, critically analyze these forms of cooperation and for 
several reasons.  

First, the commercialization of scientific research work receive negative 
connotations and adversely affect the credibility of knowledge, if only subordinate 
to industrial and commercial purposes. Another important aspect concerns the 
dispersion of scientific knowledge, i.e. commitments to students and the scientific 
community, which requires critical observation and transparency of scientific 
theory in public.  

The creation of knowledge in industry- sponsored research often comes into 
conflict with the existing critical scientific establishments that require absolute 
transparency of the methodology and the research process. 
 

Industry University 
Realizing the economic values Creating intellectual values 
Applicability in industry Scientific credibility 
Market orientation Focus on ideals (mission) 
Focus on the problem Discipline 
Target orientation Scientific curiosity 
Meeting dedlines No time limits 
Private goods (property) Public goods 
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3. U.S. and European universities 
U.S. system involves payment studies by students, but developed a parallel 

system of funding for gifted students through scholarships and other forms of 
financial assistance. The recruitment of teachers is conducted based on the 
principle of individual agreements governing the rights and obligations, and the 
success of their work usually measured by the presence of students or teaching 
ability through their projects and ideas to attract sponsors from industry.  

Science and education are becoming increasingly organized as an industry, 
therefore, it is important for universities to have a good strategy (including 
marketing) in efforts to attract better scientists and researchers on projects that 
would be financially meaningful, and would have attracted capital the industry. 

According report “The Future of European Universities" of London Centre for 
European Reform in 2006, noted that the U.S. invested 2.6 % of its GDP in tertiary 
education, unlike European countries for this purpose allocate 1.2 % of its GDP, or 
Japan, which stands for higher Education 1.1 %.  

With five percent of the world population, the United States unambiguously 
dominate the field of higher education. U.S. universities constantly updated 
creative potential of the country by attracting the best students from around the 
world, who after graduation are actively involved in social and economic life. In 
support of this conclusion is given in the table below where are given top ranked 
universities in the world for 2008.  
 

Table 2. Top Universities in 2008 
 

1. Harvard, US 18 Michigan, US 
2. Yale, US 19 Tokyo, Japan 
3. Cambridge, UK 20 McGitl, Canada 
4. Oxford, UK 21 Carnegie Mellon, US 
5. California Institute of Technology, US 22 King’s College London, UK 
6. Imperial College London, UK 23 Edinburgh, UK 
7. University Cotlege London, UK 24 ETH Zurich, Switzerland 
8. Chicago, US 25 Kyoto, Japan 
9. MIT, US 26 Hong Kong, China 
10. Columbia, US 27 Brown, US 
11. Pennsylvania, US 28 Ecole Normale Superieure, France 
12. Princeton, US 29 Manchester, UK 
13. Duke, US 30 California, Los Angeles, US 
14. Johns Hopkins, US 31 National University of Singapore, 

Singapore 
15. Cornell, US 32 Bristol, UK 
16. Australian National University, AUS 33 Northwestern, US 
17. Stanford, US   

Source: The Economist, Pocket World in Figures, 2010, s. 79 
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From the attached you can see that even 17 of the 33 best universities in the 
world are from the U.S. [4]. European universities, on the other hand, are generally 
based on the principle that university education pay taxpayers and current 
employment of university teachers is regulated as an agreement within the 
government sector.  

For that reason, salaries of teachers, in most cases are equal, which leads to 
long-term decline in the quality of teaching in major European universities. By 
equating the salaries of professors and researchers at European universities, the 
power in scientific and innovative part of the university's work is waning, 
therefore, the European universities, are increasingly used to U.S. access 
“aggressive financial offer” in order to attract quality scientific potential of their 
universities. 

More progress in the field of higher education within the EU is achieved by 
the adoption of an action- plan development at the European Council in Lisbon in 
March 2000, known as the Lisbon strategy. The reason for adopting this strategy 
was the notion that the U.S. economy, according to productivity, is above 
European economy. It is therefore concluded that the EU should become the most 
competitive and dynamic economy in the world based on knowledge, capable of 
sustainable economic growth accompanied by a greater number of better jobs, as 
well as, greater social cohesion [5].  

One of the key determinants of European economic success should be the 
development of education, entrepreneurship and innovation and their 
implementation in the industry. According to official publications of the EU, this 
task requires: entrepreneurial approach to taking risk, access to financial resources 
to fund projects, favorable legislation on business and greater connection between 
industry and science [6]. 

EU partly achieves desired goals by 2010. The European Commission adopted 
a new document called “Europe 2020” whose priorities, among others, represent 
75% of the population aged between 20 and 64 years to be employed, 3% of GDP 
invested in research and development, at least 40% of young people to be involved 
in the higher education process etc.  

The aim of the EU 2020 in different areas to achieve genuine European 
knowledge, in which all stakeholders (teachers, students, entrepreneurs, 
researchers, research institutions and companies) will benefit from the free flow of 
people, knowledge and technology.  

In this context it is worth mentioning the European Institute of Innovation and 
Technology (European Institute of Innovation and Technology), founded in 2008, 
which should further strengthen the relationship between science, higher education 
and innovation. It encourages the hospitality and forming networks that can turn 
innovative ideas into opportunities to create jobs in the area of information and 
communication technology, biotechnology, renewable energies etc. 
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4. Key competencies for Life Long Learning 
The concept of key competences for lifelong were introduced by the European 

Commission in November 2005. Key competencies represent, multifunctional 
package of knowledge, skills and attitudes that are necessary for all people to 
exercise and personal development, inclusion and employment. They should 
develop by the end of compulsory education or training should form the basis for 
further learning as part of lifelong learning.  

The key competences of lifelong learning include: communication in the 
mother language, communication in foreign languages, mathematical competence 
and basic scientific and technical competence, competence in the field of 
information technology, learning to learn, social and civic competences, sense of 
initiative and entrepreneurship and cultural awareness and expression. 

These processes exist in the our country- Republic of Macedonia and are 
increasingly deepened, but still far from the level required for their degree of 
development, and even more for the future development of the country. 
Generations that are currently working active, acquired knowledge 10, 20, 30 and 
40 years ago and they are absolutely insufficient knowledge about effective and 
successful business today.  

Generations that are currently in the formal education process, needs to 
actively work in the next 40-50 years, and it is assumed that their present 
knowledge significantly will be outdated for 10 to 15 years and completely 
outdated for more than 20 years (research knowledge in developed countries show 
that the total volume of knowledge doubles every 5 to 7 years). If you do not build 
an effective system of permanent and lifelong education, the development of the 
state in the future may face serious challenges from this aspect. 
 
5. Conclusion 

New scientific and technological knowledge appear so quickly that the 
existing outdated with each new generation of technological innovations. This 
makes traditional forms of education obsolete and insufficient to provide cutting 
edge knowledge. In addition to this is the fact that the development of modern 
communication (TV, Internet, cell phones, etc.), today, young people develop a 
different kind of skills and have greater access to information than was the case 
with young people from decades ago.  

Curricula do not follow this development, and the manner of acquiring 
education is slowly changing. Educational policy should be treated only as a policy 
of creating human capital, but also as part of development policy. In this context, 
we should emphasize the need for connecting entrepreneurs with universities and 
scientific research institutions, also for the realization of joint projects.  

There is a positive impact of education on the progress of society and social 
cohesion, productivity, income levels and living standards of workers and the 
creation of better habits, personal development and sense of action.  
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Education is associated with other benefits: better health, longer life, fullness 
and satisfaction, better working conditions etc. In this direction, is the concept of 
key competences for lifelong learning, introduced by the European Commission in 
November 2005. They should be developed by the end of compulsory education or 
training should form the basis for further learning as part of lifelong learning. 
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Abstract. Prudent fiscal policy and massive capital investments are usual Government 
instruments used to face economic crises challenge. This paper analyses in broad terms the 
changing investment needs and challenges for the Government of the Republic of 
Macedonia as well as business sector in terms of economic crises, and wider implementation 
of additional investment arrangements like PPP and PFI, especially in construction industry 
as well as in tourism where lack of massive investments was identified as a problem for 
development of this sector. This study outlines both ‐ the role of private finance and PPP 
and important contribution they can make and opportunities for further Governmental 
interventions and action. 
Keywords: economy, crises, investments, development, budget. 
 
1. Introduction 

Debates over scope and necessity of state intervention in economy started 
again and got even more attention since 2008. In fact it was almost twenty years 
time without any new debates about theories and practices in economy of public 
sector. Since the period of eighties in twenty century when former 
socialist/communist European countries faced with massive transition which lead 
to implementation of market economy in their economies as well as to new role of 
Governments concerning organization of national economies, it looks that 
everybody were satisfied with the basic logic of market economies and its natural 
instruments and processes. Market logic used to have almost apologetic position in 
the theory of public sector economy and most of the academics even afraid to 
mention any possibility of state intervention in national economy.  

Great financial crises that started in USA caused primarily by wrong economic 
policy and state interferences in the mature market economy as it is USA economy, 
raised many questions in economy theory. First question was about applicability of 
state intervention in social programs (like it was in US – Governmental plan to 
provide flat for every homeless family in USA), in fact can state use market 
instruments and processes to finance and perform some social activities and 
programs.  There is no doubt that US Government has positive idea to help its 
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citizens to get residence easier and to fulfill expectations of millions Americans. 
However, US Government’s approach was absolutely wrong and caused serious 
damages to world economy.  

The scope and burden of 2008 financial crises asked massive state intervention 
and especially large budgets’ spending in order to protect national economies of 
contagion effects of financial institutions bankruptcy and damages in the real 
sector of economies. Moreover, such Governmental actions lead the world towards 
new crises – budget crises that jeopardized the world economy even more than 
previous crises with unprecedented consequences and Governments’ actions. This 
situation also stimulate academics to raise the second question concerning limits 
and scope of state budgets spending and limits of Governmental and public debts 
as well as about limits and boundaries of national budgets in order to service debts 
policy properly.  

While part of the world faced with debt crises and insolvency of states and 
their budgets, rest of the world feel the pressure of economic slowdown and 
recession. This is third question that concern the role and scope of state 
intervention in contemporary market economies? When we analyze some 
Governmental strategies and practices it seems that there is more countries that 
applied new role of state in market economies. Fourth question is permanent task 
of Government for finding solution and improvement of public services and better 
operating of public sector. 

The aim of this research is to provide answers about last two questions using  
the analyze of Macedonia Government actions from 2010-2014 as well as the case 
of other mature market economies from EU.  

There is no doubt that world still faces great challenge in terms of economic 
crises. At the same time, governments create budgets in order to reply to the 
strategic challenges facing the economy, making massive intervention in finance 
and real sector of economy and even with state direct involvement in national 
economy through public companies. Faced with threat of recession and economic 
slowdown in national economies and broaden environment, private investors 
usually pull the potential investments on stand-by, and in parallel try to decrease 
the costs of production and even to reduce the numbers of employees, which 
additionally turn the economy in bearish trend and give even bigger “stimulus” to 
recession increase.  

Such situation in national economies “pushes” Governments to change the 
strategy and policy of intervention in the economy. In fact most of them raised the 
question – dilemma about private sector’s possibilities and readiness to invest in 
terms of crises. There is no doubt that only heavy investments can stop the 
recession and turn the economic trend towards rise and bullish sentiment. This is in 
fact dilemma concerning level of Governmental trust in the capabilities of private 
sector to overcome the crises and its consequences, trust about capacity of private 
sector to lead crucial economy sectors and industries and provide new 
employments for the people.  
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Theory and practice of public sector economy faces with reincarnation of state 
intervention in market economies. Even mature capitalistic economies like US 
show unprecedented level of state interference and budget interventions as well as 
selective approach to whom Government will help and who will be leaved alone to 
deal without any help with the crises. 

Beside this “war” against crises, governments regularly have to provide public 
services and increased rate of economic growth as usually promised to the people 
during elections’ champagnes. Here is necessity to highlight the importance of 
massive capital budgeting in infrastructure as precondition for economic prosperity 
and growth of the country. However, infrastructure also refers in delivering public 
services that meet people’s needs and expectations, and make improvements in 
people’s standard and way of life.  

This paper analyses in broad terms the changing policies, practices and 
challenges for the Government of the Republic of Macedonia in terms of economic 
crises. Beside basic economic analyzes of the type of investments that were made 
in last several years in Macedonia economy, we will present a range of approaches 
that have been developed to address improvement in regular activities of public 
sector, like complex procurement issues. This paper illustrates the key principles 
and drivers of value for money that public sector procurers need to use to evaluate 
a broad range of procurement approaches and sets out how the Government is 
developing a more risk‐based, systematic approach to the scrutiny of major 
projects, while providing support to them and further enhancing the skills of the 
public sector.  

However, faced with budget limitations as well as limited possibility for new 
foreign credits Government should have in mind the role of private finance and the 
important contribution it can make in order to provide necessary level of 
investments in national economy as way to overcome the crises. This is the reason 
why this study outlines the Government’s approach both in order to assist public 
sector procurers and to act as a basis for further dialogue between the public and 
private sector on how the Government can best meet its investment needs and help 
drive value for money solutions in complex procurement. 

On the contrary, there are also different practices where some Governments 
due to the debt crises, announce budget cuts and prefer budget savings to the 
spending. However, economy theory offers significant knowledge and evidences 
especially about Reganomix and effects of such policy towards US economy 
growth. It raises the question for other economies to make choice: to follow such 
practices or to shift in other direction.  

In order to provide possible suggestions for policy - makers this study will 
highlight part of debate about role of investments in construction and tourism as a 
great stimulus for growth of national economy as well as rising public doubts and 
concerns about current Government investment program – Skopje 2014 in the 
Republic of Macedonia. 

 

1045



2. New role and organization of public services 
The basic task or ambition of each government is to provide high quality of 

public services that can respond to people’s need. Governments develop new 
strategies in order to transform public services and to provide value for money. 
This can be concerned as fundamental position and task for any Government. 
However, facing with the consequences of crises and the process of massive 
Government capital budgeting in infrastructure, some can perceive that this basic 
task lost its importance. The opposite becomes true; this Governmental role is 
gaining even more importance.   

The challenge of economic crises push the Government of the Republic of 
Macedonia to create budgets from 2010 till now that can provide appropriate reply 
to the strategic challenges facing the slowing down of national economy. Of 
course, there is no need for additional highlighting the importance of infrastructure 
in delivering not only public services that meet people’s needs and expectations, 
but also economic prosperity and growth. Public massive infrastructure projects are 
serious vehicle that can change prevailing trend of recession. 

The serious increase of public investments even increases the need for any 
Government to try to secure value for money in its procurement of significant 
assets, infrastructure and long‐term service provision. In doing so, it have to 
recognize the continually evolving needs of the public sector, and the changing 
approaches to complex procurement that have been developed over the past 15 
years, and that will continue to develop.  

Beside budget resources and increasing borrowing on domestic and foreign 
capital markets, Governments have obligation always to consider possibilities of 
using PPP (Private‐Public Partnership) as well as Private Finance Initiative (PFI) 
when plan procurement or capital budgeting. It outlines a framework for 
infrastructure procurement that is designed to drive value for money across the full 
range of procurement approaches and ensure the effective scrutiny of key projects, 
while continuing to improve public sector procurement and commercial skills. 
Through this, governments have to build the techniques and processes for PFI and 
apply them across a wider procurement spectrum. (P.M.Jacson 1990) The aim of 
this paper to remind state officials on this “obligation” or possibility to use best 
practices of mature democracies and market economies. 

Although declared as a strategic decision and vision of the Government of the 
Republic of Macedonia to implement practices of PPP and PFI, it is hard to say 
that Government move step forward from declarative ideas for their 
implementation. This also dues on hard public perception that such arrangements 
are causes for frauds, corruption and still prevailing communist legacy that 
somebody can make profit using public assets. However, it is crucial, especially in 
terms when budget constraints are obvious and limitations for additional borrowing 
on financial markets are present, that Government can use both PPP and PFI in 
order to finance and fulfill planned capital investments. 
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National economies need new investments in order to keep positive 
momentum of economic growth. Of course investments can also come from 
abroad. But, analyzing Macedonia case it becomes obvious that FDI will miss 
expected and planned values.  

Investments have no alternative. In order to provide investments it is crucial 
Government through legal system and actions to provide environment for fair 
return for investors risk, because it is the basic prerequisite for attraction of both 
domestic and foreign investors. 

We can conclude that role of Government becomes even more important in 
providing public services in terms of massive capital investments and best 
practices of PPP, PFI as well as FDI has to be respected and implemented.  In order 
to avoid fraud and corruption increased transparency and accountability has to be 
regular Governmental practice and procedure.  

 
3. The infrastructure challenge infrastructure procurement: delivering long-
term value  

As already mentioned, the Government of the Republic of Macedonia has an 
objective to deliver high‐quality public services. To achieve this, sustained 
increases in investment and new approaches are needed to meet the new challenges 
especially in terms of crises. Strong and dependable public services also lay the 
foundations for a flexible and productive economy. Due to the increase level of 
suspicion towards capacity and capability of private sectors, public companies 
investments are preferred and stimulated. However, this can and in the case of the 
Republic of Macedonia already have negative influence towards required position 
and role of private sector as dominant power for economy development.   

This chapter briefly analyses Government’s investment plans to deliver public 
services, in terms of the direction (sectors) of the Government’s investment plans 
for the future and how the Government intends to reform its framework for the 
most complex procurement projects to harness the full range of procurement 
approaches and drive value for money. 

The environment in which public services operate has been transformed by 
far‐reaching social, economic and technological developments over the past 
decade. Changing demographics and patterns of work and life, the impact of 
globalization, new technologies such as the internet and other developments, 
including in relation to the environment, are creating new and rising demands on 
public services and substantial changes in public attitudes and expectations. 
(Feldstein 2008) 

Budget projections of the Republic of Macedonia for 2010-2014 set out the 
strategic challenges facing the economy and confirm the importance of 
infrastructure investment in driving economic prosperity and growth. The 
Government also needs to meet new environmental and educational challenges. 
This requires further progress and investment in associated assets and supporting 
infrastructure. Government action to meet these challenges includes: 
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• Education – capital investment in building and maintained of schools. 
Government started from 2008/2009 with two new important programs ‐ for 
compulsory high school and establishment of new public universities in order to 
increase level of education in the country (Program: Education is force, education 
is power). 

• Health – hospital building program and improvement of the quality of 
health care (over 100 million euro in capital investments in public hospitals). 

• Skopje 2014 – capital investments in new buildings and monuments in the 
centre of Skopje. The basic idea is to stimulate economy development (direct and 
indirect effects). 

• Housing – investment program as a long‐term commitment to increase the 
availability of social housing (Program: Buy house, buy flat). 

In all above mentioned programs good procurement is central to the start of 
the asset life cycle and it is crucial that procuring authorities use a whole‐life 
costing approach rather than the cheapest or easiest option. Major infrastructure 
projects require detailed and careful planning and it is important that a robust, 
value for money assessment be made when choosing the procurement option. 

There is great doubt not only in domestic but also in foreign academic public 
about proper selection of investments priorities as well as identification of the need 
to invest in above mentioned crucial sectors. Beside general orientation and 
priorities selection it is obvious that Government need to have a more strategic 
approach to asset management, driving better value for money and encouraging 
efficient management of the government’s existing asset base. Beside new 
investments it is important properly to use existing assets. It is public serious 
concern that current Government policies especially in state land distribution for 
agriculture do not show results. There are examples that land users just take the 
land in order to have budget stimulus for the land which are offered per square 
meters not per production unit.  

Budget constraints as well as inappropriate and unsatisfactory use of public 
owned assets raised the question of PPP as additional opportunity to realize 
planned capital investments. PPPs are arrangements typified by joint working 
between the public and private sectors. In their broadest sense they can cover all 
types of collaboration across the private‐public sector interface involving 
collaborative working together and risk sharing to deliver policies, services and 
infrastructure.  

Government has to proceed with continued assessments of the ownership and 
management of the governments corporate and financial assets, these initiatives 
have also ensured good progress against the asset disposals target. 

 
4. Better asset management, PFI and its place in public expenditure  

The vast majority of investment in the Macedonia’s public sector services has 
been, and will continue to be, procured through conventional means. However, 
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other innovative procurement approaches, and PFI in particular, has to be used to 
deliver some of the government’s most complex and significant public sector 
infrastructure projects and programs. It becomes more and more necessary 
especially in terms when Government faces with budget constraints and limited 
resources for capital investment to start with PFI. 

PFI is an arrangement whereby the public sector contracts to purchase 
services, usually derived from an investment in assets, from the private sector on a 
long‐term basis, often between 15 to 30 years. It is necessary for Government to 
stimulate innovative procurement approaches that may in some circumstances 
provide better value for money for the public sector in addressing the complex 
infrastructure investment challenges ahead. (Trivedi 1998)It does, however, also 
announce a number of specific measures. To improve the procurement process, 
applicable to any delivery model, for large, complex infrastructure projects and 
programs, the Government (Treasury) has to improve current guidance on 
conducting public tenders for complex projects and continue to support a 
wide‐ranging program aimed at enhancing public sector procurement and 
intelligent client skills. 

Government hast to make clear guidance on joint ventures, to consider 
changes in credit terms through banking institutions where Government is part of 
ownership, but also to issue guidance on specific PFI financing issues (related to 
refinancing, primary equity returns, underpinned debt and public sector capital 
contributions).  

 
5. Capital investments in selected sectors and SKOPJE 2014 

The current world economic crisis pushed economy policy planners worldwide 
between two seemingly contradictory urges: reducing non‐productive expenditure 
to help restrain spending, and increasing capital expenditures to help restrain 
growing global instability. Many people expected immediate budget cuts in 
response to the decline in national income, but also many academics argued for 
increased government spending as a way to offset the sharp decline in consumer 
outlays and business investment. The proper choice of propulsive sectors where 
investments have been directed became key element in government planning 
process. The Macedonia Government chose following sectors to invest like 
education, health-care and construction industry (Skopje 2014 project and 
housing). Due to the difference in the level and dynamics of crises, especially due 
to time lag of economic influence of the crises in Euro-zone on Macedonia 
economy, massive capital investments became imperative for Macedonia since 
2010. In this paper we give short overview of effects of investments in above 
mentioned sectors and industries.  

There is no doubt in economic theory that most productive investments are 
investments in education. However, massive investments in higher education 
process did not fulfill requirements for quality of graduated students’ 
improvement. Governmental investments in opening new public Universities and 
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faculties did not succeed to increase and create healthy competition between 
higher-education institutions which will lead to better quality, but vice-versa 
caused retrograde processes in this area. There were huge obstacles present in 
implementation of that program like absence of quality teaching personnel, 
infrastructure etc. which cause decrease of quality in this area. 

Second sector was health-care where Government invested over 100 million 
euro in new medical equipment and facilities as well as part in the 
education/internships of young doctors at respected hospitals abroad (USA and EU 
countries). Due to the inability of public health care system to offer higher salaries 
for doctors, most of the best personnel left public and join private hospitals. This 
seriously affects current state of public health care system.    

It is quite a challenge to cut budgets of other sectors and invest in most 
propulsive one, but it is question without alternative. Only sectors that can 
reinforce and stimulate other industries can do it. There is no is no‐doubt that 
construction industry is such type of industry for the Republic of Macedonia. 
However, instead of construction in infrastructure (public roads, highway projects, 
transportation and energy), Government made decision to invest in history, culture 
and little bit in tourism or to direct assets worth around 1 billion euro in project 
Skopje 2014. 

Governmental economic program 2010-2014 caused a lot of waves in public 
opinion last years when they declared their support for a fiscal stimulus bill to 
combat the recession. Their project Skopje 2014 raised a lot of questions and 
doubts and it is hard to justify all of the construction activities (for e.g. more than 
100 monuments just in Skopje center area). Government claimed that faced with 
the challenge of the economic crisis it was forced to take a hard look at future of 
use of scare resources and to intensify investments in tourism. They believe that 
economies with the most developed tourist industries are ones that can use their 
budget expenditures for moving and stimulating the whole economy.  

There is no doubt that significant part of increase in overall government 
outlays has to be done in infrastructure projects. Everybody agree about it. 
Governmental position is that the idea of tourism stimulus was needed to be born. 
This idea has its routs in propulsive character of tourism activities, concerning the 
possibility for downsize the rate of unemployment in the country, and to attract 
prospective private consumption and spending from abroad. It can help make the 
economy well again. Construction industry is most propulsive for national 
economy growth and together with construction work in tourism industry, main 
idea was to achieve synergy and even higher rates of economy growth. There is no 
doubt about capabilities of construction industry to affect and influence economic 
growth, but there is a big dilemma in academic sector and whole public opinion if 
public investments have tourism as leading and only idea in mind. 

Without intention to make judgments is Skopje 2014 project fulfilled claimed 
Government intentions we will analyze if selection of construction industry and 
tourism as prioritized sectors was appropriate.  
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There is no doubt that governmental production stimulus can lift the country 
out of the recession. Construction is industry with propulsive character. The 
Republic of Macedonia at the same time has comparative advantages for tourism 
development. There are also arguments opposite of this statement (no sea shore, 
bed transportation facilities, poor airports, small and low ranking hotels…etc.). On 
the other hand, Macedonia economy has almost same low preconditions for 
development of other industries (beside agriculture).  

Beside selection of sectors/industries, timing of deliverables from investments 
also matters. It is very important to allocate budget expenditures and private 
investment in sectors that can bring benefit to the economy in short terms. It is a 
must‐to‐know effect of exact investment allocation in order to anticipate short and 
long term impact on the economy. 

In other words, the stimulus packages need to contain some spending for 
infrastructure – new construction, building repairs, roads, energy capacities. 
However, investments in tourism have near‐time simulative effect on the economy. 
But on the other side, economists have also weighed in on why "war for jobs" as a 
way out of recession or depression has entered the world of mythology. Macedonia 
needs an analysis from the academics to find, for every one million dollars invested 
in tourism, how many jobs are created. By contrast, the same million invested in 
health care would create 12,883 jobs, and in education, 17,687 jobs.  

Finally, there is no difference who will invest and how, all financial 
arrangements are acceptable, Macedonia economy desperately need more 
investments in the stimulus package. Parallel with the question for Government 
why or where to cut, there is need for answer on a possibility to create new 
investments using alternative finance arrangements. There are still public owned 
tourist capacities in Macedonia, like hotels and other tourist facilities, but also 
great opportunities can be located at lake shores, public land on important tourist 
spots (mountains, spa, religious facilities etc.). This is opportunity for the 
Government to offer PPP or PFI in order to attract private investments and to 
stimulate construction activities. Such a division of investment possibilities can 
free additional budget assets for investment in infrastructure, necessary for 
dynamic development of tourist offer. This is also need to avoid free rider 
problems in investments and to offer positive externalities for tourist development. 
Тhe question of scope and the need for massive public and private investments in 
tourism has to be raised through public and academic debate. 

In all this process and “struggle” for new investments it is important to 
emphasize that foreign and domestic investors ne ed guarantees for higher rates of 
return through direct or indirect government measures, at least equal measures 
offered in other countries with popular campaigns for attraction of FDI.  

Reallocation and rationalization of budget expenditures is what the Republic 
of Macedonia has to do now. The Republic of Macedonia, as a small country with 
still fragile economy has no many alternatives for use of scare resources. That’s 
why proper analyze and debate about current and prospective capital spending are 
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needed. Economy is precedent for the people, so part of the budget for capital 
budgeting has always to be raised and become a question for next budget 
rebalance. 

 
6. Conclusions 

Responding to global economic crises requires governments to have 
innovative approaches in solving current issues, sometimes to make tough 
decisions and to apply them in order to realize what is decided and planned. Global 
changes arises the need for changes not only for the private, but also for the public 
sector of the economies. Problems need to be solved with synchronized action 
between governments and their agencies on one side and private sector on the other 
side. It is obvious now, four years after appearance of crisis, that both sectors need 
coordinated actions. It is also obvious that current allocation of public expenditures 
cannot solve the recession in Macedonia. So why not to take advantage of that 
connection and use it in a way that brings benefit to the whole economy? 

Recession means less or even no FDI, less budget revenues and more cuts of 
budget expenditures and this is where Governments face a problem. Government 
must find a way to compensate what is lost and to stimulate economic growth 
through industries that can reinforce economic development. A way of doing this is 
through Private‐Public Partnership and Private Finance Initiative and these 
innovative approaches are ensuring better assets management and good 
procurement. There is also need to identify industries that need stimulus and can 
produce more effects on short and near term and possible solution is construction 
work on. Still, what will prove to be the best solution is something that first needs 
to be done. 
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Abstract. The issue of financial stability of the organisation is a topical issue at all stages of 
business development.  
This report studies the organisation’s financial stability – an important prerequisite to 
achieve and maintain financial equilibrium in short- and long-term aspect.  
The aim is to develop efficient methodology and technique for financial stability analysis 
and its use in real business in order to crate and maintain possibilities for the organisation to 
continue functioning on going concern and ensuring the respective rate of return of the 
owner(s)’ investments, business benefits for other stakeholders and participants in its 
business, and maintaining optimal equity structure by reducing equity costs.  
The expected outcome is that the proposed methodology for financial stability analysis and 
assessment should find its field of application within the financial management of the 
organisations operating in the country aimed at making objective and appropriate 
management decisions for the business.   
Keywords: analysis, financial stability, methodology, equity, business.  
 
1.    Въведение 

Въпросът за финансовата устойчивост на предприятието е актуален на 
всички етапи от неговото развитие. Анализът и оценката на финансовата 
устойчивост е с особена важност в условията на глобализация, конкурентен и 
динамичен пазар, характеризиращ се с определена степен на ентропия, 
действие на финансовата и икономическа криза, задлъжнялост между бизнес 
субектите в страната.  

Обект на изследване е финансовата устойчивост на предприятието - 
важна предпоставка за постигане и поддържане на финансово равновесие в 
краткосрочна и дългосрочна перспектива. Финансовата устойчивост, 
рентабилността и ликвидността се разглеждат като взаимносвързани 
елементи на системата, описваща финансовото равновесие на предприятието. 
Паралелно с това, финансовата устойчивост е важен компонент на общата 
методология и методика за анализ на финансовото състояние на 
предприятието.  
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Поставената цел е изработване на теоретично обоснована и практически 
приложима методика за анализ на финансовата устойчивост на 
предприятието. На тази основа да се формират и поддържат възможности то 
да продължи да функционира като действащо и да осигурява съответна 
възвръщаемост на инвестираните средства на собственика (собствениците), 
стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия 
бизнес, както и да поддържа добра капиталова структура при оптимизиране 
на разходите за капитал.  

Целта може да се постигне чрез извършване на конкретни действия, 
изразяващи поставените задачи в процеса на научното изследване. Тези 
задачи са: правилен подбор и с необходимите количествени и качествени 
характеристики информация, необходима за анализа и оценката на 
финансовата устойчивост на предприятието; формулиране в логическа 
последователност на етапите на анализа; избор на система от показатели за 
анализ; избор на критериални условия за оценка на финансовата устойчивост; 
определяне на оптималните (еталонни) значения на критериалните условия; 
определяне на отклоненията от оптималните значения на избраните условия, 
комплексна оценка за финансовата устойчивост на предприятието.  

Очакваният резултат е предложената методика за анализ и оценка на 
финансовата устойчивост да намери приложение във финансовия 
мениджмънт на предприятията от стопанската практика в страната за вземане 
на обективни и правилни управленски решения за бизнеса.   

 
2.    Основен текст 
2.1. Критичен анализ на възгледите за същността на финансовата 
устойчивост на предприятието 

В широк смисъл устойчивостта (или стабилността) се определя като 
свойство на дадена система да запазва основните си характеристики при 
относително малка промяна на даден параметър [1]. 

В специализираната литература се срещат различни възгледи за 
същността на финансовата устойчивост на предприятието. Те се различават 
преди всичко в съдържателно отношение.  

В българската литература финансовата устойчивост на предприятието се 
разглежда съобразно различни подходи. Например, някои автори свързват 
финансовата устойчивост на предприятието със степента на финансов риск, 
който произтича от използването на чужди капитали в бизнеса.  

Финансовият риск “се определя като вероятност от изпадане в 
неплатежоспособност и евентуален фалит, поради наличието на дългове, 
които не могат да бъдат погасени към даден момент и в обозримо бъдеще. 
Степента на финансова устойчивост показва до каква степен предприятието е 
изложено на финансов риск” [2]. 

Според други автори, финансовата устойчивост се определя като 
“икономическа категория, характеризираща система от икономически 
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отношения, при които предприятието е способно да функционира в 
условията на риск и променяща се бизнес среда, осигурявайки 
платежоспособност, балансираност на финансовите потоци, независимост от 
привлечения капитал и реализиране на финансови резултати, чийто обем е 
достатъчен за саморазвитие и удовлетворяване на интересите на всички 
заинтересовани страни” [3]. 

В чуждестранната литература също няма единнно становище за 
същността на финансовата устойчивост на предприятието. Някои автори 
отъждествяват същността на финансовата устойчивост с методиката за 
“анализ на източниците на средства и на активите на предприятието 
(съобразно ликвидността им)” [4], други автори – с “анализа на 
платежоспособността” [5], трети – със “структурата на капитала” [6] или още 
със “способността на фирмата да поддържа подходяща структура на 
капитала” [7], а четвърти - с “пазарна устойчивост (устойчивост на 
конкурентното предимство)” [8]. 

 Считаме, че в определена степен повечето от тези определения са 
ограничаващи и стесняват същността и съдържанието на финансовата 
устойчивост на предприятието. Те идентифицират финансовата устойчивост 
с отделни нейни страни, като напр. степента на финансова риск, структурата 
на капитала или пазарната устойчивост.  

По наше виждане, финансовата устойчивост е комплексна икономическа 
категория с важно значение за постигане на стабилно финансово състояние и 
финансово равновесие на предприятието. Това поражда необходимостта от 
един по-широк поглед върху финансовата устойчивост на предприятиеот и 
формулиране на нейната същност.   

Посоченото ни дава основание да определим същността на финансовата 
устойчивост на предприятието от позициите на системния и логическия 
подходи. Финансовата устойчивост е икономическа категория, чиято 
същност се състои в осигуряване на равновесие между вътрешно присъщите 
характеристики на предприятието, в резултат на което то е способно да 
функционира в условия на различни видове риск и динамична външна среда, 
като възстановява тези характеристики след външна намеса.  

Вътрешно присъщите характеристики на предприятието могат да се 
групират по следния начин: генериране на положителни нетни парични 
потоци; осигуряване на платежоспособност; постигане на положителни 
финансови резултати за повече последователни отчетни периоди; 
оптимизиране на капиталовата структура; постигане на независимост от 
привлечени капиталови източници; постигане на добра възвръщаемост на 
капитала на собствениците; удовлетворяване на интересите на всички 
заинтересовани от бизнеса страни.   
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2.2. Информационно осигуряване на анализа на финансовата 
устойчивост на предприятието 

Основен източник на информация за анализа на финансовата 
устойчивост е финансовия отчет на предприятието и конкретно неговият 
счетоводен баланс.  

Целта на финансовите отчети е да предоставят на потребителите 
информация за финансовото състояние (активите, пасивите, собствения 
капитал и  ликвидността), за финансовите резултати от дейността (приходите 
и разходите) и за паричните потоци на дадено предприятие, която е 
необходима за широк кръг от ползватели при вземането на управленски 
решения за постигане на финансова стабилност, успешно развитие на бизнеса 
и повишаване на неговата ефективност. Финансовите отчети показват също 
така и резултатите от стопанисването на ресурсите, които са поверени на 
ръководството на предприятието [9]. За да изпълнят тази цел финансовите 
отчети трябва да са съобразени с определени изисквания. Общите 
предположения при изготвянето и представянето на финансовите отчети на 
предприятието са “действащо предприятие” и “текущо начисляване”. Те се 
допълват и от следните счетоводни правила: вярно и честно представяне; 
същественост и обобщаване; компенсиране; честота на отчитане; сравнимост 
на информацията; последователност на представянето. 

Информацията, представена във финансовия отчет, трябва да отговаря на 
следните изисквания: разбираемост (полезност за потребителите при 
вземането на икономически решения); уместност (възможност на 
потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да 
потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на 
икономически решения); надеждност (да не съдържа съществени грешки или 
пристрастност); сравнимост (възможност за сравняване на информацията на 
предприятието от различни години, както и с информация от други 
предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и 
промените в него) [10]. 

Счетоводният баланс на предприятието съдържа обективна, надеждна, 
сравнима и достоверна информация за ретроспективен, ситуационен и 
прогностичен анализ на финансовото състояние на всяко предприятие както в 
статика (за съответните отчетни периоди), така и в динамика (през текущия в 
сравнение с преходни отчетни периоди). Въз основа на тази информация се 
извършва анализ на имуществената и капиталовата структура, на 
ликвидността и платежоспособността, на финансовата устойчивост, както и 
на риска от финансова несъстоятелност и фалит на предприятието.  

За целите на анализа на финансовата устойчивост информацията в 
счетоводния баланс на предприятието може да се представи по подходящ 
начин (вж. таблица 1). 
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Таблица 1 
 

  Пасив на счетоводния баланс 
 Раздели Групиране: 

Актив на 
счетоводния 

баланс 

Източници за 
финансиране 
на активите 

Според  
собствеността 

Според 
времето на  
използване 

Раздели     
        

Нетекущи 
(дълготрайни)       

активи Собствен Собствен Постоянен 
  капитал капитал капитал 

        
        

Текущи 
(краткотрайни) Дългосрочни     

активи пасиви Пасиви   

  Краткосрочни  
(Привлечен 

капитал) Краткосрочни  
  пасиви   пасиви 

 
Това позволява да се обоснове системата от показатели за анализ и 

оценка на финансовата устойчивост на предприятието. 
 

2.3. Система от показатели за анализ и оценка на финансовата 
устойчивост на предприятието 

Финансовата устойчивост на предприятието може да се анализира 
посредством система от абсолютни и относителни показатели. 

За целите на анализа може да се използва подсистема от абсолютни 
показатели, описващи важни връзки и зависимости, характеризиращи 
степента на финасова устойчивост на всяко предприятие. Тези показатели са 
следните: 

а) Собствен капитал. Размерът на собствения капитал (СК) трябва да е 
положителна величина (СК > 0). Ако собственият капитал на предприятието 
е отрицателна величина, това означава, че за няколко отчетни периода 
финансовите резултати от неговата дейност са отрицателни, т.е. то е 
натрупало загуби, чиито размери превишават сумата от размерите на 
основния и резервния капитал. 
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б) Размерът на собствения капитал трябва да превишава този на пасивите 
(П) на предприятието (СК > П), или разликата между собствения капитал и 
пасивите трябва да бъде положителна величина: СК – П  > 0. 

в) Размерът на собствения капитал трябва да превишава този на 
дълготрайните активи (ДА) на предприятието (СК > ДА), или разликата 
между собствения капитал и дълготрайните активи трябва да е положителна 
величина: СК – ДА > 0. При това положение предприятието е финансово 
устойчиво, тъй като разполага както със собствен основен капитал, въплътен 
в дълготрайни активи, така и със собствен оборотен капитал, инвестиран в 
краткотрайни активи.  

Ако собственият капитал е равен на дълготрайните активи (СК = ДА или 
СК – ДА = 0), то това означава, че той изцяло е инвестиран в дълготрайни 
активи (собствен основен капитал) и предприятието не разполага със 
собствен оборотен капитал. 

Ако обаче собственият капитал е по-малък от дълготрайните активи (СК 
< ДА или СК – ДА < 0), то това е индикатор за състояние на финансова 
неустойчивост, тъй като предприятието не разполага със собствен оборотен 
капитал, също така и част от неговите дълготрайни активи са финансирани с 
привлечени капиталови източници.  

г) Размерът на постоянния капитал (ПК) трябва да превишава този на 
дълготрайните активи (ПК > ДА), или разликата между постоянния капитал и 
дълготрайните активи трябва да е положителна величина: ПК – ДА > 0. 
Размерът на постоянния капитал се формира от сумата на собствения капитал 
и дългосрочните пасиви, т.е. той изразява дългосрочно функциониращите в 
дейността на предприятието средства. При положение, че ПК < ДА, то 
предприятието използва краткосрочни привлечени източници (краткосрочни 
пасиви) за формиране на част от дълготрайните си активи, т.е. златното 
правило за финансиране на бизнеса не е изпълнено. Това води до увеличение 
на степента на риск за предприятието, тъй като дълготрайните активи са 
неликвидни (или трудноликвидни) и могат да възникнат затруднения при 
погасяване на краткосрочните задължения и то да изпадне в състояние на 
неплатежоспособност, увеличение степента на риск от финансова 
несъстоятелност и вероятен фалит. 

д) Нетен оборотен капитал (НОК). Предприятието трябва да има наличен  
нетен оборотен капитал, т.е. неговата величина трябва да е положителна: 
НОК > 0. Размерът на нетния оборотен капитал се определя като разлика 
между краткотрайните активи (КА) и краткосрочните пасиви (КП) на 
предприятието. Следователно размерът на краткотрайните активи трябва да 
превишава този на краткосрочните пасиви (КА – КП > 0 или КА > КП). 

е) При смесено финансиране на оперативната дейност на предприятието 
чрез дългосрочни източници (под формата на нетен оборотен капитал) и 
краткосрочни източници (под формата на краткосрочни банкови и търговски 
заеми) размерът на материалните запаси (МЗ) трябва да е по-малък от сумата 
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на нетния оборотен капитал и краткосрочните заеми (КЗ), т.е. МЗ < НОК + 
КЗ. Нарушаването на това условие е индикатор, че част от материалните 
запаси (материали, продукция, стоки, незавършено производство) се 
финансират за сметка на други краткосрочни привлечени източници, които в 
повечето случаи са безлихвени. Например: задължения към доставчиците; 
задължения към персонала; данъчни, осигурителни и др. задължения. В 
подобни ситуации предприятието изпитва недостиг от свободни парични 
ресурси за финансиране на оперативната си дейност и за погасяване на 
текущите си задължения.  

ж) При финансиране на оперативната дейност само чрез дългосрочни 
източници (собствен капитал и дългосрочни пасиви), т.е. с постоянен 
капитал, размерът на нетния оборотен капитал трябва да е по-голям от този 
на материалните запаси (НОК > МЗ), или разликата между нетния оборотен 
капитал и материалните запси трябва да е положителна величина (НОК – МЗ 
> 0). В стопанската практика рядко се срещат случаи на финансиране на 
обичайната дейност само с дългосрочни източници Това обаче не означава, 
че тези предприятия имат проблеми с финансовата си устойчивост. 

За целите на анализа се използва и подсистема от относителни 
показатели, които могат да се групират по следния начин:  

а) Показатели за капиталова структура.  
С управлението на капитала всяко предприятие цели да създаде и 

поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо и да 
осигурява съответна възвръщаемост на инвестираните средства на 
собственика (собствениците), стопански ползи за другите заинтересовани 
лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа капиталова 
структура, позволяваща оптимизиране на разходите за капитал.  

В тази група могат да се включат следните показатели за анализ на 
финансовата устойчивост на предприятието: 

- коефициент на автономност (независимост). Изчислява се като  
отношение на собствения към целия капитал на предприятието и 
характеризира величината на собствения капитал, съответстваща на един лев 
от целия капитал. При значения на коефициента на автономност по-големи от 
0,5 се счита, че предприятието е финансово устойчиво. 

- коефициент на привлечения капитал. Изчислява се като отношение на 
привлечения капитал към целия капитал на предприятието. Счита се, че при 
значения на коефициента на привлечения капитал по-малки или равни на 0,5 
предприятието е финансово устойчиво. 

- коефициент на постоянния капитал. Неговото значение се определя 
като отношение на размера на постоянния капитал към целия капитал на 
предприятието. При значения на коефициента на постоянния капитал по-
големи или равни на 0,8 се приема, че предприятието е финансово устойчиво. 

- коефициент на финансова автономност. Разновидност е на показателят 
за автономност на предприятието. Неговото значение се определя като 
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отношение между собствения и привлечения капитал. Приема се, че при 
значения на коефициента на финансова автономност по-големи или равни на 
единица предприятието е финансово устойчиво. 

- коефициент на задлъжнялост. Показва размерът на привлечения от 
предприятието капитал, съответстващ на един лев собствен капитал. При 
значения на коефициента на задлъжнялост по-малки или равни на единица се 
счита, че предприятието е финансово устойчиво. 

- коефициент на задлъжнялост на база нетен дългов капитал. Изчислява 
се като отношение на нетния дългов капитал към целия капитал на 
предприятието. Размерът на нетния дългов капитал се определя като разлика 
между сумата на пасивите (дългосрочни и краткосрочни) и паричните 
средства на предприятието, вкл. паричните еквивалентит, т.е. това е дългът, 
който не може да бъде покрит с ликвидните активи. Коефициентът на 
задлъжнялост в този вариант характеризира размера на нетния дългов 
капитал, падащ се на един лев от целия капитал на предприятието. При 
значения на коефициента на нетния дългов капитал по-малки от 0,5 се счита, 
че предприятието е финансово устойчиво. В условия на финансова и 
икономическа криза предприятието следва да поддържа по-малко 
съотношение между нетния дългов капитал и общата сума на капитала.  

- коефициент на финансово напрежение. Изчислява се като отношение 
на краткосрочните пасиви към дългосрочните пасиви. При значения на 
коефициента на финансово напрежение по-малки или равни на 0,5 се счита, 
че предприятието е финансово устойчиво. 

б) Показатели за финансиране на активите. 
В тази група от показатели за анализ на финансовата устойчивост на 

предприятието могат да се включват: 
- коефициент на финансиране на дълготрайните активи. Изчислява се 

като отношение на постоянния капитал към дълготрайните активи на 
предприятието. При значения на коефициента на финансиране на 
дълготрайните активи по-големи от единица се счита, че предприятието е 
финансово устойчиво. 

- коефициент на финансиране на краткотрайните активи. Изчислява се 
като отношение на нетния оборотен капитал към краткотрайните активи на 
предприятието. Характеризира нетният оборотен капитал, падащ се на един 
лев краткотрайни активи. При положителни значения на коефициента на 
финансиране на краткотрайните активи се счита, че предприятието е 
финансово устойчиво.  

в) Относителен дял на паричните средства в краткотрайните активи на 
предприятието. Характеризира делът на паричните средства в общия размер 
на краткотрайните активи. По същество това е коефициентът на динамичност 
на краткотрайните активи. При значения на показателят по-големи или равни 
на 0,5 се счита, че предприятието е финансово устойчиво.  

 

1060



2.4. Ключови условия за оценка на финансовата устойчивост на 
предприятието 

Прегледът на абсолютните показатели позволява да се определят 
ключови условия (критерии) за анализ и оценка на финансовата устойчивост 
на предприятието.  

Оценката за финансовата устойчивост на предприятието следва да се 
базира на комплексното изпълнение (респ. неизпълнение) на ключовите 
условия при отчитане на връзките помежду им. В зависимост от 
изпълнението (ДА) или неизпълнението (НЕ) на ключовите условия могат да 
се дефинират различни степени на финансова устойчивост на предприятието. 
Те са обобщени в таблица 2.  

 
     Таблица 2 

 
    Финансова устойчивост, степен   
           Вероятен 

Абсолютни 
показатели 

Много 
висока Висока Средна Ниска Криза 

фалит 
 

1. ФУ1 = СК>0 ДА ДА ДА ДА ДА НЕ 

2. ФУ2 = СК-П>0 ДА ДА ДА ДА НЕ НЕ 

3. ФУ3 = СК-ДА>0 ДА ДА ДА ДА НЕ НЕ 

4. ФУ4 = ПК-ДА>0 ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ 

5. ФУ5 = НОК>0  ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ 
6. ФУ6 =  
    (НОК+КЗ)-МЗ>0 ДА ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 
7. ФУ7 =  
    НОК-МЗ>0 ДА НЕ НЕ НЕ НЕ   НЕ 

 
Прегледът на относителните показатели дава възможност да се 

прецизира оценката за степента на финансова устойчивост на предприятието.  
 

3.  Заключение 
Предложената методика за анализ позволява обективно да се оцени 

степента на финансова устойчивост на предприятието. Силните страни на 
тази методика са следните: наличие на информация за определяне на 
значенията на абсолютните и относителни показатели; лесни изчислителни 
процедури за определяне на значенията на показателите; приет еталонен 
диапазон на изменение на значенията на тези показатели; определяне на 
отклоненията от еталонния диапазон за всеки показател чрез използване на 
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различни елементи от метода на бизнес анализа (сравнение, дисперсионен 
анализ, метод на разстоянията, бенчмаркинг и др.), възможности за 
оперативен и прогностичен анализ на финансовата устойчивост; полезност на 
аналитичната информация за вземане на правилни решения за бъдещото 
развитие на дейността и за просперитета на предприятието. 

Финансовата устойчивост се разглежда като елемент на системата за 
финансово равновесие на предприятието (симбиоза между финансова 
устойчивост, рентабилност и ликвидност). Постигането и поддържането на 
финансово равновесие на предприятието се основава на обстоятелството, че 
във времето и на всеки един етап от бизнеса то има различни потребности от 
ресурси, както и различни възможности и източници за тяхното 
финансиране. Това означава, че степента на финансова устойчивост е 
динамична. А тя оказва пряко влияние върху финансовото равновесие на 
предприятието, респ. неговото нарушаване. 

Задълбочаването на изследванията по въпроса за финансовото 
равновесие на предприятието е в посока на извеждане на общ модел за 
анализ, в който като факторни участват показателите, характеризиращи 
финансовата устойчивост, рентабилността и ликвидността. Стъпвайки на 
постигнатото се търсят пътища за анализ на влиянието на тези преки фактори 
върху финансовото равновесие на предприятието. А то оказва влияние върху 
риска за инвеститорите и собствениците, както и върху стойността на 
предприятието.  
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Abstract. Emission trading is the main EU instrument for implementing the obligations of 
the Kyoto Protocol. The ultimate goal is stabilization of greenhouse gas concentrations in 
the atmosphere. According to the objectives of the "Europe 2020" Strategy, by the year 
2020, emissions must be reduced by 20% or even 30%, compared to the levels in 1990. By 
2027 free allocation of allowances should stop. The price of emission allowances should 
stimulate investments in low-carbon industries. The main priority should not be the profit 
from emissions trading, but the purpose it will be used for. 
Keywords: emission trading, greenhouse gases (GHG), low-carbon economy, ESTE, 
European Union.   

1. Въведение
С развитието на пазарната икономика, модернизирането на

производствените дейности и глобализацията на всички сфери на обществен 
живот, става ясно, че темповете на икономически растеж в световен мащаб 
могат да се понижат и дори да придобият отрицателен знак под влияние на 
замърсяването на околната среда, изчерпването на природните ресурси, 
намаляване биопродуктивността на земята и непрестанно нарастващия брой 
на населението. Това налага предприемането на редица мерки за опазване 
качеството на околната среда, както на международно, така и на национално 
ниво. 

Проблемите, свързани с климатичните промени и цялостното влошаване 
на качеството на живот, са причина за въвеждането на редица нормативни 
изисквания, които отразяват световния ангажимент към постигане на 
устойчиво развитие и опазване на околната среда.  

Освен с голямото предизвикателство на климатичните промени, пред 
които е изправено цялото човечество, през последните години 
индустриалните компании трябва да се справят и с непредвидимата световна 
финансова среда. Това налага търсенето на гъвкави, разходоефективни и 
лесно приложими механизми за опазване на околната среда и спазване на 
поетите ангажименти в тази област. 
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Целта, която се поставя с настоящата разработка е да се направи анализ 
на текущото състояние на търговията с квоти за емисии, да се разгледат 
добрите практики на Европейско и национално ниво и да се предложат 
възможности за развитие. 

2. Търговия  с квоти за емисии
2.1. Същност на търговията с емисии 

Търговията с въглеродни емисии е основният инструмент на 
общността за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото към 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и един от трите 
механизма за ограничаване на вредните емисии заедно с механизма за чисто 
развитие и механизма "съвместно изпълнение" [1, 2, 3]. Чрез използването на 
тези механизми и при спазване на определени условия, всяка страна може да 
получи икономически, технически и екологични ползи. С Директива 
2003/87/ЕО за търговията с квоти за емисии се определят условията, реда и 
целите на търговията с емисии в ЕС. Постигането на устойчиво развитие и 
опазването на околната среда са заложени в основата на Стратегията „Европа 
2020“, според която вредните емисии трябва да се намалят с 20% или дори с 
30% до 2020г. спрямо нивата от 1990г.  

Търговията с емисии е административен подход, използван за борба със 
замърсяването на въздуха и отделянето на вредни вещества в атмосферата. 
Намаляването на замърсеността на въздуха се осъществява чрез 
икономическо поощряване на намалението на емисиите. Механизмът 
позволява на държави, които са изпълнили своите задължения по Протокола 
от Киото и имат свободни количества емисии, да ги продават на други 
държави, които имат високи задължения за намаляване на емисиите на 
парникови газове и изпитват затруднения да изпълняват задълженията си в 
границите на собствените си страни [3]. 

Механизмът дава гъвкавост на собствениците на инсталации да постигнат 
целите за намаление на емисиите на парникови газове съгласно собствените 
си стратегии за развитие по най-ефективен начин за тях начин. 

Крайната цел е да се стабилизират концентрациите на парникови газове 
в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса 
в климатичната система. Според последният доклад за оценка на 
Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК), за 
постигането на тази цел, емисиите на парникови газове в световен мащаб 
трябва да започнат да намаляват най-късно до 2020г. Това предполага 
увеличаване на усилията на Общността, незабавно поемане на ангажименти 
от страна на развитите държави и насърчаване участието на развиващите се 
държави в процеса на намаляване на емисиите. 

Парниковите газове, обект на регулиране чрез търговията с квоти за 
емисии, са естествени или синтетични газове, които попадат в атмосферата 
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чрез емисии или чрез химични реакции. Според Директива 2003/87/ЕО за 
търговия с емисии, парниковите газове, чиито емисии трябва да се понижат 
според Протокола от Киото, са въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), 
диазотен оксид (N2O), серен хексафлуорид (SF6), перфлуорни 
въглеводороди (PFCs/FKWs), флуоровъглеводороди (халогенирани 
хидрофлуорни въглеводороди) (HFCs/ H-FCKWs), както и други естествени 
и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират 
и повторно излъчват инфрачервена радиация [4, 5, 6]. 

Дейностите, за които се прилагат разпоредбите на Директивата са улавяне 
и пренос на парникови газове; изгаряне на горива; рафиниране на минерални 
масла; производство или преработка на черни и цветни метали; производство 
на кокс; цимент; варовик; стъкло; керамични продукти; изолационни 
материали от минерална вата; целулоза; сажди (аморфен въглерод); азотна, 
адипинова, глиоксалова и глиоксилова киселина; амоняк; органични 
химически вещества; водород (Н2); калцинирана сода (Na2CO3) и натриев 
бикарбонат (NaHCO3). Всяка квота е равна на 1 тон или 1000 кг. CO2е и 
представлява паричния еквивалент за замърсяването на въздуха. С 
приемането на Директива 2008/101/ЕО на 19 ноември 2008г., се изменя 
Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата 
за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и 
от 1 януари 2012г. в нея се включват всички полети, които пристигат на или 
заминават от летище, разположено на територията на ЕС [4, 5, 6]. 

2.2. Видове въглеродни квоти 
1) ПЕЕ (AAU) [4; 7] – Предписани Единици Емисии – квоти,

разпределени на правителствата на страните, които имат задължителни
цели за намаление на емисиите си според протокола Киото. Тези квоти
са търгуеми между отделните държави.

2) СЕРЕ (CER) [4; 7] – Сертифицирани Единици Редуцирани Емисии –
квоти, които се генерират от проекти по механизма “Чисто Развитие”
според протокола Киото.

3) ЕРЕ (ERU) [4; 7] – Единици Редуцирани Емисии – квоти, които се
генерират от проекти по механизма “Съвместно Изпълнение”.

4) КЕС (EUA) [4; 7] – Квоти на ЕС – приложими само в рамките на
ЕСТЕ, в която участват страните от ЕС плюс Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн.

5) КО (RMU) [4; 7] – Квоти за отстраняване според протокола Киото – те
се разпределят на проекти, при които се намалява нивото на
въглероден диоксид чрез дейности като залесяване.

6) ДРЕ (VER) [4; 7] – Доброволни Редуцирани Емисии – квоти, които са
постигнати чрез проекти за намаляване на емисии и се предлагат от
фирмите, реализирали проекта.
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3. Европейска схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове
(ЕСТЕ)
ЕСТЕ е създадена съгласно изискванията на Директива 2003/87/ЕО и

влиза в сила през януари 2005г. За България прилагането на Директивата 
стартира с присъединяването и към ЕС [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11]. Основните 
цели на тази схема са постигане целите на протокола от Киото и намаляване 
парниковите емисии по икономически изгоден начин, като се защитава 
околната среда от определени частни и обществени проекти и програми и се 
контролират големите промишлени аварии с опасни химични вещества. 
Европейските разрешителни за емисии са в електронен формат и не съдържат 
името на компанията и затова са с напълно прехвърлими права.  

От 2013г. държавите-членки следва да провеждат търг за всички квоти, 
които не са разпределени безплатно. Квотите, издадени след 1 януари 2013г. 
са валидни за емисии през осемгодишен период с начало1 януари 2013г. 
Количеството на квотите, издавано ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013г., намалява линейно от средата на периода 2008—2012г. с линеен 
коефициент от 1,74% в сравнение със средното общо годишно количество 
квоти за периода 2008—2012г. През 2013г. количеството безплатно 
разпределени квоти представлява 80% от определеното количество. След 
това количеството им започва ежегодно да намалява с еднаква стойност до 
достигане на 30% безплатно разпределени квоти през 2020г., с цел през 
2027г. да се постигне прекратяване на безплатното им разпределяне.  

Пет процента от количеството квоти за Общността за периода 2013—
2020г. е запазено за нови участници. Квотите в този резерв, които не са 
разпределени на нови участници и не са използвани през периода 2013—
2020г., се разпределят между държавите-членки чрез търг. Количеството се 
коригира с посочения линеен коефициент който периодично се преразглежда 
от Комисията.  

За всеки отрасъл и подотрасъл параметрите се изчисляват въз основа на 
продуктите, а не на суровините, така че да се постигнат максимални 
икономии от гледна точка на емисиите на парникови газове и енергийната 
ефективност в рамките на всеки производствен процес в дадения отрасъл или 
подотрасъл. Държавите-членки могат да приемат допълнителни финансови 
мерки в полза на отраслите или подотраслите, за които е преценено, че са 
изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“.  

Държавите-членки сами определят как ще се използват приходите от 
търговията с емисии, като периодично трябва да информират Комисията за 
използването на приходите и за предприетите действия. По-голяма част от 
приходите, следва да са насочени към намаляване на емисиите на парникови 
газове, адаптиране към въздействието от изменението на климата, 
финансиране на НИРД, както и на други мерки, допринасящи за прехода към 
безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, и за 
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подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната 
ефективност с 20% до 2020г. 

От търговия с разрешителни за въглеродни емисии България е получила 
61 250 780 евро до 30 септември 2013г. Сумата включва и получените по 
време на ранните търгове през ноември и декември 2012г. 22 137 930 евро. 
Средно на месец страната получава малко над 4,3 милиона евро.  

Количеството квоти за България за разпределяне през втория период 
(2008-2012г.) възлизаше на 42 433 833, а общата им сума за третия период 
(2013-2020г.) възлиза на 54 167 999, като за 2013г. те са 13 542 000, при общо 
количество на квотите в Общността за 2013г. – 1 926 876 368 [12]. 

4. Добри практики в България – Сагакарбон АД (Sagacarbon)
Сагакарбон е инвестиционна фирма, основана през 2005г. и предлагаща

трейдинг и консултантски услуги на големи фирми, инвестиционни банки и 
институционални инвеститори в сферата на въглеродните емисии [7]. Тя е 
филиал на френската банка Caisse des Depots, развиваща сериозна дейност в 
областта на проучванията за околната среда и инициативи за развитие пазара 
на емисии и е член на BlueNext за спот транзакции, на ICE за деривативни 
продукти и сключва директни сделки OTC. Чрез участието си на различни 
пазари и при директно договаряне, Сагакарбон търгува спот и фючърси, като 
в същото време намалява риска при управлението на въглеродния портфейл 
на клиентите си.  

Продуктите и услугите, които предлага Сагакарбон АД са следните: 
1) Спот търговия – при спот търговията плащането и доставката на

търгуваните емисии са незабавни.
2) Срочни договори – Тези договори се търгуват на борсата ECX и дават

възможност за определяне на точна цена на сделки с падежи до края на
периода. Количествата, цената и падежът на договора се определят при
подписване на договора.

3) Срочни договори на средна пазарна цена – тези договори дават
сигурност относно определяне на цена на средно пазарно ниво. При
сключването им се определя количеството и срока на договора, както и
формулата за пресмятане на цената, като клиентът не плаща нищо до
падежа на договора.

4) Опции – плаващ и фиксиран страйк – предоставят допълнителни
възможности за определяне на цената на квотите и позволяват
използване на пазарни възможности за разиграване на няколко
сценария за хеджиране на цените.

5) Замени на активи – позволява хеджиране на движението на цените на
пазара и заплащане едва на падежа на договора

6) Неутрална стратегия:
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 Концепция на Карбон Арбитраж – Карбон Арбитраж
представлява структурна стратегия, разработена от Сагакарбон,
която позволява реализиране на доходност без риск чрез извличане
на разликата в цените между кредити CER и квоти EUA. Разликата
между цените на квотите EUA и кредитите CER е променлива във
времето. Продуктът Карбон Арбитраж създава доходност от
неизползваните квоти и приход от разликата в цените между
квотите EUA и кредитите CER чрез намаляване риска от
движението на цените – фигури 1, 2 и 3:

Фиг. 1. Механизъм на действие на Карбон Арбитраж 

Фиг. 2. Компенсационна схема 1 – Неколкократни доставки на CERs: 
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Фиг. 3. Компенсационна схема 2 – Еднократна доставка на CERs: 

 Карбон Арбитраж тунел – механизмът позволява генериране на
приход от увеличаващата се разлика в цените между кредитите
CER и квотите EUA при минимален риск. Концепцията за замяна
EUA/CER е същата. Тук целта е спекулиране в посока покачване на
цените на квотите EUA чрез определяне на долна и горна граница
за целия период. Tака създадения тунел от двете граници
„cap&floor” е гарантиран и нарастващ – фигура 4:

Фиг. 4. Карбон Арбитраж тунел 
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5. Критики и препоръки
5.1. Предимства на търговията с квоти за емисии 

1) Постига се съществено спестяване на разходи за икономиката, тъй
като разходите за правителството са нулеви, а същевременно се
подобрява качеството на околната среда.

2) Броят на квотите за емисии на пазара е определен предварително, като
се предвижда постепенното му ограничаване за всеки следващ период,
така че не съществува несигурност за достигане на екологичните цели.
С появата на нови източници на замърсяване се повишава търсенето, а
съответно и цената на разрешителните, но общото равнище на
замърсяване не се повишава.

3) Възникването на нова дейност на дадена територия е възможно, само
ако се закупят разрешителни от опериращите на тази територия
фирми, което прави икономическият растеж и екологичните цели
конкурентни.

4) Търговията с разрешителни автоматично отчита промените в
търсенето и предлагането на разрешителни и инфлационните промени,
което намира израз в цената им.

5.2. Критики и препоръки към търговията с квоти за емисии 
1) Първоначално разрешителните са се предоставяли безплатно, докато

сега те се разпределят чрез търг срещу заплащане. Фирмите, получили
безплатни разрешителни, са получили предимство пред новите фирми,
появяващи се на пазара за разрешителни.

2) Подобни системи могат да бъдат много сложни и да изискват
въвеждане на последователност от правила и подходяща
инфраструктура за наблюдение (регистър) на транзакциите.

3) Разпределението на квотите може да срещне безпокойството сред
гражданите, че замърсяването ще бъде пренесено към други региони
или, че печалбите на фирмите могат да нараснат, докато равнището на
замърсяване остава същото.

4) Възможно е да възникне съмнение в целесъобразността да се позволи
на пазара да регулира околната среда, макар че съществуват системи за
търговия с разрешителни, които действат под строг регулаторен
контрол.

5.3. Критики към ЕСТЕ 
1) Плановете трябва да бъдат по-прозрачни и по-лесни за осъществяване.
2) Децентрализация на Схемата за определяне на количествата емисии.
3) Различие в установените правила между страните членки за

включването на нови инсталации в схемата –  Това различие в
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значителна степен води до намаляване на инвестициите и до 
нарушаване на конкурентноспособността.  

4) Затваряне на инсталации.
5) Схемата по-скоро обезсърчава отколкото мотивира инвестициите в

нови технологии.

5.4. Препоръки към ЕСТЕ 
1) Областите, които имат нужда от допълнителна работа основно са

ефективността на опазването на околната среда, липсата на
хармонизация между страните-членки, метода за определяне на
квотите, правилата за включване на нови инсталации и сектори и
спирането на нефункциониращи инсталации, секторно разпределение
и перспективи за една глобална схема.

2) Заслужава внимание и въпросът дали ЕСТЕ ще доведе до въвеждане
на нови екологосъобразни технологии.

3) По-добрата координация между страните-членки по отношение на
схемата за търговия с емисии е първата стъпка към напредъка, който
трябва да се отбележи в настоящата фаза на схемата.

6. Заключение
Пълноправното членство на България в ЕС дава възможност на страната

ни да участва в Европейската схема за търговия с квоти на емисии на 
парникови газове. Въвеждането на системата е резултат от регламентите на 
Протокола от Киото, чиято основна цел е да задължи индустриално развитите 
страни да намалят отделянето на парникови газове в атмосферата и по този 
начин се гарантира качеството на атмосферния въздух. 

Заложената тенденция броят на квотите да намалява от година на година 
цели намаляване на емисиите в ЕС, като през 2020г. емисиите на въглероден 
диоксид трябва да са с 20% по-малко спрямо 2005г. До 2027г. трябва да се 
спре предоставянето на безплатни квоти и всички разрешителни трябва да се 
търгуват.  

Цената на разрешителните за вредни емисии следва да е на такова ниво, 
че да бъде стимул за инвестиране в нисковъглеродни технологични 
производства. Към момента схемата е изправена пред сериозни неравновесия 
– предлагането на квоти далеч надхвърля търсенето, а цената на тон
въглероден диоксид достига толкова ниски нива, които не могат успешно да 
стимулират бизнеса да промени индустриалното си поведение към 
инвестиции в нисковъглеродни технологии. 

Независимо от бъдещето на търговията с емисии, не печалбите от нея 
трябва да са водещи, а това в какви дейности ще се инвестират те, за да се 
гарантира опазване качеството на атмосферния въздух.  
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ПРОБЛЕМИ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РЕАЛНИЯ 
ОБМЕНЕН КУРС НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ И ФАКТОРИТЕ, 
ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ НЕГО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ 
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RATE OF THE BULGARIAN LEV AND THE FACTORS 

INFLUENCING IT IN THE RECENT YEARS 
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Abstract. In this report, the author examines the trends in the real exchange rate of the lev, 
and how it corresponds to the fixed exchange rate under a currency board. In the course of 
his analysis, he found that the years 2005 - 2008, the last years of the upsurge in the 
Bulgarian economy, along with growth, the real exchange rate has shown a downward trend.  
During the economic crisis (2009 - 2013), on the contrary, despite the unfavorable situation, 
the real exchange rate, for several reasons, increases and tends to be aligned with the fixed 
exchange rate. The report analyzes all factors that influence generally on the exchange rate 
of a currency, including those related to the different phases of the business cycle.The 
position of the author is in  favor of keeping the current fixed rate. 
Keywords: currency board, fixed rate, real rate, economic increase, inflation. 

1. Въведение
През последните години у нас проблемите, свързани с определянето на 

реалния обменен валутен курс са представлявали интерес както за 
икономисти, така и за някои представители на бизнеса. От една страна, 
особено сега, когато вече в националната икономика се регистрират известни 
признаци на крехко оживление, никой не поставя под съмнение 
необходимостта от запазването на валутния борд, както и неговата роля за 
съхраняване на финансовата стабилност. От друга страна, в течение на 
години у нас, особено в някои среди, се изхождаше от презумпцията, че 
фиксираният валутен курс не отговаря на реалния обменен курс на лева. В 
тази връзка се дискутираше върху въпроса дали не би могъл валутният борд 
да бъде запазен, но при курс, по-нисък в сравнение с настоящия курс на 
националната ни валута. Други икономисти пък предоставяха съвети да се 
гарантира запазването му, като обаче виждаха възможностите за това  едва ли 
не само в допълнителни свивания или ограничения на правителствените 
разходи [1]. В интерес на по-пълния анализ, такива въпроси се поставяха 
повече в годините, непосредствено преди кризата да обхване българската 
икономика, а също и през първите години след нейното начало [2]. След това 
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подобни въпроси вече все по-трудно можеха да се намерят в медиите и в 
различните публикации. За сметка на това през 2013г. в обществото 
възникнаха слухове, според които съществувала вероятност да се премине 
към действителна промяна на обменния курс. Независимо, че тези 
предположения не се потвърдиха в действителност, би било интересно да се 
направи едно непредубедено изследване, в което да се опитаме да дадем 
отговор на въпроса доколко и в каква степен сегашният фиксиран курс на 
лева отговаря на реалния обменен курс. И нещо повече – да се види какви са 
били тенденциите в рамките на един дългосрочен период, при това като се 
изхожда не от умозрителни постановки, а от позициите на 
макроикономическата теория. В тази насока биха могли да се намерят 
съответните научнообосновани аргументи, които биха показали дали е имало 
период, когато той е бил действително  надценен, ако е имало такъв - през 
кои години е била налице тази тенденция и защо? Още по-интересно би било 
да се опитаме да отговорим на въпроса - какво е моментното негово 
състояние сега? При това би било целесъобразно да се използва и подходящ 
емпиричен материал. Като обект на настоящия анализ би могъл да послужи  
периодът 2004 – 2013г. включително. 

При един такъв анализ първоначално би било важно да се дадат отговори 
на следните по-важни въпроси: 

1) Кои са факторите, които по принцип влияят върху реалния валутен 
курс на дадена парична единица?  

2) Каква е ролята и посоката на влияние на тези фактори по време на 
различните фази на деловия цикъл, включително и при конкретните условия 
на българската икономика?  

3) Кои са по-важните особености на икономическия растеж в България 
в периода след въвеждането на валутния борд и какви са конкретните форми 
на проявление на икономическата криза след него? 

4) Кои са конкретните признаци, на основата на които бихме могли да 
съдим, в условията на фиксиран обменен курс,  съответно дали той е 
надценен, или е подценен? 
 
 
2.  Фактори, влияещи върху реалния обменен курс 

Всеки обменен валутен курс се детерминира най-вече от търсенето и 
предлагането на съответната национална валута. Ето защо, при равни други 
условия, колкото повече левове се предлагат за обмяна срещу съответната 
чуждестранна валута, в толкова по-голяма степен това би оказвало натиск 
върху реалния обменен курс на лева надолу и обратно. От институционално-
теоретична гл. т., при положение, че има закон за валутния борд и се 
поддържа количествено съответствие между наличните пари в национална 
валута и тези в съответната резервна валута, не би следвало да се очаква да е 
възможно това да се отрази върху фиксирания валутен курс.  При реалния 
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валутен курс обаче един такъв натиск все пак би съществувал. Ако пък се 
намали предлагането на национална валута за обмен с чуждестранна валута,  
тогава реалният обменен курс би трябвало да се измени в посока към 
повишаване. 
    Самото търсене на чуждестранна валута се дължи на следните фактори:  

1) Разширяване или свиване на търсенето на вносни стоки, независимо 
от причините за него, без значение дали се касае за потребителски блага или 
за инвестиционни блага. Самият импорт може да нараства поради няколко 
основни причини. Едната от тях, това би могъл да бъде растеж на реалния  
БВП на страната, защото това би означавало растеж на доходите на 
домакинствата и фирмите в страната. При равни други условия, колкото БВП 
е по-висок - толкова по-висока ще бъде стойността на вноса. По аналогия 
може да се каже същото и за растежа - колкото той е по-висок спрямо 
растежа на други страни, в толкова  по-голяма степен това би се отразило 
на вноса. Защото това би означавало, че тогава доходите в страната нарастват 
по-бързо в сравнение с доходите в други страни. Това означава също така че 
инвестициите в дадената страна се увеличават съответно с по-висок темп. 
Друга причина - това е степента на международната специализация. Колкото 
тя е по-висока - толкова по-голямо ще бъде търсенето на вносни стоки, както 
това на потребителски блага, така и това на инвестиционни блага. Не бива да 
се подценява и равнището на цените, както и неговото изменение. Колкото 
цените на територията на страната са по-високи спрямо тези на 
международния пазар, толкова при равни други условия по-голям ще бъде 
вносът. Но това означава също, че и в случай на по-бързо покачване 
равнището на цените в сравнение с това при страните вносителки, импортът 
на стоки от тези страни ще нараства. И накрая,- това е обменният курс на 
националната валута спрямо този на валутите на останалите държави.  
Колкото той е по-висок (включително и когато е фиксиран), съответно 
толкова повече на територията на съответната страна ще се търсят вносни 
блага [3]. 

2) Ускоряване или забавяне на инфлацията в страната. Тук трябва да се 
има предвид най-вече разликата между темпа на инфлация в съответната 
страна и на тази в страната, чиято национална валута се търси.  

3) Различни очаквания от страна на домакинствата и фирмите, които 
биха могли да предизвикат поява на спекулативен мотив. На тази основа 
бихме могли да формулираме хипотезата, че самата икономическа криза, при 
своятя поява, също така предизвиква известни песимистични очаквания и, 
както бе вече посочено по-горе, някои съмнения относно възможностите за 
запазване както на реалния, така и на фиксирания валутен курс.  Друг е 
въпросът, както ще видим по-надолу, дали тези очаквания биха могли да 
бъдат основателни в конкретния случай? 
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3. Фази на икономическия цикъл и тяхното отношение спрямо 
факторите, които влияят върху реалния обменен валутен курс 
       Установено е, че по време на подем в икономиката търсенето на вносни 
стоки расте, особено когато става дума за отворен тип икономика, каквато е 
българската икономика. По време на рецесия – обратно, търсенето на вносни 
стоки се свива, така както се свиват като цяло потребителското търсене и 
инвестиционното търсене.  
       По време на подем в икономиката цените по принцип обикновено растат, 
като през последните 2-3 години от подема инфлацията, като общо правило, 
се ускорява. По принцип е закономерно, най-вече през последните години от 
растежа, инфлацията да бъде по-висока, защото в края на икономическия 
подем е достигнат потенциалният БВП. Когато в следствие от допълнителни 
инвестиции и кредитна експанзия той бъде надхвърлен, тогава наличните 
ресурси стават все по-оскъдни  [4]. По време на икономическа криза, 
обратно, в миналото цените по-скоро са спадали. В условията на 
съвременните икономики, по различни причини, инфлацията тогава е 
сравнително ниска. Понякога, в краткосрочен период дори може да се 
наблюдава и дефлация.  Има все пак и някои изключения – например по 
време на Петролните кризи през 70-те години на 20 век освен ръст на 
безработицата се наблюдаваше и ускорена инфлация, породена от 
нарастването на производствените разходи. 
       В условия на подем в икономиката очакванията обикновено съдействат 
за поява на потребителски оптимизъм. Както инвестиционното търсене от 
страна на фирмите, така и потреблението на домакинствата закономерно 
растат. Възможна е появата на т. нар. „балони”, както на фондовата борса, 
така и на пазара на недвижими имоти, особено, като се има предвид 
неминуемото разширяване на кредитораздаването. Всички тези тенденции 
обикновено оказват натиск върху реалния валутен курс на националната 
парична единица в посока надолу.  
       По време на криза също е възможно да се появят спекулативни мотиви, 
само че този път причините за това биха били други. Например често пъти 
възникват съмнения относно възможностите да се поддържат достатъчно 
големи валутни резерви, като се има предвид очакването за отлив на 
инвестиции от страната. Наред с това се появява известна загриженост по 
въпроса дали банките ще могат да поддържат висока ликвидност. Тези 
песимистични нагласи могат да допринесат за повишено търсене на 
чуждестранна валута и оттам – също да окажат натиск в посока към 
понижаване на реалния курс на националната валута. Справедливо би било 
обаче да се отбележи, че по време на криза се включва и т. нар. 
„осигурителен мотив”, който допринася за увеличаване на спестяванията. 
Това особено силно може да се прояви в условия на все пак успешно 
поддържана финансова стабилност през периода на низходящата фаза на 
икономическия цикъл. По този начин инфлацията бива подтискана и 
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потреблението се ограничава, което пък, при равни други условия би могло 
да допринесе за движение на реалния обменен курс в противоположната 
посока, сиреч нагоре.  
 
4. Специфични особености на икономическия растеж в България и на 
последвалата го икономическа криза 
      В България икономическият растеж продължи 11 години – от 1998г. до 
2008г. включително. Той може да се определи като средно висок. 
Характеризираше се, особено през последните години, с широкомащабно 
развитие на различни строителни дейности в страната, производство на 
храни, облекла и текстил за износ, често пъти на основата на вносни 
суровини, производство на енергопродукти за експорт на същата основа и др. 
Импортът, макар и преди всичко този на инвестиционни блага, нарастваше с 
ускорени темпове, които във все по-голяма степен превишаваха тези на 
експорта. При едно обстойно изследване на структурата на вноса през 
годините 2004 – 2005, биха могли да се установят следните данни: 
     Най-голям по стойност  през тези години беше вносът на машини, 
оборудване и превозни средства – съответно в размер на 6 714,6 млн. лв за 
2004г. и 8 792,6 млн. лв за 2005г.  
     Висок беше също така и относителният дял на импорта на суровини и 
материали (съответно 4 912,0 млн. лв и 5 782,5 млн. лв за горепосочените 
години, в т. ч. вносът на чугун и стомана в размер на 999,2 млн. лв и 1 272,5 
млн. лв. 
     Вносът на минерални горива, масла и подобни продукти за годините 2004 
и 2005 бе в размер на  3 795,4 млн. лв и 5 781,0 млн. лв., в т. ч. импортът на 
нефт и нефтопродукти – съответно 2 630,5 млн. лв и 4 357,7 млн. лв.  
Сравнително по-ниска, но затова пък бързо увеличаваща се през годините, бе 
стойността на вноса на природен и промишлен газ – съответно 713,7 млн. лв 
и 887,1 млн. лв. 
      Висока бе стойността на вноса на химически вещества и продукти – в 
размер на 2 357,8 млн. лв и 2 722,9 млн. лв, като сред тях висок относителен 
дял има вносът на лекарствени вещества и продукти (не готови лекарства). 
Същото се отнася и за импорта на автомобили, мотоциклети, велосипеди и 
ремаркета (2 375,5 млн. лв и 2 957,9 млн. лв), в т. ч. на автомобили – в размер 
на 1 493,1 млн. лв и 1 860,8 млн. лв. [5]. 
       През 2005г., спрямо 2004г. най-висок бе растежът на импорта  на 
минерални горива, масла и подобни продукти – в размер на 52,32%, като 
особено висок бе ръстът на вноса на нефт и нефтопродукти – в размер на 
65,66%. При това тези тенденции се наблюдаваха в условия на чувствително 
повишаване на световната цена на нефта. В края на периода на икономически 
растеж имаше ускорени инфлационни процеси, като инфлацията достигна 
13,5%, независимо от действащия валутен борд. Очевидно е, че тя 
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превишаваше значително тази в страните от Еврозоната.Фактически налице 
бяха признаци на известно прегряване на икономиката. 
       През последните години от растежа се наблюдаваше чувствително 
разширяване и на кредитораздаването. 
      Изводът, който би могъл да бъде направен, е, че по време на подема в 
икономиката у нас са били налице почти всички фактори, които биха 
могли да допринесат, при равни други условия, за спад на реалния обменен 
курс на националната валута. 
       По времето на икономическата криза у нас ситуацията се оказва доста по-
различна. Тя би могла да бъде охарактеризирана със следните по-важни 
тенденции: 

  1) Финансовият сектор, за разлика от този в други държави,  се оказа 
слабо засегнат от кризата, при което банковата с-ма се запази като 
достатъчно стабилна. Капиталовата адекватност на банките в началото на 
периода на кризата беше дори по-висока от средната капиталова адекватност 
в страните от Западна Европа [6]. Тук би било достатъчно да се отбележи, че 
тогава у нас тя беше средно около 15%. С течение на времето банките 
привлякоха много депозити от населението и фирмите. Увеличаването на 
спестяванията по принцип е до голяма степен закономерно явление по време 
на криза. У нас обаче то бе предизвикано също така и от сравнително високия 
в началото лихвен процент.  
       2) В началото на кризата и експортът, и вносът се намалиха 
чувствително. По-късно обаче те започнаха да се увеличават. През 2012 и 
особено през 2013г. износът нарастваше с ускорени темпове, които вече 
превишаваха тези на вноса. Търговският дефицит се сви драстично и 
напоследък продължи да се намалява. 
       3)  Инфлацията в България по време не кризата беше далеч по-ниска 
отколкото тази в края на растежа у нас, като напоследък, през 2014г., макар и 
за сравнително кратко време, се наблюдава и известна дефлация в 
икономиката. 
       4)  Заедно с доходите се сви и потреблението, като едва напоследък то 
започна предпазливо да се разширява. 
       5)  В течение на икономическата криза се наблюдаваше известно свиване 
на инвестициите, но то не се отрази сериозно върху валутния резерв. А що се 
отнасяше до съществуващите в началото съмнения относно наличието на 
проблеми, свързани със запазването на стабилността на банковата система, то 
те изобщо не се оправдаха. Следователно действието на песимистичните 
очаквания като  фактор, който иначе би оказал натиск в посока към 
понижаване на реалния курс на националната парична единица, беше 
сравнително ограничено, при това най-вече в началото на периода на кризата 
у нас. Следователно те едва ли биха могли да окажат съществено въздействие 
върху реалния валутен курс. 
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  Изводът, който може да бъде направен, е, че по време на 
икономическата криза, колкото и тя да беше тежка за реалния сектор, у нас 
теоретично бяха налице различни фактори, които при равни други 
условия биха съдействали за повишаване на реалния обменен курс на 
българския лев. 
 
5. Признаци, отразяващи измененията в реалния обменен курс в 
условията на валутен борд 
     В условията на валутен борд на практика е сравнително трудно да се 
определи, дори и приблизително, реалния обменен курс, който една 
национална валута иначе би имала. От друга страна, съществуват сериозни 
основания в полза на теоретичното схващане, че ако даден валутен курс е 
надценен или подценен, то тогава  неговото приспособяване се определя от 
търговското салдо на страната. В случай, че има търговски дефицит, това 
показва, че той е надценен. Ако има търговски излишък, тогава може да се 
твърди, че той е подценен. Ако приемем хипотетично, че има свободен 
валутен пазар, на който обаче съответната Централна банка не интервенира, 
тогава посредством измененията в търсенето и предлагането на различните 
национални валути, курсът на националната единица би се адаптирал и би 
постигнал съответствие с реалния курс. 
      Съществува обаче и един специфичен признак – това е тенденцията 
относно търговското салдо в дългосрочен период, при положение, че една 
страна поддържа фиксиран обменен курс.  Ако има търговски дефицит, който 
показва тенденция към постепенно нарастване, това е действително резултат 
от обстоятелството, че по това време обменният курс е надценен. Защото 
производствените разходи, а оттам и цените на произвежданите за експорт 
блага, изчислени в съответната резервна валута, биха показвали тенденция 
към повишаване [7]. По същия начин, ако има търговски дефицит, но с 
годините той се свива, при това бързо, тогава тази тенденция, обратно, би 
следвало да показва, че реалният обменен курс фактически се повишава. При 
положение, че стойностният растеж  на износа превишава този на вноса, това 
показва, че макар и относително, производствените разходи, изчислени в 
съответната резервна валута се намаляват. Следователно валутният  курс се 
стреми да се адаптира, или, ако фиксираният курс е бил надценен, то сега 
показва тенденция в посока към изравняване с реалния курс. 
       На тази основа, изхождайки от тези признаци, ние можем да твърдим 
достатъчно аргументирано, че през последните години у нас са съществували 
следните две тенденции: 
       1) През периода 2004 – 2008г.включително обменният курс на лева е бил 
надценен. Разрастващото се отрицателно салдо по търговския баланс тогава 
показва, че реалният валутен курс на лева, под влияние на всички 
горепосочени фактори, които бяха обект на настоящия анализ, тогава е бил 
по-нисък от поддържания фиксиран обменен курс. 

1079



       2)  През годините 2009 – 2013 условията и ситуацията са се променили 
съществено. Тогава, под влияние на горепосочените фактори, напротив, 
реалният обменен курс се е повишил, при което той  вече започва да показва 
ясна тенденция в посока към изравняване с фиксирания валутен курс. Това се 
вижда от свиването на отрицателното салдо по търговския баланс, особено 
напоследък през 2013г., когато то е вече далеч по-малко и показва тенденция 
към по-нататъшно намаляване. Така например, по предварителни данни, 
експортът на стоки и услуги в текущи цени за 2013г. е в размер на 54 856 
млн. лв., а вносът - съответно в размер на 55 589 млн. лв. При БВП, по 
предварителни данни около 78 115 млн. лв., би могло да се отбележи, че 
отрицателното салдо е само в размер на -733млн. лв. в текущи цени, което е 
0,09 % от стойността на БВП на страната [8].  
      Разбира се, в близка перспектива, тази тенденция от последните 3-4 
години би била валидна само при запазване на съответните икономически и 
финансови условия на територията на  страната, а в известна степен - и на 
условията на търговия (Terms of trade), произтичащи от измененията в 
Световната конюнктура.. 
       Но на тази основа може да се направи изводът, че през 2013г. 
действителният валутен курс вече е бил или реален, или в най-лошия случай 
е показвал ясна тенденция в посока към сравнително бързо изравняване с 
реалния валутен курс. 
       Горепосочените тенденции до 2013г. включително, не показват 
непременно, че реалният валутен курс няма да промени отново посоката, в 
която се е ориентирал напоследък. Дотолкова, доколкото условията биха 
могли и да не се запазят, тези тенденции не дават гаранция, че и през 
настоящата 2014г., както и през следващите години фиксираният обменен 
курс на лева непременно би съответствал в голяма степен на реалния курс. 
Както вече посочихме, последният се влияе силно дори и от сравнително 
слаби изменения както в икономическата конюнктура, така и при проява на 
някои външни фактори. Но за сметка на това, горепосочените тенденции все 
пак показват, че досегашният фиксиран валутен курс би могъл  да се 
поддържа успешно и в близка перспектива, без това да коства някакви по-
значителни усилия или жертви на благосъстояние. На основата на този 
анализ бихме могли да твърдим, че неговото поддържане, само по себе си, не 
би могло да се отрази негативно върху реалния сектор, взет като цяло. 
       Като се изхожда от неговата чувствителност, би било целесъобразно да 
се има предвид, че дори само в рамките на един краткосрочен период той би 
могъл да промени няколко пъти съответната посока. Ето защо, понеже той на 
практика е фиксиран, би било трудно преди изтичането поне на една година 
да бъдат регистрирани съответните отклонения, ако използваме методиката 
на досегашния анализ. 
       Така например през първите два месеца на 2014г. бе отбелязан спад при 
експорта с 5,9% спрямо съответния период на предишната година и 
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съответно 0,3 % намаляване на вноса [9]. Но от това не би могло да следва, че 
след като и при двата показателя има намаление, но то е по-голямо при 
износа, че непременно реалният курс на лева е спаднал спрямо този на 
единната европейска валута. Тук например би било интересно да се има 
предвид, че регистрираното намаление на износа е най-вече за сметка на 
експорта за трети страни извън еврозоната. Освен това годината едва сега е 
започнала.   
       Наред с всичко това си струва да се отбележи, че при едно евентуално 
хипотетично девалвиране на фиксирания курс на националната парична 
единица, неминуемо би се понижило доверието както към  нея, така и по 
отношение на самия характер на валутния борд, като достатъчно надежден 
механизъм за осигуряване на предпоставки за поддържане на финансова 
стабилност. Тогава би настъпил отлив на инвестиции от територията на 
страната, заедно с всички произтичащи от това неблагоприятни последици, 
както за финансовия, така и за реалния сектор. Както показва практическият 
опит в някои страни, при такава ситуация се оказва особено трудно не само 
поддържането на фиксиран паритет, но дори и относителна стабилност на 
националната валута, независимо, че нейният обменен курс би бил понижен. 
При това положение дори евентуалното допълнително разширяване на 
експорта трудно би могло да компенсира намаляването на валутните резерви, 
което би последвало. Освен това самите инфлационни тенденции биха 
допринесли за една  сериозна загуба на благосъстояние в страната. По 
същите причини, още по-неблагоприятни тенденции биха настъпили, в 
случай на евентуално преминаване към управляем плаващ валутен курс. 
Тогава, както показва практиката, обикновено най-вероятен резултат би 
могъл да бъде в буквалния смисъл един срив на обменния курс на 
националната валута.  
 
6. Заключение 
       Общите изводи, направени на основата на настоящото изследване, са 
достатъчно интересни и биха могли да се определят като следните: 

1. По време на разглеждания период от развитието на българската 
икономика, отнасящ се за годините 2005 - 2013 включително, реалният 
валутен курс на българския лев действително се отклоняваше от установения 
фиксиран паритет, като при това реагираше на измененията на всички 
вътрешни и външни фактори по начин, който бихме определили "като по 
учебник".  По време на подема в икономиката той се понижаваше и по този 
начин се отдалечаваше от фиксирания курс. При това положение валутният 
курс  действително се оказваше надценен. Затова пък по-късно, по време на 
кризата, която у нас през цялото време се проявяваше като икономическа, а 
не като финансова криза, реалният валутен курс на лева вече се покачваше. 
Така той все повече се доближаваше до фиксирания курс, макар че все пак би 
било сравнително трудно да се установи, дали той успя изцяло да се изравни 
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с него. Независимо от това, всички посочени аргументи показват, че в крайна 
сметка не би било основателно да се твърди, че в края на разглеждания 
период той е бил все още надценен.  

2. Поне засега, на този етап, отсъстват каквито и да било основания и 
аргументи в полза на евентуална промяна на фиксирания обменен курс на 
лева. Напротив, това би допринесло за много повече загуби на 
благосъстояние (при това не само от гл. т. на проблемите, свързани с 
необходимостта от запазване на финансовата стабилност), отколкото ползи за 
националната икономика. Наред с това, в близка перспектива би било добре 
да се предприемат както мерки, необходими за подобряване на 
бизнессредата, така и такива, насочени към ограничаване на инфлацията. 

3. Като се има предвид обстоятелството, че една значителна част от 
българския внос се състои от  енергоресурси, като нефт и природен газ, и 
като се изхожда от особения характер на икономическата криза у нас, 
проявяваща се като един вид петролна криза [10], би било добре в близка 
перспектива да се набележат и мерки, насочени към намаляване 
потреблението на енергия, включително и в посока на повече инвестиции в 
сферата на ресурсоспестяващите технологии. 
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Abstract. Bitcoin is the newest and at fastest growing currency in the world. It is not only 
an innovative means of payment, but it also offers potential for an entirely new payment 
system. Essentially Bitcoins is digital money and is considered as the currency of the future. 
The report aims at presenting the specifics and characteristics of bitcoin, its advantages and 
weaknesses. It performs a statistical overview of the market capitalization and the trading 
volume of bitcoins. Finally the paper focuses on the political attitude of various countries in 
terms of Bitcoin. The analysis and conclusions put bitcoin in the position of innovation that 
will be part of the short-term future for consumers and businesses. 
Keywords: Bitcoin, cryptocurrency, innovative currency, digital currency, digital money   
 
1. Въведение 

Криптираните дигитални (цифрови) пари са най-актуалната световна 
новост в областта на паричните, валутни и платежни системи в световен 
мащаб. По същество те представляват дигитална валута, която може да се 
разменя между различни субекти мигновенно и сигурно, независимо от 
местоположението им. Размната се осъществява посредством интернет. 
Уникалността им се съдържа освен в иновативния подход на създаване, 
размяна, специфични характеристики и прозрачност, но и на липсата на 
централизирана власт, която да осъществява тяхното управление. 
Дигиталните пари не принадлежат на нито една централна бaнка, 
правителство или компания, което ги прави изключително устойчиви като 
валута срещу редица валутни рискове като инфлация, банкови фалити и 
политически влияния. Контролът върху тяхното издаване и разпространение, 
съответно разплащателните им функции се осъществява на база науката за 
криптографията, което ги прави изключително прозрачни, проследими и 
трудни за фалшифициране. За пръв път концепцията за криптирани 
дигитални пари се въвежда от Уай Дай през 1998г., но не е развита на 
практика до 2009г. 
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2. Същност и специфики на Биткоин 
Най-популярна сред дигиталните криптирани пари е Биткоин. Тя започва 

своето съществуване през 2009 г. и се счита за първата по рода си криптирана 
дигитална валута. За нейн създател и идеолог се счита Сатоши Накамото. На 
практика обаче Биткоин не е собственост на нито една компания, държава 
или човек.  Системата на валутата Биткоин се контролира от всички 
участници в нея, т.е. притежателите на криптографските пари. За 
потребителите Биткоин представлява обикновен портфейл, съществуващ под 
формата на мобилна апликация за смартфон или компютърна програма, чрез 
които потебителят може да извършва и приема плащания. Зад първичните 
потребителски характеристики обаче стои сложна система, която дава 
различни ползи и възможности за нейните ползватели. Така например важна 
и уникална характеристика на Биткоин е съдържанието на всяка една 
парична единица, която позволява да бъде проследена цялата й история като 
разменна парична единица. Всяка парична единица Биткоин е уникална и 
съдържа индивидуален криптиран код, който съдържа информация за пътя на 
конкретната Биткоин до момента и посредством потребителските програми 
за Биткоин – удостоверение за нейната валидност. Това осигурява 
изключително висока сигурност на транзакциите с валутата и висока 
проследимост и прозрачност, защото всяка една транзакция се запаметява в 
кода на паричната единица и продължава да съществува в неговия код във 
времето на неговото съществуване. Биткоин, изписано с главна буква се 
счита за наименование на платежната система, доколкото биткоин, изписано 
с малка буква – за наименование на самата валута [1].  

Наблюдава се голям ръст и нарастващ интерес към използването на 
Биткоин. Като доказателство за приложимостта на валутата Биткоин, може да 
бъде приложена статистика, която сочи, че към 08.2013г. циркулиращите в 
употреба Биткоин съставляват стойност от 1.5 млрд.долара, която стойност е 
изчислена на база ежедневните разменни курове между конвенционалните 
валути и Биткоин. Съществуват голям на брой платформи, които търгуват 
наред с традиционните валути, но вече и Биткоин и курсът се мени изцяло 
съобразно търсенето и предлагането на иновативната валута и котировките 
на извършените сделки [2].  
 
Съществуват няколко способа да се придобият Биткоин. Такива са: 
• Търговец да приеме Биткоин за осъществена от него услуга или 
размяна на блага 
• Да се закупи Биткоин срещу конвенционална валута 
• Да се „добива“ Биткоин (метод за създаване на криптираните 
дигитални пари) 
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Положителни страни (предимства) на Биткоин в ролята им на парична 
единица пред останалите валути: 
• Свободата на разплащане - Възможно е да бъдат изпращани и 
получавани сума пари незабавно навсякъде по света, по всяко време. Липсват 
ограничителните фактори като банкови празници, политически граници, 
наложени ограничения, икономически политики, рестрикции. Биткоин 
позволява на своите потребители да бъдат в пълен контрол на парите си. 
• Много ниски разходи за разплащане - Биткоин плащанията се 
обработват или без такси или с изключително ниски такива. Потребителите 
могат да добавят допълнителни такси в сделките, за да получат приоритетна 
обработка, което води до по-бързо потвърждение на сделки от мрежата. 
Освен това, съществуват търговски процесори за подпомогне на търговците 
при сделки за обработка, конвертиране на Биткоин за конвенционална валута 
и депозирането на средства директно в банковите сметки на търговците 
ежедневно.  
• По-малко рискове за търговци - Сделки с Биткоин са сигурни, 
необратими и не съдържат чувствителна или лична информация на 
клиентите. Това защитава търговците от загубите, причинени от измами или 
измамно оспорвани транзакции. Могат лесно да се прилагат към нови пазари, 
където кредитните карти не са на разположение или картовите измами са 
неприемливо високи. Нетните резултати са по-ниски такси, по-големи 
пазари, и по-малко административни разходи. 
• Сигурност и контрол - Биткоин потребители притежават пълен 
контрол на техните сделки, като е невъзможно търговци да наложат 
нежелани или незабелязани такси, както може да се случи с другите начини 
на плащане. Биткоин плащанията могат да бъдат направени без лична 
информация, свързана със сделката. Това предлага силна защита срещу 
кражба на самоличност. Биткоин потребители също могат да защитават 
парите си с архивиране и криптиране. 
• Прозрачна и неутрална валута - Цялата информация относно 
разплащането с Биткоин е лесно достъпна и се съдържа в кода на съответната 
парична единица. Никое лице или организация не може да контролира или 
манипулира протокола Биткоин, защото е криптографски сигурен. Това 
позволява високо доверие за неговата неутралност, прозрачност и 
предсказуемост. Също така липсата на зависимост от конкретна институция 
допринася за независимостта и предпочитаемостта на валутата. 
• Гъвкавост на конвертируемостта – без органичаващи работни часове, 
без необходими авторизации, без регулации, без фактора място, без езикови 
бариери [2] 
• Лесна преносимост на големи разстояния – поради интернет средата, 
която използват за извършване на транзакции и обмен 
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• Лесна проследимост – в съдържанието на всеки биткоин се съдържа 
информация за неговия исторически път 
• Нисък риск от загуба 
• Нисък риск от кражба 
• Нарастваща конвертируемост 
• Ниска цена за притежаване и обслужване 
• Нискорисков профил, резистентност на инфлация / банкови / 
фирмени / държавни фалити 
• Икономическа логика на цената (без индиректни политически 
влияния) – цената на валутата се определя от търсенето и предлагането. Това 
предимство ще стане валидно и ще се прояви след като Биткоин бъде признат 
от повечето страни, които към момента с изказвания и рестрикции 
предизвикват големи сътресения в цената. 
• Лимитиран и планово нарастващ обем, което засилва сигурността 
във валутата и намалява риска от инфлация 
• Сигурност на информацията за обема на притежаваните 
средства/обеми – всеки притежател може да задържи само и единствено за 
себе си информацията с какъв ресурс биткоин разполага 
• Липса на данъчни разходи – данъци не се дължат нито за 
придобиване, нарастване на броя биткоин или тяхната препродажба, което се 
дължи на липсата на данъчна система, към която да принадлежат биткоин, 
както и поради анонимния характер на биткоин портфейлите. 
• Липса на риск срещу запор над притежанието – поради анонимността 
на биткоин портфейлите, липсва риск от запориране на имуществото при 
определени обстоятелства, които налагат такава мярка 
• Принос към зелена икономика – приносът към зелената икономика е 
голям, предвид следните основни фактори: липса на изразходван материал за 
изработка, поддръжка, обслужване. Негативен фактор в този аспект е 
високият ресурс на енергия, който се изразходва при производството и 
разплащането с тях,  но това би могло да бъде счетено като нарастващ стимул 
за намиране на алтернативни и използването на неизчерпаеми енергийни 
източници. 
• Интернционалност – биткоин могат да се превеждат във всяка една 
държава, навсякъде по света, без необходимостта от превалутиране 
 
Недостатъци на Биткоин: 
• Степен на приемане/разпространеност - Много хора все още не знаят 
за Биткоин. Всеки ден предприятията, които приемат за разплащане Биткоин 
нарастват, защото искат предимствата на този разплащателен метод. Въпреки 
това списъкът остава малък и все още трябва да се разрасне с цел 
потребителите да се възползват от мрежовите ефекти. В България 
приемащите Биткоин търговци са единици. 
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• Висока ценова волатилност - Общата стойност на биткоин в 
обращение и броят на фирмите, използващи Bitcoin все още са малки. 
Следователно, сравнително малки събития, сделки или бизнес дейности 
могат да оказват съществено влияние върху цената. 
• Постоянно развитие - Bitcoin софтуер е все още в бета версия с много 
непълни функции. Нови инструменти, функции и услуги се разработват 
непрекъснато, за да стане Биткоин по-сигурна и достъпна за масите. 
Повечето фирми, които търгуват с иновативната валута са нови и все още не 
предлагат застраховка. Като цяло, Биткоин е все още в процес на изграждане. 
• Необратимост на транзакциите – поради липсата на централизирана 
власт над платежната система, няма правила за връщане обратно на вече 
извършен трансфер на биткоин, освен ако самият получател не върне обратно 
сумата [2]. 
• Знаекоемкост при боравене – Необходими са определени знания при 
стартиране на разплащания с иновативната валута, особено за нейното 
„добиване“. 
 
Рискове пред Биткоин: 
• Малкото исторически опит и волативните котировки не предполагат 
задълбочен анализ на очаквания за бъдещето на валутата 
• Риск от разбиване на кода (принципен риск, който не съществува към 
момента). Въпреки това вече има регистрирани случаи на разбиване на банки 
за Биткоин, от които са откраднати обеми от валутата. 
• Зависимост от интернет за използването им 
• Риск от загуба на портфейла – при загубата на достъп до портфейла 
(чрез загуба на парола, откраднат телефон или компютър без осигурена 
парола на портфейла) – биткоин валутата остава недостъпна 
• Могат да бъдат изпозлвани за покупка на забранени или опасни 
стоки, поради непроследяемостта на притежателя и липсата на законова 
уредба (наркотици, оръжие) 
• Затруднено дефиниране на цената на услуги и блага за търговци, 
предвид волатилността на валутата 
 
3.  Статистически данни за Биткоин 

Процесът по „добиване” на биткоин се състои в работа със свободен 
софтуер и специализиран хардуер, който се базира на отворен код. 
Добиването е процес на работа със софтуера, който използва мощта на 
компютъра за извършване на транзакцията, проверки по осигуряване на 
мрежата, синхронизиране на Биткоин системата. Добиването се изразява в 
производство на биткоин валута и то ще бъде извършвано до достигането на 
лимитирания обем възможни биткоин единици, след което биткоин ще бъдат 
достъпни само и единствено чрез размяна, не не и чрез изработка. Софтуерът 
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и системата Биткоин ограничава издаването на парични единици биткоин до 
размер от 21 млрд.броя, което според изчисленията може да бъде извършено 
до 2140г. с възможностите на съответния софтуер.   

 
Таблица 1. Планирано нарастване на биткоин през годините 

Брой 
блокове

Година 
от началото

Брой биткоин в 
блок Година Нови 

биткоин
Брой биткоин в 

края на годината

% нарастване 
на броя 
биткоин

Достигане до 
максималния брой 

биткоин
0 1 50 2009 2 625 000 2 625 000 infinite 12.50%

52500 1 50 2010 2 625 000 5 250 000 100.00% 25.00%
105000 1 50 2011 2 625 000 7 875 000 50.00% 37.50%
157500 1 50 2012 2 625 000 10 500 000 33.33% 50.00%
210000 2 25 2013 1 312 500 11 812 500 12.50% 56.25%
262500 2 25 2014 1 312 500 13 125 000 11.11% 62.50%
315000 2 25 2015 1 312 500 14 437 500 10.00% 68.75%
367500 2 25 2016 1 312 500 15 750 000 9.09% 75.00%
420000 3 12.5 2017 656 250 16 406 250 4.17% 78.13%
472500 3 12.5 2018 656 250 17 062 500 4.00% 81.25%
525000 3 12.5 2019 656 250 17 718 750 3.85% 84.38%
577500 3 12.5 2020 656 250 18 375 000 3.70% 87.50%
630000 4 6.25 2021 328 125 18 703 125 1.79% 89.06%
682500 4 6.25 2022 328 125 19 031 250 1.75% 90.63%
735000 4 6.25 2023 328 125 19 359 375 1.72% 92.19%
787500 4 6.25 2024 328 125 19 687 500 1.69% 93.75%

6720000 33 0.00000008 2137 0.0021 21 000 000 0.00% 100.00%
6930000 34 0 2140 0 21 000 000 0.00% 100.00%  

Източник: https://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_supply и собствени изчисления 
 

Самата работа на софтуера по изработката на биткоин се състои в 
сложни математически изчисления, включващи милиарди калкулации в 
секунда, за което е необходим изключително мощен хардуерен ресурс. 
Системата по създаване на биткоин се състои в търсене и създаване на 
блокове, които се преподреждат във вече съществуващата в обръщение 
система Биткоин. Всеки нов блок съдържа хронологична информация за 
предходните. Това изискване за описване на хронологията на предходните 
блокове повлиява по експоненциален начин за нарастващата трудност за 
добиване на нови биткоин. Ето защо първоначално добиването на биткоин е 
коствало много по-малко време и ресурс, поради по-малкото необходими 
калкулация при наличието на нови биткоин. Най-големият разход и ресурс, 
който се използва при добиването на биткоин е енергията. 

Цената на биткоин се определя от търсенето и предлагането на валутата. 
Това означава, че нейната цена е напълно пазарна. Уникалността на биткои и 
софтуерните възможности на валутата позволяват нейното разделяне на до 
осем знака след десетичната запетая, т.е. дори и при голямо поскъпване на 
цената, тя отново би останала лесно търгуема и конкурентноспособна като 
разменна единица. 
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Графика 1. Движение на цената на Биткоин (18.07.2010-11.02.2014) 

Източник: www.coindesk.com 
 

 
 

Графика 2. Движение на цената на Биткоин за една година (11.02.2013-11.02.2014) 
Източник: www.coindesk.com 
 

 
 

Графика 3. Движение на цената на Биткоин за един ден (11.02.2014) 
Източник: www.coindesk.com 
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Графика 4. Пазарна капитализация на валутата от съществуването на Биткоин 

(03.01.2009-11.02.2014) 
Източник: www.coindesk.com 
 
 

 
Графика 5. Пазарна капитализация на валутата за една година(11.02.2013-11.02.2014) 
Източник: www.coindesk.com 
 
 

 
Графика 6. Дневен брой извършени транзакции от съществуването на Биткоин 

(03.01.2009-11.02.2014) 
Източник: www.coindesk.com 
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Графика 7. Дневен брой извършени транзакции на Биткоин за една година 

(11.02.2013-11.02.2014) 
Източник: www.coindesk.com 
 

В последните години след създаването на Биткоин и добиването на 
изключителната й популярност, тя е повод за вдъхновение на други 
иноватори за създаването на виртуални цифрови пари. Такива са: 

• Лайткоин (основана през 2011г. и търгувана за около 25 щатски 
долара),  

• Доджкоин (основана през 2013г. и търгувана за около 0.000328 
щатски долара),  

• Кюрккоин (основана през 2011г. и търгувана за около 0.06607 
щатски долара), 

• Пиъркоин (основана през 2012г. и търгувана за около 5.82 щатски 
долара), 

• Фрайкоин (основана през 2012г. и търгувана за около 0.06572 щатски 
долара), 

• Неймкоин (основана през 2011г. и търгувана за около 6.17 щатски 
долара) [3] 

Въпреки това, Биткоин остава най-популярната, най-конвертируемата и 
валутата с най-големи преспективи за развитие. Тезата, че Биткоин е валутата 
на бъдещето се потвърждава от нарастващата й популярност сред 
населението на развитите страни, както и от редицата предимства, които тя 
предоставя на ползвателите. Бъдещето във всички сектори и човешки 
дейности е белязано от глобализацията и дефинирано като такова, именно 
единна валутна система, независима от държавите, би могла да обедини 
дейностите, разплащанията, производството и достъпа до стоки в световен 
мащаб. Приложените в доклада статистически данни ясно сочат нарастващия 
интерес към валутата и все по-голямата й капитализация. Тези данни могат 
еднолично да посочат Биткоин като най-бързоразвиващата се валута в 
световен мащаб и като валута, част от близкото бъдеще. 
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При все това сериозен риск пред нейното бъдеще е все още 
непризнатостта й от правителствата и централните банки, които не могат да 
упражняват контрол върху нея и затова предпочитат тя да не бъде 
използвана. Понастоящем Биткоин е призната от Германия като „частна 
валута“, легална е в Автрия, Белгия, Бразилия, ЮАР, Канада, Хонк Конг, 
Дания, Финландия, Норвегия, Израел, Малайзия, Филипините, Полша, Русия, 
Словения, Сингапур, Южна Корея, Швейцария, Тайланд, Турция, САЩ, 
Англия и Виентам. Валутата е забранена в Китай, Ливан, Йордания, 
Индонезия, Индия, Исландия, Тайван. България все още не е изказала 
становище по този световно обсъждан казус. 

 

 
Фиг. 1. Държави, които официално са заявили становище относно  

легалността на Биткоин 
Източник: http://en.wikipedia.org 
 
4. Заключение 

В заключение може да бъде посочено, че световната бизнес, 
потребителска и научна общност ще продължава от близко да следи 
динамичните промени, които се случват с дигиталните валути. Това се 
обуславя от факта, че на тях принадлежи бъдещето. Биткоин като първа и 
най-разпространена криптовалута е с най-голям дял сред ползвателите на 
такива. На нея се възлагат и големите надежди за демократизиране на 
валутната система в посока изграждането на глобална такава, извън 
влиянието на държавните политики и влияния на водещите световни сили. В 
контекста на актуалността и полемиките около Биткоин, България трябва да 
обяви официално и публично своето отношение към валутата. 
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Abstract. Achievement of sustained and progressive rates of labour productivity is a 
measure of increased competitiveness. For this reason the main task of the management of 
any organization should be to prevent low levels of category because it entails entering into 
so-called "vicious circle." Which in turn leads to higher production costs, increasing output 
price and reduce sales and It follows decrease and possibilities to make productive 
investments. Therefore, we must continuously strive to increase labour productivity.  
Keywords: labour productivity, increase in labour productivity, "vicious circle", 
investments. 
 
1. Какво е производителност на труда?  

Производителността на труда е категория, по която може да се съди за 
благосъстоянието и конкурентоспособността на една организация, 
индустрия, страна. При очертаване същността на понятието 
производителност на труда много  често се засягат термини като  
резултатност, плодотворност и  ефективност.  

Именно  в дефинициите, които дават Пенчо Пенчев и Димитър  Шопов, 
присъстват  тези  понятия:  Производителността на труда изразява степента 
на плодотворност и резултатност на живия труд на човека. Тази 
плодотворност  се измерва с количеството продукция (оказани услуги) за 
единица време [1]. Производителността на труда най-общо  е степен  на 
полезна резултатност  на труда, намираща израз в съотношението между 
полезните продукти  на труда с неизменно или  повишаващо се качество и 
използваните за тяхното получаване човешки ресурси (в количествен и  
качествен аспект) [2] . 

Жеглов и Георгиев използват ефективността, за да дадат определение на 
категорията производителност на труда. Те дават  твърде широко описание 
на понятието, което  спомога за ясното и точно разбиране на значението на 
производителността. Производителността на труда е основен показател за 
използването и  ефективността на живия труд, включително стопанските 
дейности, осъществявани от дадена икономическа единица. По своята 
същност и изява производителността изразява количестово продукция, която 
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се произвежда от един работник за единица време [3]. Производителността на 
труда, характеризира ефективността на човешкия труд, изразходван в цеха, 
предприятието, отрасъла и национално стопанство. Равнището на 
производителността на труда се измерва с количеството  на продукцията, 
произведено за единица работно време или с количеството  
необходимоработно  време за производството  на единица продукция [4]. 
         В крайна сметка може да се обобщи, че : производителността на труда 
това е количеството произведени стоки  или  оказани  услуги за определен 
период от време, от един или  от група работници, използвайки 
необходимите им за това ресурси. Тя показва продуктивността на вложените 
в производството основни ресурси – труд и капитал. 
 
2. „Порочен кръг” на ниската производителност 
         Ролята и  значението на производителността на труда може да бъдат 
онагледени във фигура 1. От нея ясно  се виждат какви биха били  
последиците от допускане на ниски равнища на производителност. Подобна 
схема  предлагат Димитър Шопов и Д. Скот Синк, наричайки я „порочен” 
или „омагьосан” кръг.1  
 

 
Фиг. 1. „Порочен  кръг” на производителността на труда 

 
         От фигурата се вижда следната зависимост при трайно ниски равнища 
на производителността на труда: при ниска производителност на труда, 
имаме високи разходи за производство на стоки/услуги. От тук следва цената 

1 Ние приемаме израза „порочен кръг” за по-точен.  
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на продукцията да е висока, което  води  до по-ниски нива на продажбите и  
следователно на печалбата, а това от своя страна е предпоставка за 
недостатъчо свободни средства за направата на инвестиции в 
производството. Възможностите за инвестиране в производството под 
формата на нови технологии, машини, суровини, материали и прочие, са 
предпоставка за повишаване на производителността на труда. При по-малка 
печалба такива възможности липсват  или са съвсем малки и така отново 
стигаме до  ниска производитлност на труда. С това се затваря т. нар. 
„порочен кръг” на производителността на труда.  
 
3. Причини и възможности за излизане от „порочния кръг” 
         Редно е да се запитаме кои са причините  за създаването на такава 
зависимост и как бихме могли да ги избегнем или  ограничим.  
         Като основна  предпоставка за влизане в „порочния кръг” може да 
обособим ниската производителност на труда. За да избегнем  „порочния 
кръг” трябва да се стремим към непрекъснатото й  повишаване и следене. За 
целта е възможно да изградим  система за мониторинг на производителността 
на труда на равнище организация, която да включва следните елементи[5]:  

1. Мониторинг на процедурите по определяне на бюджета. 
2. Мониторинг на системите и методите  на работа. 
3. Мониторинг на използването и измерването на вложения труд. 
4. Дейности за мониторинг на технологиите. 
5. Дейности за мониторинг за управленската система.  
6. Дейности за мониторинг на мотивацията на персонала и неговата 

ангажираност. 
7. Дейности за мониторинг на формите и системите за заплащане на 

труда. 
8. Дейности за мониторинг на ограниченията в работата. 
9. Дейности за мониторинг на степента на квалификация. 
10. Дейности за мониторинг на качеството на работата и разхищенията. 

          По  високи нива на производителността на труда може да постигнем, 
ако  се стремим към два основни момента, а именно: 

 мотивиране на човешкия ресурс в организацията; 
 подобряване технологията на производство, което  ще доведе и до 

по-висококачествена продукция. 
   За постигането на тези  два момента особено голямо  внимание може да 

обърнем на четвърти и шести  стълб от системата за мониторинг предложна 
от  И. Пенчева, а именно тези свързани с технологиите и мотивацията на 
персонала.  
         Тъй като в нашата страна  може основно да се разчита на човешкия 
ресурс като средство за повишаване на производителността на труда, би 
следвало добрите мениджъри да насочат усилията си към мотивиране на 
персонала в организацията. Разбира се, в основа на мотивационните методи 
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не е редно да се залага единствено на парите като възнаграждение и стимул. 
Като мотиватор при една по-малка част от персонала може да се използва 
потребността от поемане на отговорност и  възможността за изява. Има хора, 
които се мотивират именно, когато им се каже какво има да се изпълни, а не 
как да се постигне. Тези хора смятат, че по такъв начин ще могат да се 
проявят и да покажат, че могат само да се справят в определени  ситуации и 
именно тогава те остават удовлетворени от работата си.  

Точно това удовлетворение ги кара да увеличават макар и несъзнателно 
производителността на труда си. Друг метод за мотивиране, който би могъл 
да се използва достатъчно успешно е признанието. Голяма част от хората се 
мотивират, когато биват похвалени или поощрени пред свои колеги за 
постигнатите добри резултати в работата. Още по-добър ефект би се 
постигнал, ако тази похвала достигне до по-голям кръг от хора, като за целта, 
например, може да се постави  съобщение за служител на месеца. Възможно 
е да се използва и повишаването на статуса като мотиватор. В днешно време 
не са никак малко хората, които се стимулират от възможността при 
постигане на определени резултати да бъдат  повишени. Именно при  
стремеж за повишаване производителността на труда това е много добро 
решение. В този  случай, положителен ефект ще  има на лице, както за 
служителя, така  и  за ръководителя.  

До момента заложихме на стимули, които водят  по-скоро до морална 
удовлетвореност. Трябва  обаче да отбележим, че те биха били с още по-
добър ефект, ако се комбинират с материални стимули най вече под формата 
на парично възнаграждение. То е желателно да бъде обвъзрано с 
постигнатите резултати. За да бъде възможно най-добър резултата от 
използваните мотивационни методи трябва да постигнем баланс между 
материалния и духовния стимул. Не трябва да се забравя и  непрекъсната 
информираност за ползите от постигането на по-висока производителност на 
труда. По-този начин персоналът ще знае защо се стреми към постигането на 
определени нива на производителност на труда, ще бъде запознат  с ползите 
от това, както и  с последствият, ако  не се работи по въпроса за повишаване 
темповете на производителността.  
         За постигане на втория момент за повишаване производителността на 
труда, а именно подобряване на технологията за производство, отношение би 
трябвало да вземат оперативните мениджъри. В случая тяхна трябва да бъде 
инициативата по направата на промени, свързани с по-добра технология. 
Преди да бъде внедрена технологията би следвало да се проучи до колко  
ефективно ще бъде това действие за организацията. Една от стъпките, която  
трябва да се предприеме в случая е да се определи  срока на възвръщаемост 
на направената инвестиция.   
         Възможните изходи от  „порочния кръг” на ниската производителност 
са много, но опитът на редица новоиндустриализирани държави (Сингапур, 
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Тайван, Южна Корея) в тази насока би бил много полезен за нашата страна. 
Този опит сочи две главни направления за работа: 

• концентрация на собствените сили (на индивида, отделните 
общности, държавата и на обществото като цяло) в ключови области 
за развитието на икономиката, дори и с цената на много лишения; 

• привличане на чужди инвестиции и „ноу-хау” [2]. 
         Високата производителност на труда  могат да постигнат тези 
континенти, страни и организации, които постигнат успехи при 
производството на високотехнологични, иновативни и конкурентоспособни 
продукти и съдействат за задоволяване на непрекъснато променящите се 
потребности и нарастващи изисквания на потребителите [5].         
         Щом увеличим производителността на труда, излизаме или 
предотвратявме влизането в „порочния кръг”, от което  следва повишаване 
размерът на печалбата, а това от своя страна е плюс не само  за 
организацията, но и  за браншовата и  национална икономика. Недопускането 
на „порочен кръг” на ниската производителност на труда прави по-стабилна 
и  по-конкурентоспособна държавата в икономически и технологичен аспект. 
Постигането на прогресивно нарастващи темпове на производителността на 
труда е показател за висока конкурентоспособност. Следователно основна 
задача на мениджърите трябва да бъде спремежът към поддържане и 
повишаване на високи темпове на производителността на труда.    
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Abstract: The current paper discusses the possibilities for increasing the competitiveness of 
SMEs by encouraging their participation in cluster structures. Object of study are the 
policies favoring the creation and development of clusters based on the experience of the 
Republic of Turkey in this area. The purpose of the paper is through research and analysis of 
the application of the cluster approach in SMEs in other countries to derive conclusions and 
recommendations applicable in Bulgarian conditions. 
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1. Въведение 

В условията на глобализация и динамични икономически промени, 
главна цел на Европейската Комисия е постигането на интелигентна, 
устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, 
производителност, социално и териториално сближаване.  

Стратегия „Европа 2020” акцентира върху пазарната икономика на 
Европа за 21-ви век и определя основните приоритети към постигане на 
интелигентен, устойчив и   приобщаващ растеж. 

Постигането на тези приоритети е възможно с помощта на 
конкурентоспособни малки и средни предприятия (МСП), които заемат най-
голям относителен дял сред предприятията, формиращи националната и 
европейска икономика.  

Един от факторите за повишаване на конкурентоспособността на  МСП е 
създаването и развитието на клъстерните структури.  
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Методът на клъстеризиране е подход с огромен потенциал за укрепване 
на пазарни позиции, повишаване на конкурентоспособността и подобряване 
на икономическите показатели. 

Предвид на това целта на разработката е чрез проучване и анализ на 
приложението на клъстерния подход в МСП в други страни да се изведат 
обобщения и препоръки, приложими в българските условия. 

 
2. Изложение 
2.1. Значение на клъстерите за развитие на българските МСП  

Клъстерите имат важно значение за МСП, тъй като им осигуряват достъп 
до необходимата информация и специализирани ресурси за осъществяването 
на непрекъснат производствен процес. В резултат на това МСП стават по-
гъвкави и иновативни и придобиват конкурентни предимства, което е 
предпоставка за тяхното оцеляване в условия на висока конкуренция. 

Именно поради тези причини през последните десетилетия, създаването 
и развитието на клъстери е приоритет не само на ЕС, но и на националните и 
регионалните политики за развитие. 

Необходимостта от създаването на клъстери и все по-нарастващото 
приложение на клъстерния подход е резултат от промяната в условията на 
средата и новите предизвикателства пред, които е изправен съвременият 
бизнес и по-точно: бързо променящата се среда изисква гъвкав и 
специализиран отговор на потребителските очаквания; необходмост от 
иновативна среда, за предоставяне на нови и усъвършенствани продукти и 
услуги; необходимост от географска концентрация на финансовите, правните, 
консултантските и други услуги за МСП; синергичен ефект, в резултат на 
общия достъп до ресурси или пазари. 

Вътрешните връзки между фирмите в клъстера като посока на действия 
са: 

• Хоризонтални-между фирмите с еднаква дейност; 
• Вертикални-между фирмите продавачи и купувачи, между звената за 

научна и развойна дейност, университетите, оргaните на властта и 
фирмите за стопанска дейност. 

Въз основа на  анализа на специфичните характеристики на клъстерните 
структури, може да се обобщи: клъстерите са своеобразна самоорганизираща 
се производствена система, в която фирмите си сътрудничат във вертикални 
или хоризонтални «вериги» с цел получаване на допълнителна добавена 
стойност и повишаване на тяхната конкурентоспособност.   

Участвайки в клъстери, фирмите постигат по-висока 
конкурентоспособност, отколкото работейки самостоятелно. Високата 
конкурентоспособност се изравява в следните аспекти [1]: повишаване на 
производителността на съставящите ги предприятия чрез достъпа до 
навременни,специализирани доставки, специализирана работна ръка, чрез 
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подобряване на достъпа до информация, до различни институции и засилване 
на конкуренцията между тях; 

повишаване на иновационния капацитет на предприятията чрез трансфер 
на технологични знания и иновации; стимулиране на предприемачеството и 
стартирането на нов бизнес. 

Определящо значение за ефективното приложение на клъстерен подход  
за повишаване на националната и регионалната конкурентоспособност имат 
местните (регионални) условия. Това способства развитието  на регионалните 
стопанства и по този начин подпомага държавните и регионални усилия в 
подкрепа на индустриалното развитие. 

Изследването на опита на МСП показва, че наличието на благоприятни 
местни условия за бизнес, разположените в близост специализирани 
доставчици, предприятия за услуги, образователни и други организации, 
съществуването на традиции и специализирана работна ръка, водят не само 
до намаляване на редица производствени и търговски разходи, но и до 
координиране на усилията, сътрудничеството и «здравословна» конкуренция.  

В резултат на това се засилва потребността от иновации и непрекъснато 
обновяване, ускорява се обмена на знания и опит. Крайният резултат е 
свързан с повишаването на конкурентоспособността на предприятията.  

Клъстерите влияят върху конкурентоспособността на съставящите ги 
предприятия чрез положително въздействие върху [1]: 
конкурентоспособността на предлаганата от тях продукция; 
производителността им; финансовите резултати; растежа; иновативността; 
производствената и маркетинговата гъвкавост; адаптивността към пазара. 

Ето защо, теорията за клъстерите привлича все повече интереса на 
правителствата, които се фокусират върху повишаването на фирмената, 
регионалната и националната конкурентоспособност.  

 
2.2. Европейски политики и инструменти в подкрепа на клъстерното 
развитие 

През последните години в Европа се използват различни мерки в 
подкрепа на клъстерите. В най-общия смисъл може да се констатира, че 
политиката за развитие на клъстерите включва, допълва или конкретизира 
иновационната политика на национално и регионално равнище. 
Политическите и институционалните инструменти в подкрепа на клъстерите 
по принцип не са нови, но e нова  комбинацията между тях.  

Като примери за добри практики по отношение на създаването и 
развитието на клъстери, могат да бъдат разгледани Холандия, Дания, 
Ирландия, Италия, Испания и др. [2,3,4].  Холандия и Дания например имат 
стабилни традиции в стимулирането на клъстери и са прочути с опита си в 
индустриалния дизайн, развитието на творческите и туристическите 
индустрии. През последните години Великобритания също прилага активна 
политика и отделя значителни средства за развитие на клъстерите. Интересен 
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е примерът на клъстера „Текстилна индустрия” в Ланкашир, който преминава 
през текстилно инженерство,   електроинженерство и достига сегашната си 
ниша в сферата на дигиталния софтуер и образователни технологии.  
Ирландия отдавна използва концепцията за клъстерите в правителствената 
политика за насърчаване на конкурентоспособността и особено в 
привличането на преки чуждестранни инвестиции. Финландия, а отскоро и 
Швеция стават все по-активни в използването на клъстери при определяне на 
икономическите приоритети. Страни като Франция, Германия, Италия и 
Испания нямат национални стратегии за насърчаване на клъстерите, но те 
имат едни от най-развитите и многобройни клъстери в Европа. [3,4,5] 

Един от първите райони в света, който прилага концепцията за 
клъстерите в политиката си за икономическо развитие, е баският регион в 
Испания в разгара на дълбока криза в традиционните за областта отрасли - 
производство на стомана и корабостроене. Десет години по-късно районът се 
превръща в един от най-богатите на Иберийския полуостров и постигна 
брутен вътрешен продукт, еквивалентен на средния за ЕС.  

Частният сектор също не е пасивен. В Източна Германия иницативни 
предприемачи организират своята дейност около германски клъстери в 
производството на автомобили и химически продукти. Това разбира се води 
до желания резултат-достъп до информация, близост до ресурси и 
възможност за повишаване на иновационния им капацитет.  

Спонсорирани от Европейския съюз и други чуждестранни организации, 
клъстери бяха организирани и в някои от новите страни - членки на ЕС. Най-
яркият пример е Словения, която първа разработва и прилага национална 
програма за клъстерите с цел да стимулира иновативността и да повиши 
конкурентоспособността на компаниите. През 1999 г. правителството прави 
специално проучване, за да установи потенциалните клъстери. 
Индентифицирани са 10 потенциални клъстера и през 2001 г. в страната 
стартират три пилотни проекта на клъстери в автомобилната промишленост, 
транспорта, машиностроенето. През 2004 година 314 словенски компании и 
институции и близо 60 хиляди служители вече участват в клъстери, които 
разработват над 130 проекта. 

В България клъстерите са сравнително  нов обект на изследване. Едва 
през 2004г. е приета Иновационна стратегия на Република България като една 
от целите посочени в нея е «поощряване създаването на клъстери в 
традиционни за страната ни сектори» [2,3,4,8].   

През  2005г. Министерството на икономиката и енергетиката, започва 
изпълнението на проекта «Въвеждане на клъстерен подход и установяване на 
пилотен клъстерен модел». Главната цел на проекта е усъвършенстване на 
конкурентоспособността на българската икономика, като се използват 
предимствата на клъстерния модел за постигане на постоянен растеж. Като 
част от предприсъединителната помощ за повишаване на 
конкурентоспособността на българската икономика в рамките на програмата 
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ФАР за първи път в страната се разработва стратегия за развитие на 
клъстерите и се провеждат няколко пилотни клъстерни проекта. Проектът е 
предшестван от други подобни, финансирани от ФАР, Американската агенция 
за международно развитие и Немската организация за техническа помощ през 
периода 2000 – 2004 г. Всички те анализират потенциала за клъстерно 
развитие в избрани индустриални сектори и подсектори и служат като основа 
на по-всеобхватната и амбициозна инициатива по програмата ФАР. Тя е 
разделена на две фази, озаглавени „Въвеждане на клъстерен подход и 
установяване на пилотен клъстърен модел” и „Инициативи за развитие на 
клъстери – фаза ІІ”, дейностите по които започват през юли 2005 г. и 
приключват в края на април 2009 г [4]. Управляващото звено от българска 
страна е Изпълнителната агенция по програма ФАР в Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. В основата на анализа на потенциала за 
прилагане на клъстерния подход в избрани икономически сектори и 
подсектори на българската икономика централно място заема детайлното 
разглеждане на обективно съществуващите предпоставки – традиции, 
състояние на производствените фактори, реално функциониращи 
партньорства и други – и тяхното най-вероятно бъдещо развитие в контекста 
на паралелно развиващите се световни пазари. 

Едни от 15-те най-перспективни подсектора в България са: преработване 
на плодове и зеленчуци; информационно-комуникационни технологии; 
текстилни изделия; винопроизводство; общо инженерство; енергетика;млечни 
продукти; туризъм и др. [4,8]. 

След края на втората фаза съществуващите клъстери в страната са 10. 
Броят на участващите фирми е над 250 и в тях са заети между 18 и 20 000 
души. Въпреки това, МСП участващи в клъстери през 2013г. са едва 16% от 
всички предприятия. 

През 2013г. в страната има 230 сдружения, които са регистрирани като 
действащи клъстери и една браншова организация – Асоциация на бизнес 
клъстерите. Около 20% от регистрираните клъстерни сдружения са 
формирани от 3 сектора – IT сектор, енергиен и туристически сектор.  

 
2.3. Анализ на опита в механизмите за клъстеризирането в турската 
икономика 

Осъзнавайки значимостта на клъстерите за националната и регионалната 
конкурентоспособност, правителството на Турция предприема политика за 
насърчаване създаването и развитието на клъстерите. Като част от 
предприсъединителните условия на ЕС, Турция трябва да концентрира своите 
усилия в създаването на клъстери.  

Основите на клъстерните политики в Турция са поставени през 1960г. с 
приемането на „Устройствения план за развитие”. Основна цел на стратегията 
е постигане на „индустриален растеж”. В резултат на провежданата политика 
възникват първите „организирани индустриални зони” и „малки 
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индустриални единици”, които благоприятстват развитието на 
предприемаческата дейност [6]. 

През периода от 1970г. до 2000г. се наблюдава интензивен процес на 
подпомагане концентрирането на индустриалните обекти, чрез големи 
инфраструктурни инвестиции, развитие на научната и развойната дейност и 
внедряване на технологичните иновации.  

Организираните индустриални зони, малките индустриални единици и 
зоните за технолочино развитие създават подходяща среда за развитие на 
клъстерите.  

С развитието на технологичния прогрес и иновациите, под егидата на 
Агенцията за подпомагане и насърчаване на малките и средни предприятия 
(KOSGEB) и университетите, се създават зони за технологично развитие.  

Като основа за създаването и развитието на клъстерни структури, 
правителството на Турция използва вече съществуващите организирани 
индустриални зони. За целта Министреството на науката, индустрията и 
технологиите приема проект за „Сътрудничество и клъстеризация на МСП”. 
Правителството изхожда от предварително направените проучвания, от които 
става ясно , че на територията на страната съществуват 264 организирани 
индустриални зони, простиращи се на площ от 27 298 хектара. От тях през 
2011г., 148 са в експлоатация. Останалите 116 са в процес на подготовка и 
реализация.  

На базата на проучване на информация за фирмите, действащи в 
организираните индустриални зони могат да се систематизират следните 
характеристики спрямо фирмите действащи самостоятелно: по-висок дял в 
износа на произведените продукти и услуги; улеснен достъп до източниците 
на финансиране; достъп до информациионни източници; 

наличие на по-високо квалифицирани служители и мениджърски екип. 
Като подсектори с потенциал за създаване на клъстери са 

идентифицирани : производството и преработката на плодове и зеленчуци, 
месо и млечни продукти, информационни и комуникационни технологии, 
винопроизводство, химическа промишленост и др. 

През 2008г. за нуждите на ЕК, на територия на Турция е направено 
проучване за идентифициране на потенциалните райони благоприятни за 
създаване на клъстери.  Резултатите показват, че в голяма част от 
възможностите за създаване на клъстери вече има изградени организирани 
индустриални зони. Имайки това предвид е разработена стратегия за 
насърчаване включването на организираните индустриални зони в клъстери 
[5]. Стратегията се подпомага от институции като: Съвет за научни и 
технологични изследвания в Турция (TÜBITAK), Агенция за подпомагане и 
насърчаване на малките и средни предприятия, Министерството на 
икономиката и Регионалните агенции за развитие. 

Институционалната подкрепа се изразява в отпускане на финансови 
средства,  предназначени за иновационна дейност, специализирано обучение 
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и различни насърчителни програми за заетост. Като част от насърчителните 
програми е и безвъзмезното финансиране за технологични иновации, 
освобождаване от местни данъци и такси за срок от 5 години, по ниска цена 
на комуналните услуги и др. 

Един от най-големите проекти за създаване и развитие на клъстерни 
структури базирайки се на организирани индустриални райони стартира през 
2009г. в областта на гр. Измир. За целта са направени предварителни 
проучвания в областта, които  установяват потенциалните сектори, 
благоприятстващи създаването на клъстери. Използвайки традиционните за 
района производства :преработка на плодове и зеленчуци са направени първи 
стъпки в стимулирането на МСП и тяхното включване в клъстер за 
„Преработване на плодове и зеленчуци”. Целта е изграждане на 
междуфирменно организационно поведение, производството на по-високо 
качествени продукти, развититие на научната и развойната дейност, 
подобряване на достъпа до информация и възможностите за получаване на 
финасова помощ, в резултат на което достигане на по-висока 
конкурентоспособност на сектора.  

Въпреки, че пилотната програма е сравнително нова, вече се наблюдават 
положителни ефекти от нейното стратиране. Фирмите участващи в клъстера 
са 1440 като 329 от тях са в Измир и обхващат 46% от  предприятията в 
района. В тях се произвеждат и преработват  около 32% от плодовете и 
зеленчуците. Най-добре развиващ се е секторът за производството и 
търговията със сушени плодове. Районът осигурява около 36% от стафидите 
и 40% от сушените смокини и заема едно от първите места в света по 
производство на сушени плодове. Годишно в района се произвеждат над 
200 000 тона стафиди. [5, 6, 7]. 

Друг пример е създаването и развитието на клъстера за „Медицинска 
техника и апаратура” в Измир. Създаването на този клъстер е в резултат на 
това, че областта осигурява на национално ниво добавена стойност от 
медицинска техника и апаратура, от внос в размер на 2,5 млн. долара и от 
износ 250 млн. долара годишно. В клъстера участват 47 фирми, от които 39 са 
производители. При включването си в клъстера, по-голяма част от фирмите 
са били с много нисък коефициент на иновации и са имали проблеми с 
брандинга. За периода след включването им в клъстера се наблюдава 
значителен ръст в направените нововъведения в резултат, на което се 
увеличава качеството на произвежданите изделия, нараства износа, 
подобряват се взаимовръзките между бизнеса,  университетите и 
институциите за научна и развойна дейност. Обучение се осигурява от 
седемте университета в областта  и 35 университетски преподаватели. Като 
примери служат и клъстерите  с подобна дейност в градовете Самсун и 
Анкара. [5, 6, 7]. 
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С не по-малко значение е клъстерът за производство на био храни. Той е 
част от пилотната програма и е създаден през 2009 г. Като основни цели на 
клъстера се посочват: 

развитие на производството на био храни; привличане участието на 
малките и средни предприятия;създаване на взаимоотношения между 
дребните търговци и крайните потребители; повишаване на 
конкурентоспособността и иновационния капацитет в средносрочен и 
дългосрочен план. 

Анализът на резултатите от прилагането на политиката за насърчаване и 
развитие на клъстерите показва положителни тенденции в  основни 
икономически показатели  в областта. (фиг. 1). 
 

 
 

Фиг.1. Брутна добавена стойност на глава от населението($). (Собствени 
изчисления въз основа  на информация от IZKA, 2013г.) 

 
След прилагането на модела за стимулиране включването на малките и 

средни предприятия в клъстерни организации, се наблюдава значително 
нарастване на брутната добавена стойност на глава от населението в областта. 
Данните показват, че в етапа на стартиране на пилотните програми през 
2008г. и 2009г. стойността на показателя е съответно  8 425$ и 10298$, като в 
края на 2013г достига 15 268$ (увеличението е  почти двойно от 
първоначалните стойности).  

 В резултат на насърчителната политика се наблюдават промени и в 
равнището на безработицата (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Ниво на безработица (%).(Собствени изчисления въз основа  
на информация от Агенцията за регионално развитие гр.Измир, 2013г.) 

  
Анализът на данните показва , че нивото на безработица в района през 

2008г. е сравнително високо. Причините за това са, както световната 
икономическа и финансова криза, така и недостатъчните конкурентни 
предимства на фирмите, което от своя страна затруднява външнотърговският 
обмен в областта. Това от своя страна рефлектира върху добавената стойност 
на глава от населението и е съпроводено с ниско жизнено равнище на 
населението. От друга страна загубата на заетост и нарастването на 
безработицата не предполагат запазване и оцеляване на предприятията. 

 

 
 

Фиг. 3. Експортна и импортна дейност  (%). (Собствени изчисления въз основа на  
информация Министерството на науката, индустрията и технологиите , 2013г.) 
  
През 2009 г. динамиката на вноса и износа свидетелства за значително 

забавяне на външнотърговския стокообмен в областта. Износът на стоки и 
услуги общо за икономиката в района е 6,1% и се обуславя от по-ниското 
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търсене от страна на основните търговски партньори. Това от своя страна 
ограничава и динамиката на вноса на стоки и услуги, чийто растеж възлиза на 
6.3% главно по линия на зависимостта му от експортно-ориентираните 
дейности. През следващите години динамиката на експортната дейност 
нараства с постепенни темпове и през 2013г. достига до нива от 10,3%. Това 
от своя страна води до преместване на областта с четири позиции по напред, 
и заемането на шесто място по относителен дял в националната експортна 
дейност.  

Импортната дейност също нараства като впечатление прави, че през 
последната година от разглеждания период нивото  е по-ниско с 0,8% от 
експортната дейност, което се дължи на политиката, целяща ограничаването 
на вноса от трети страни и стимулиране на използването на местни суровини 
и материали (фиг.3). 

 
3.  Изводи 

Въз основа на анализа на приложението на клъстерния подход  за 
развитие на сектора на МСП в българската и турска  икономика са 
формулират следните по-важни изводи: 
• В двете страни клъстерните структури са сравнително нови и тепърва се 

разгръща техния потенциал като се създават възможности за тяхното 
развитие.  

• В България клъстерите най-често се създават по инициатива на отделните 
предприятия с еднаква дейност. Въпреки наличието на програмна 
подкрепа от ЕС като цяло липсва институционална подкрепа, която да 
създава условия за включването на фирмите в клъстери. Като член на ЕС, 
България има опит в предприсъединителните програми,  в които е 
заложено и изграждането на клъстери. Сътрудничеството между двете 
страни в тази област би било полезно и за двете страни тъй като са 
идентифицирани еднакви потенциални сектора за създаването и 
развитието на клъстери. 

• Турция от своя страна развива ясна и целенасочена политика за 
включването на малките и средни предприятия в клъстери. Използвайки 
опита си с организираните индустриални зони, процесът на клъстеризация 
е улеснен от гледна точка на това, че правителството се насочва към 
структури с вече частично разгърнат потенциал. Това означава, че се 
поставя акцент върху вече изградените връзки между участниците, които 
са осъзнали необходимостта, предимствата и недостатъците от 
кооперирането и обединяване на усилията им. В резултат на прилаганата 
насърчителна програма през 2013 година според Световната организация 
за интелектуална  собственост WIPO близо с 24,1% е нараснал броят на 
турските фирмите подали заявление за патентоване на търговски марки.  
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4. Заключение 
• През настоящия програмен период 2014-2020г. голяма част от 

стратегиите на ЕК акцентират върху създаването на благоприятна 
бизнес среда за развитието на клъстери в страните от Централна и 
Източна Европа. Приоритет на държавната политика би следвало да 
бъде стимулиране участието на МСП в клъстери. Предвид на това 
могат да се направят следните препоръки за повишаване 
конкурентоспособността на българските МСП: 

• създаване на подходящи рамкови условия (инфраструктура, 
законодателство за защита на конкуренцията, прозрачност, наличност 
на стратегическа информация/технологични проучвания, проучвания 
за клъстери, уеб страници и др.) за формиране на клъстери; 

• създаване и развитие на организирани индустриални зони; 
• иницииране и ръководене на създаването на мрежи в секторите, 

насърчаване на зараждащи се клъстери; 
• популяризиране на иновационни системи; 
• проучване опита и добрите практики в страните с изградени 

традиции в развитието на клъстерните структури; 
• разработване на стратегии за клъстерите; 
• откриване на центрове за съвместни индустриални проучвания; 
• повишаване на осведомеността във връзка с конкурентните 

предимства на мрежите и клъстерите; 
• организиране на форуми, дискусионни платформи и редовни срещи с 

предприятията. 
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Abstract. The management of expenses in industrial enterprises is an important and 
complex economic task, on which the economic results and competitiveness of companies 
depend. This research paper presents an economic and mathematical model of the relations 
in a company taking in account various external and internal factors in production 
management. This data will enable the making of a full account of possible production costs 
even during the process of planning. This paper points out different types of unplanned 
.caused by harmful conditions at the workplace 
Keywords: Production expenses, Economic and mathematical model, Workplace 
environment, Work conditions,  Losses,  Damages.        

1. Въведение
В условията на пазарна икономика ръководствата на машинострои-

телните предприятия застават пред една важна и сложна икономическа 
задача, как да се увеличи значително, не само производителността на труда, 
но и по какъв начин да се намалят  размера на общите разходи за 
производство. 

Върху проблемите при управлението на разходите с цел тяхното 
минимизиране в производствената дейност се отделя особенно внимание още 
от края на XIX век  и началото на XX век. Първоначален тласък  на 
теоретичните разработки по проблемите и методите на управление на 
разходите се дължи на автори като Ф. Тейлър, Х. Форд, У. Гант [1]. 

В първите фундаментални изследвания основно внимание се отделя на 
методите за нормиране на разходите и стимулиране на тяхното намаляване. 
По-нататъшното развитие на теорията и практиката на управлението на 
разходите е довело до създаването и практическо  приложение на три 
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основни методики (наречени впоследствие системи) за управление на 
разходите, които се използват (с някой модификации) и в сегашно време в 
промишленоста в Европа и САЩ. Такива съвременни системи за управление 
на разходите  представляват системите: Standard cost system, Direct costing, 
Controlling, Activity Based costing [6, 7]. 

Един  от най-известните изследователи на нормативния метод Standard 
cost system е представено  от английския учен К. Друри [2], който определя 
този метод  като "нормативни разходи, които отразяват предварителни 
разходи за постигане на положителни резултати в условията на ефективното 
производство".  Действително, ако ние изходим от естествено-научна аксио-
ма за това , че теоретичните възможности на работещите са равни, то тогава в 
икономиката побеждава този, който произвежда продукция при най-малко 
разходи. В условията на пазарното стопанство отдавна управлението на 
разходите във функционалното развитие на предприятията нараства с всеки 
ден. В условията на развита конкурентна среда реално икономическите 
резултати от дейноста на предприятията се определя от разликата между 
получената печалба и фактическите разходи в производството, които 
например в икономическа дейност "Производство на химически вещества" 
представлява около 80% от печалбата, докато в икономическа дейност"Стро-
ителство" разходите са в рамките на 85%. 

Класификацията на разходите по икономически елементи, дадена от 
Ж.Бонев [3] се доближава до тази дадена от И.Личев [4], както и до определе-
нията посочени от авторките доц. д-р Светлана Димитракиева и доц. д-р 
Недка Николова [5]. 

Посочените автори разглеждат по-конкретно следните методи на 
калкулиране на продукцията в условията на пазарна икономика: нормативен, 
поръчков, еднофазов и пофазов метод за калкулиране [3, 4, 5, 11]. 

Разгледаните методи за калкулиране на себестойноста ефективно се 
прилагат и имат силен ефект в машиностроителните  предприятия. Такива 
предприятия имат заготвително, обработващо и монтажно производство и 
дадените методики не позволяват в пълен смисъл да се отчитат всички 
разходи в производството. 

Това е свързано с факта, че такива предприятия имат широка номекла-
тура в изготвянето на основното и съпътстващото производство и за това на 
практика при отчитането на тези разходи се използват преобладаващо 
комбинирани методи. 

2. Анализ на разходите за производство и моделирането им
За мотивиране, систематизация и планиране при формирането и моде-

лирането на ресурсите в машиностроителните  предприятия, (отчитайки 
взаимоотношенията в производствените участъци) в  математическата 
икономика са предложени два икономико-математични модела в следните 
варианти: 
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1. Икономико-математичен модел на планиране на производствената
програма (стоки и продукти) - представена във фиг.1; 

2. Икономико-математичен модел на планиране на себестойността на
стоковата продукция, която е представена на фиг.2. 

Дадените модели са построени на основата на подредена система с 
опростен икономи   ко-математичен модел на оптимизация на развитието и 
еволюцията на производството с възможност за отчитане на стохастичните 
процеси. 

Забележка: Стохастичния модел (Stochastic model|) е модел в който 
параметрите, условията за функциониране и характеристиките на моделира-
ния  обект са представени като случайни променливи величини и са свързани 
стохастично т.е. случайни и нерегулирани зависимости или предварителната 
информация е представена от случайни променливи. 

Първият модел създава възможност да се определи производствената 
програма на всеки продукт,  влизаща (включена) в производствената прог-
рама и описва организационните, технологичните и други връзки между 
производствените елементи от структурата на предприятието, които са 
свързани в единен производствен процес (заготвително, обработващо и 
монтажно производство) в съответствие с производствените програми. Освен 
това тези модели показват връзките с доставчиците на материали и междинни 
продукти и компоненти, необходими за основното производство  и потре-
бителите на изработената продукция в различните видове производства 
(заготвително, обработващо и монтажно), както и връзките между тях чрез 
производствените процеси между различните видове производства в усло-
вията на пълен производствен цикъл. 

В математичния модел на тези взаимоотношения и взаимовръзки се 
изразяват със следната математическа формула: 

 (1) 

Където: Z е количеството продукция, която трябва да бъде произведена, 
бр.; i - етап от технологичната верига (производство); 

1 - заготвително ,  2 - обработващо ,  3 - монтажно производство 
Броят на произведените продукти (детайли, компоненти и готова 

продукция) след даден определен етап от технологичната верига се определя 
по следната математическа формула: 

(2)               

Където: Z  е количеството произведена продукция, която преминава през 
технологичните процеси; J - продукцията, която преминава през 
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производствените процеси, но има различен път при предвижването й до 
основния производствен процес; 

а - количеството суровини, материали и продукти, доставени от 
доставчиците; 

в - продукция от собствено производство и отправена до клиентите; 
с - собствено производство,предназначено за вътрешно потребление; 
В разгънат вид дадения математичен стохастичен модел изглежда по 

следния начин: 

    (3) 

Където тук: -това е преобразувана произведена продукция след 
определен етап от производствения процес. 
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Фиг. 1. Икономико-математичен модел за планиране 
на производствената програма 

Вторият  икономико-математичен модел описва принципа на формиране 
на себестойността в стадия на планиране въз основа на количествените 
взаимоотношения от първия модел и обезпечаващ формирането на 
себестойността на всеки етап от технологичния процес и стойноста на 
произведената продукция. В тази концепция тя описва процеса на 
взаимодействие между участниците в рамките на вътрешно-фирменните 
отношения с отчитане на вътрешно-плановите счетоводни разчети и 
позволяват да се създадат следните условия : 

1. Взаимодействието на субектите се определя от структурата на
вътрешно-фирменни  взаимоотношения и нормативните документи чрез 
които  участват във формирането на себестойноста на стоковата продукция; 

2. Цената на стоковата продукция след всеки етап на производствения
процес,   може да се изрази по следната математическа зависимост (формула 
4).
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  (4) 

Където: Ц - цена к-тото изделие; Р-разходи за производство на к-тото 
изделие; С - себестойност на произведената продукция на к-тото изделие; Z-
количество на к-тото изделие; П - планирана печалба от к-тото изделие; к- 
наименование на изделието; m- количество на изделията. 

Използваната формула извежда функцията и значението на стойността на 
стоковата продукция, която се състои от сумата на различните 
производствени разходи, които вземат под внимание всички фактори, които 
оказват значително влияние върху размера на себестойноста на 
произведената продукция. 

(5) 

Където: Сст общ - е общата себестойност на произведената продукция. 
В най общ вид себестойноста на произведената продукция представлява 

от само себе си следната математическа зависимост: 

(6) 

където: i - е етап от технологичната верига в производството; 
1. подготвително, 2. обработващо, 3. монтажно производство.

1114



Фиг. 2. Икономико-математичен модел за планиране на себестойността 
на произведената продукция 

Предложения модел за формиране на себестойността на произвежданата 
продукция позволява да се вземат в пред вид максимален брой входни и 
изходни данни необходими за съставяне на плана по себестойността. По този 
начин в качество на изходни данни се предлагат следните показатели - обем 
на произведената продукция в натурално и стойностно изражение; цени, 
ставки, данъчни норми; разходи за жив и овеществен труд на единица 
произведена продукция; норми за амортизационни отчисления за пълно 
възстановяване на основните средства на предприятието; нормативни 
отчисления за социални и медицински осигурителни отношения; планове за 
техническо развитие; усъвършенстване на организацията на производството 
на труда и управлението; анализ на материалните разходи за производствена 
дейност на предприятието и др. Именно изходните данни изразени в 
икономически показатели са изключително важни, тъй като те са в пряка 
зависимост от разходите в производството, защото дават отговор за 
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ефективността, производителността, рентабилността, печалбата, 
себестойността , цената,  доходността и др. 

Използването на данните от икономико-математическия модел ше 
позволи максимално да се отчетат възможните разходи за производство още 
в стадия на планиране на производствената програма, която ще осигури 
минимално отклонение между плановата и фактическата себестойност. Въз 
основата на предложените модели се определят нормите и стандартите за 
съставяне на работни графици на всички производствени единици 
ангажирани в производствения процес, които са обвързани с производството 
и зададените параметри и  условия, които трябва да бъдат постигнати и 
контролирани в процеса на производството. 

По този начин ще се постигне с висока точност планираните планово- 
икономически показатели, което ще доведе до намаляване на 
икономическите и финансови рискове от непланирани разходи. Съществено 
условие за развитието на съвременните промишлени предприятия е 
правилното и качествено управление на загубите и щетите включващо 
непрекъснат мониторинг на финансовите резултати и ефективността на 
производствените процеси на предприятието като цяло, както и качественото 
движение на материалните , финансовите и човешки руесурси. В тази цялата 
сложна система от взаимосвързани елементи, загубите представляват от само 
себе си една сложна система, която обвхваща всички сегменти на 
икономическото пространство на предприятието. Ето защо този фактор 
мотивира управленско поведение свързано с използване на ефективни 
средства в тяхния мениджмънт и търсене на ефективни механизми и средства 
за управление на предприятията. От провежданите изследвания, свързани с 
оптимизацията на управлението на загубите в предприятията в условията на 
пазарна икономика  установяваме, че разработените до сега системи за 
управление на щетите и загубите, както и лицата имащи отношение към 
управлението им, не винаги добре владеят и управляват информацията за 
структурата на обектите на управление и неговите ситуационни флуктуации. 
Действително трудно се формализират всички възможни състояния на една 
многослойна динамична система, поведението на системата, което не рядко 
се различава по турболетност и зависи от ред случайни събития на 
икономическата и производствена среда. В адаптиране на прилаганите до 
момента практически практики, особенно в сегашните условия на прилагане 
на икономическите механизми в условията на пазарната икономика,  в 
практиката е доказано, че в много случаи производителността на труда 
зависи и от здравно-емоционалното състояние на човешките ресурси, както и 
от факторите на работната среда.  
3. Непроизводствени разходи от вредното влияние на вредни и опасни
условия на труд 

Неблагаприятните условия на труд на всяко работно място оказват 
директно  и силно влияние върху икономическите резултати на цялото 
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предприятие. Актуалността на тази разработка идва от факта, че около 50-
60% от предприятията в Р. България са с основни средства за производство  с 
изтекъл производствен ресурс, със стари технологии  и работно оборудване , 
които генерират опасности и вредности на работните места. Всички видове 
мероприятия насочени към превенция, ликвидиране или намаляване на 
отрицателното въздействие на вредните и опасни фактори на работната среда 
изискват влагането на икономическо обосновани разходи, които включват 
капитални вложения и експлоатационни разходи. Икономическите загуби от 
наличието на вредни и опасни условия на труд представляват два вида 
загуби: икономически и социални, които включват следните негативни 
икономически последствия [8, 9]: 

- съкращаване на обема на произвежданата продукция; 
- икономически разходи за превенция на безопасността и условията на 

труд; 
- разходи свързани с компенсиране на неблагоприятното въздействие на 

вредните фактори на условията на труд; 
- разходи свързани  с обезщетяване на последствията от въздействието на 

вредните фактори на работната среда; 
- разходи свързани с намаления жизнен статус и работоспособноста на 

персонала и текучеството поради увреждане на здравето им; 
- разходи за възстановяване на производствените условия след аварийни 

ситуации, ремонт на повреденото оборудване, транспортни средства и др.; 
- разходи за възстановяване на работоспособността на пострадалите 

работници и средствата за обучение на заместващите ги работници; 
- разходи за социално осигуряване - заплащане на част от болничните 

листи, средства за лечение и мед.процедури, изплащане на пенсии , разходи 
за лекарства и оказване на бърза и неотложна медицинска помощ; 

- разходи свързани с прикрита форма за допълнително трудово 
възнаграждение  за работа при вредни условия на труд  (в размер от 4-25% от 
дневната тарифна ставка); 

- разходи за по-висок размер доп.отпуск и намалено работно време за 
работа при вредни и опасни условия на труд (компенсаторен елемент); 

- разходи за задължително застраховане при трудова злополука; 
- разходи за административно нак. процедури- нак.постановления; 
- по-високи разходи (осигурителни вноски) в условията на пенсионен 

режим на работещите при втора и първа категория труд за пенсиониране; 
- разходи свързани с компенсиращи мерки свързани с осигуряването  на 

безплатна предпазна храна, мляко, тонизиращи напитки и др. 
Непроизводствените разходи произхождащи от вредните и опасни 

условия на труд са включени като входни, междинни и изходящи елементи в 
двата стохастично икономико-математични модела (фиг. 1, 2). 
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Тези показатели са свързани с активните входящи елементи като - Z1a, 
Z2a, Z3a  в модела представен във Фиг.1 и под формата на показатели и 
елементи - Р1к, Р2к, Р3к  в различните видове производства. 

В отговор на това формулите(4), (5), както и схемата в икономико-
математичния модел фиг. 2 отразяват значението и функционалната 
зависимост на стойността на стоковата продукция, равностойна на сумата от 
различните производствени разходи, отчитайки всички фактори, които 
оказват силно влияние върху размера на себестойността на произведената 
продукция. 

И двата модела отчитат различията на всички видове изделия и 
количествата им в процеса на различните видове производства, както и 
цената и разходите включени в различните производства чрез посочените по 
горе показатели. 

В процесите на планиране са включени различните разходи като: 
работни заплати, отчисления за социални разходи и застраховки, цехови и 
вътрешно-производствени разходи,следства  за мероприятия за осогуряване 
на БЗР, компенсаторни мероприятия и др., които са пряко свързани с 
влиянието на вредните и опасни условия на труд.Те са пряко свързани с 
процесите на планиране и отчитат наличието на планираните 
експлоатационни  разходи включени в общата себестойност на произведената 
продукция, докато другия вид разходи като: щети, вреди, загуби от 
злополуки и професионални заболявания, загуби от възстановяване на 
здравния статус на работниците, загуби за нови работници, некачествена 
продукция и възстановяване на производството, обезщетения и др. не са 
планирани и представляват и се отчитат като непроизводствени разходи. 

Базирайки се на статистиката, научните изследвания  и анализите на 
икономическите резултати, можем да обобщим, че двата икономико-
математически модели  могат да дадат по точен отговор за определяне на 
постоянните и променливи разходи и както и отговор за вида, мястото и 
размера на непроизводителните  такива. 

Акцента на настоящата научна разработка е именно такава, да насочи 
вниманието върху моделирането на условията, показателите и факторите 
влияещи върху тези променливи разходи, подчинени и във връзка с вредните 
и опасните условия на труд, които са свързани с разходите и цената на 
продукта. 

Социалните загуби от увреждане на здравето на работещите в резултат 
на трудови злополуки и неблагоприятното въздействие на работната среда 
върху здравето на работниците не подлежат на абсолютно точна 
количествена оценка, защото те са условно свързани със загуба на 
работоспособност, намаляване на трудовата активност, съкращаване на 
продължителността на трудоспособната възраст, психологичен дискомфорт и 
др. За изследването на загубите в резултат на нещастни случаи в 
производството сме приложили един от последните схематични 
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икономически модели използвани в страните членки на ЕС наречен метода 
ТУТА[10]. Тази методика успешно можем да приложим в изчисляването на 
икономическите разходи при подобни ситуации (аварии, злополуки, 
инциденти и професионални увреждания), както и за тяхното анализиране и 
приемане на решения в тази област. 

Съгласно изследванията на МОТ[12] икономическите загуби от 
злополуки и професионални заболявания  причинени от условията на труд на 
работните места е изключително висок  и  представлява за страните членки 
на ЕС около 3-4% от БВП.  

4. Заключение
На базата на приложените икономико-математични модели  и анализ на 

резултатите от тях ,  както и на базата на приложения обзор на посочените 
автори можем да направим следните заключения: 

1. Използването на данните от икономическо-математичните модели ще
се позволи максимално да се отчетат възможните разходи за производство 
още в стадия на планиране на производствената програма, което ще осигури 
минимални отклонения между плановата и фактическата себестойност. 

2. Въз основа на предложените модели се определят нормите и
стандартите за съставяне на работни графици на всички производствени 
единици ангажирани в производствения процес, които са ангажирани с 
производството и зададените параметри и условия , които трябва да бъдат 
постигнати и контролирани в процеса на производството. 

3. При използването на тези модели ще може да се създадат възможности
за по-висока точност при планиране на планово-икономическите показатели, 
което ще доведе до намаляване на икономическите и финансови рискове от 
непланирани разходи. 

4. За оптимизиране на производствените разходи е необходимо в процеса
на управление на предприятието да се приложат активни мерки за въз-
действие върху системата за управление на ЗБУТ, чрез ефективни мерки за 
управление на разходите в различните етапи на производството, включващи 
интегрирани системи за управление на качеството. 

5. Стремежа в управлението на разходите е да се планират и реализират
нови иновационни решения т.е. чрез повишаване на експлоатационните раз-
ходи ние да постигнем намаляване или предотвратяване на извън 
производствените разходи и осигуряване на по-ниска себестойност на 
продуктите. 

6. Посочените модели дават информация за заключението ,че ако
мерките осигуряващи по висока производителност и осигурена икономия от 
намалената себестойност на продукта ще дойде от условно постоянните 
разходи за производство.  

7. Във връзка с отчитане на силното влияние на извън производствените
разходи и въздействие на социалните и икономически загуби, рязко се 
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покачва значимоста от по-задълбочени научни изследвания, оценки и 
разработки на икономико-математичните модели за анализ, управление и 
въздействие върху системите за управление на предприятията като в 
конкретния случай  върху икономическите разходи. 
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Abstract. In this article are discussed the questions, which are connected with depreciation 
politics building of business organization, within the key elements are accounting for 
depreciations, obsolete of the tangible fixed assets and the recoverable amount. This means 
we have to approach the problems, connected with the depreciation process very carefully. It 
may be supplemented, that a main significance has not only the choice of depreciation 
method, but and the systematization of the principles of formation of an effective 
depreciation policy. 
Keywords: depreciation, depreciation policy, obsolete, tangible fixed assets.   

1. Въведение
Осъществяването на стопанската дейност на предприятието предизвиква

износване на основните фондове. Понякога понятието изхабяване се 
възприема като синоним на износване [1], което е неправилно. Основният 
капитал се износва, а се изхабяват „подръчни” инструменти. С други думи, 
основният капитал постепенно губи части от потребителната си стойност. За 
предотвратяване на разрушаването на структурата на капитала в процеса на 
кръгооборота е необходимо неговото възпроизводство. Качественото 
възпроизводство се постига чрез стройна амортизационна политика.  

Същността на амортизацията като икономическо понятие от една страна 
се свежда до постепенното понижаване на цената на амортизируемия актив в 
следствие на неговото износване, а от друга страна се свързва с процеса на 
пренасяне на стойността на дълготрайния амортизируем актив в стойността 
на произвежданата продукция или указаните услуги. 

В първия случай амортизацията се възприема като характеристика на са-
мия основен капитал, докато във второто си значение се свързва с прякото 
или косвено участие на основния капитал в получения финансов резултат. 

Целта на настоящото теоретично изследване е да се разгледат основните 
моменти по отношение метаморфозата на основния капитал с оглед намира-
нето на ключовите моменти за изграждането на успешна амортизационна 
политика като част от инвестиционната стратегия на предприятието. 
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2. Отчитане на амортизациите 
В икономическата теория и практика се прилагат множество методи за 

определяне на годишните суми на амортизационните отчисления. Тези ме-
тоди най-общо могат да се обединят в две групи [2]: 

- линеен метод на амортизация – равномерни постъпления през целия 
срок на експлоатация; 

- нелинейни методи – прилагат се при неравномерно износване на капи-
тала, като съответно намалява (дегресивни методи) или се увеличава (прогре-
сивни методи) през определените периоди от време. 

Общата сума на начислените амортизационни отчисления за възстановя-
ване и за основен ремонт се включват в разходите за производство, експлоа-
тация, реинвестиране и др. Шифърът на счетоводната с/ка Амортизации има 
следната структура: 

 
 
 
 
 
Разбира се аналитичното отчитане се води поотделно за амортизацион-

ните отчисления за възстановяване и за основен ремонт и се организира по 
начин, който осигурява необходимото качествено управление на 
информацията. 

Концептуалните възгледи за процеса на амортизиране и методите на 
амортизация са отразени в счетоводни стандарти (НСС 4 Отчитане на амор-
тизациите, НСС 16 Дълготрайни материални активи, НСС 22 Отчитане на 
бизнес комбинации, НСС 38 Нематериални активи,  НСС 40 Отчитане на 
инвестиционни имоти), международни счетоводни стандарти (МСС 16 
Имоти, машини и съоръжения, МСС 36 Обезценка на активи, МСС 38 Нема-
териални активи, МСС 40 Инвестиционни имоти) както и Законът за счето-
водството отразяват нормативната база, по която се осъществява процеса на 
амортизация. В тях могат да се видят конкретни примери и ограничения при 
счетоводното отчитане на основните средства и нематериалните активи. 
Прилагането на тези методи оказва влияние върху финансовия резултат на 
бизнес организацията [3]. В същото време проблема за физическото 
износване на капитала е тясно свързан с моралното му износване. В 
съвременните условия на технически и технологичен прогрес, основен 
капитал, който не е физически износен се оказва морално остарял. Това 
актуализира още повече проблема за интензивното обновяване на капитала. 
 
3.  Морално износване 

Моралното износване е свързано с понижаването на стойността, както на 
елементите на капитала, така и на неговата съвкупност в резултат на проме-
ните в социално-икономическите потребности. 

ххх   х 

счетоводна сметка 
вид (приход, разход и т.н.) 
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Обикновено се различават две форми на морално износване. При пър-
вата форма основният капитал загубва част от своята стойност, защото по-
евтинява неговото възпроизводство. Тази форма е резултат от намаляването 
на стойността на произведения нов капитал под въздействието на техничес-
кия и технологичен прогрес, без тази промяна да се отразява върху потреби-
телната му стойност. В резултат на това чрез употребявания вече основен 
капитал се произвежда по-скъпа продукция спрямо новия капитал въпреки 
еднаквата потребителна стойност. Причината са разликите в амортизацион-
ните отчисления.  

Втората форма на морално износване е свързана с появата на нови сред-
ства на труда, които имат по-голяма потребителна стойност, а именно: повече 
производителни качества, повече икономически качества, по-надеждни и 
удобни за експлоатация характеристики, в по-голяма степен съответстващи 
на съвременните стандарти екологични изисквания и т.н. В резултат на това 
стойността на произведената продукция с новите спрямо използваните дото-
гава средства на труда е по-ниска. В същото време, при експлоатацията на 
новия основен капитал се изискват нови навици и допълнителна квалифика-
ция. При това не рядко възниква потребност от нови форми на организация 
на производството или оказването на услугите основани на по-прогресивни 
технологии. Определянето е не само с ръста на техническата и икономичес-
ката ефективност, но и с повишената социално-икономическа ефективност на 
използвания капитал. Морално износените капитали обикновено се заменят, 
преди да е изтекъл срокът на тяхното използване. Поради тази причина през 
последните години се въвежда понятието социална ефективност, отличаващо 
се в определена степен от икономическата ефективност [4]. 
 
4.  Стойност на възпроизводството 

Социалните принципи, които обуславят социалната ефективност се по-
делят на няколко форми за морално износване на капитала. В следствие на 
това, наред с отразяването в счетоводната система  първоначално стойността 
на основния капитал и величината на натрупаните амортизации, оказват вли-
яние върху стойността на възпроизводството, именно при използването на 
морално износения капитал. Стойността на възпроизводството и 
възстановителната стойност отчитат равнището на цената в условията на 
възпроизводството на конкретни фактори на капитала. Тогава експлоатацията 
на функциониращия капитал се оказва неизгоден в сравнение с използваните 
новите форми от гледна точка на алтернативната издръжка. Скоростта на 
подмяната на такъв капитал зависи не толкова от финансовите възможности 
на бизнес организацията, но и от характера и динамиката на иновационните 
процеси, произтичащи в него, в региона и в страната. 

Особено актуален е проблема за моралното износване на дългосрочния 
капитал в съвременните условия, както на равнище бизнес организация така 
и в световен мащаб. Необходимо е да се отбележи, че точната оценка на мо-
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ралното износване чрез традиционните методи за амортизация е невъзможно. 
В същото време статистическите данни не са в състояние да предоставят 
коректна информация за величината на моралното остаряване на конкретните 
видове капитали и техните съвкупности. Такава информация не може да се 
получи и при счетоводното отчитане. Решението на проблема е свързано с 
амортизационната политика дотолкова, доколкото амортизацията в днешно 
време е елемент на условността и е единствения инструмент, даващ 
информация за процеса на физическо и морално износване на дълготрайните 
активи. Можем да систематизираме няколко основни принципа за формиране 
на ефективна амортизационна политика като елемент на инвестиционното 
управление на бизнес организацията, а именно: 

- Определяне на оптимален срок на полезно използване на активите – об-
новяване на единната класификации на основните фондове по групи чрез 
нормативна наредба; 

- Избор на способи за амортизиране в зависимост от инвестиционната 
стратегия на бизнес организацията – аналитично обосноваване на методите, 
които се избират за амортизиране на основните фондове, като се съобразяват 
със стратегията на бизнес организацията 

- Отчитане влиянието на техническия и технологичния прогрес при 
възпроизводството на капитала – съобразяване с тенденциите за ускорено мо-
рално остаряване на активите; 

- Зависимост между стойността на основния капитал и степента на 
износването му – систематичен анализ на съотношението между стойност и 
степен на износване на активите като се отчита не само физическото, но и 
моралното им износване, но без да се вреди на основната дейност на бизнес 
организацията; 

- Съблюдаване на екологичните норми при експлоатацията на капитала – 
въвеждане на екологично отчитане и сравнителен анализ на издръжката и 
съдържанието на основния капитал 
 
5. Заключение 

Въз основа на всичко казано до тук можем да направим заключението, че 
за ефективното управление на процеса на възстановяването на основния 
капитал е необходимо да се решат няколко основополагащи методологични 
проблеми: 

1. Определяне на стадия на формиране на дълготрайните активи: 
- степен на влияние на иновациите и отчитане на динамиката на изграж-

дането им; 
- въздействие на капиталовата структурата върху възпроизводството. 
2. Изчисляване на ефективния срок на използване на дълготрайните 

активи; 
3. Избор на оптимален метод за определяне на амортизационните отчис-

ления за целите на счетоводството, отчитане на данъците, позволяващи, 
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определяне на възстановителната стойност, своевременно обновяване на 
дълготрайните активи и оптимизиране на издръжката по данъците; 

4. Влиянието на оперативното отчитане върху структурата на основния 
капитал в условията на постоянно променящи се пазарни условия. 

На тази база правим следните, макар и теоретични, предложения: 
- обосноваване избора на амортизация въз основа на отчитането на ця-

лата данъчна печалба; 
- систематизация на принципите на амортизационна политика като със-

тавна част от инвестиционната политика на бизнес организацията; 
- разработка на комплексни методически мероприятия за реализация на 

принципите в практиката. 
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Abstract. The examination of the accounting and financial reporting as a technological 
process raises a number of questions: about the nature of the concept of technology of the 
financial accounting; about the conditions that require financial accounting as a 
technological process; about the contents of the components of the technology of the 
financial accounting,  and for what more will be achieved if this kind of accountability is 
being seen as technological process. 
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1. Въведение
В резултат на общественото разделение на труда финансово-счетоводната

отчетност се обособява като информационна дейност. Последващото 
вътрешно разделение на финансово-счетоводния труд води както до 
обособяване на отделните видове финансово-счетоводни дейности - елементи 
на системата “финансово-счетоводна отчетност”, така и до нарастването и 
усложняването на връзките и зависимостите между тях. Така както в 
производството е необходимо да се сложи ред, когато се използват едни или 
други начини и средства за въздействие върху предметите на труда, така и 
във финансово-счетоводната отчетност   е необходимо да се уточнят и 
опишат трудовите процеси и операции, тяхната последователност, 
използваните начини и средства за обработка на информацията. Това може да 
се приеме като начало на технологизиране на финансово-счетоводната 
отчетност. 

2. Технологизиране на процес
Предпоставки за технологнзирането на даден процес е степента на

неговото развитие и сложност, изразени чрез броя и взаимовръзките между 
елементите на процеса, и необходимостта от специализация и коопериране на 
труда на отделните субекти, участвуващи в него.  
    За да се технологизира един процес е необходимо: 
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първо, самият процес да има такава степен на сложност, която прави 
възможно и изисква разчленяването му на относително обособени части;  

второ, да се открият средства, с чиято помощ да се подредят в 
определена система действията на субекта така, че с минимум усилия да се 
постигне максимум ефект.  
    Финансово-счетоводната отчетност се осъществява именно чрез[1]: 

- разчленяването й на относително обособени функции, дейности, 
задачи и операции;   

- специализиране и коопериране на труда на персонала при създаване 
на финансово-счетоводна информация; 

- използване на създадените още с възникването на счетоводството 
средства - счетоводна форма, счетоводни документи, счетоводни регистри и 
т. н., с които действията на изпълнителите на тази специфична дейност се 
подреждат в логическа система. 
    Финансово-счетоводната отчетност е технологичен  процес, който поражда 
редица въпроси за: 

- предпоставките, които налагат финансово-счетоводната отчетност 
като технологичен процес;  

-  същността на понятието технология на финансово-счетоводната 
отчетност; 

- съдържанието от компоненти на технологията на финансово-
счетоводната отчетност, 

-  това, какво повече ще се постигне, ако този вид отчетност се 
разглежда като технологичен процес. 
     Финансово-счетоводната отчетност съдържа елементи, които й придават 
характер на технологичен процес. Това са:  

а) съществуващото разчленяване на финансово-счетоводното 
отчитане на процедури - документиране, съставяне на счетоводни статии, 
вписването им в регистрационен журнал, разнасяне стойностите на 
счетоводните статии в регистрите за синтетично и аналитично отчитане и т. 
н., всяка от които има технологична самостоятелност и са свързани помежду 
си;  

б) логическа подреденост на процедурите и операциите във 
финансово-счетоводната отчетност и последователността на изпълняването 
им ръчно или автоматизирано;  

в) използването на инструментариума от методи, технически 
средства и др., които имат определено функционално значение в 
технологичния процес на финансово-счетоводната отчетност. 
 
3. Teхнология на финансово-счетоводната отчетност 

Същността на понятието “технология на финансово-счетоводната 
отчетност” може да се обясни както от етимологическото значение и от 
същността на понятието “технология”, така и от същността на понятията 
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технология на производството, технология на управлението и технология на 
информацията, в т.ч. от същността на финансово-счетоводната отчетност 
като особен вид обществена дейност. 
      По подобие на производството управлението също се разглежда като 
технологизирана система. Сходството на управлението с производството е 
обективно. И в двата случая се преобразуват материални и духовни явления с 
цел да се получи определен желан ефект. Естествена е тогава употребата на 
понятието “технология на управлението”. В технологичен аспект се 
разглеждат също така отделни функции на управлението като се 
систематизират знания за технологията на планирането, за технологията на 
изработване на управленско решение, за технологията на контрола и т. н. Що 
се отнася до понятието “технология на финансово-счетоводната отчетност,” 
трябва обаче да се отчитат и някои конкретни неща, които се отнасят до 
финансово-счетоводната отчетност, а именно: общото и особеното в паралела 
на компонентите технология на финансово-счетоводната отчетност, 
взаимовръзка на финансово-счетоводната отчетност с информационната, 
управленската и стопанската система, нейната зависимост от тях; 
прилежащите компоненти на технологията на финансово-счетоводната 
отчетност,; особеното  на тази отчетност като информационна дейност и 
функция на управлението. 
     Като се има предвид всичко това, то технологията на финансово-
счетоводната отчетност може да се определи като съвкупност от нормативно 
регламентирани, последователно и взаимносвързано извършвани процедури 
и операции, методи, правила и указания за начина и средствата за тяхното 
изпълнение в процеса на създаване на финансово-счетоводна информация[2].  
     Същността на технологията на финансово-счетоводната отчетност се  
разкрива най-пълно чрез нейните компоненти: методите, счетоводната 
форма, сметкоплана, счетоводните документи и регистри, техническите 
средства и нормативните документи, които я регламентират. Така напимер 
счетоводната форма е система от начини на съчетано прилагане на 
счетоводните регистри, от връзки и последователност на използването им, от 
способи и начини на извършване на записванията в тях, сметкопланът е 
технологичен модел от модулен тип - обособените в него по какъвто и да е 
признак раздели, групи сметки и счетоводни сметки са по същество модули 
от различен разред, организирани в една система и т.н. 
      С навлизането на съвременните технологии във финансово-счетоводната 
отчетност постоянно се разширяват насоките на тяхното използване. Както  
счетоводните статии за осъществените процеси и операции в дейността по 
използването на стопанските средства могат да се съставят автоматизирано.     
Като се въвежда в употреба понятието “технология на финансово-
счетоводната отчетност”, отчетността действително се обогатява 
терминологично. Това обаче е най-малкото, което може да подтикне научната 
мисъл към изследвания на финансово-счетоводната отчетност в тази насока. 
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По-важно е другото - разглеждането на финансово-счетоводната отчетност 
като технологичен процес играе съществена роля за внедряване на новости в 
практиката, т. е. за превръщане на това специфично знание в методики, 
инструкции, технологии за практическо прилагане. 
     С утвърждаването на финансово-счетоводната отчетност като 
технологизирана система се слага началото на един непрекъснат и по-активен 
процес в развитието на финансово-счетоводната теория и в 
усъвършенствуването на финансово-счетоводната практика. Освен това 
финансово-счетоводната отчетност се привежда в съответствие с 
информационната система и управлението. От друга страна технологията на 
управлението и технологията на информацията се изпълват с конкретно 
знание. 
     Положителна насока на технологизирането на финансово-счетоводната 
отчетност е по-тясното му свързване със съвременната техника и технологии. 
Интересното е това, че те стават елемент на технологията на финансово-
счетоводната отчетност, а научно-техническият прогрес - фактор, който 
влияе чрез тях да се усъвършенства тази технология. Държи се при това 
сметка, че въздействието на научно-техническия прогрес върху технологията 
на финансово-счетоводната отчетност с двуаспектно. То е, от една страна, в 
насока на обновяване и рационализиране на формата и съдържанието на 
счетоводните документи и регистри, на счетоводната форма и на 
сметкоплана с цел пригаждането им към експлоатационните качества на 
новата техника, и от друга - обновяване и усъвършенствуване на 
съвременната техника с оглед технологията на финансово-счетоводната 
отчетност,. 
     Технологията на счетоводния процес в отделното предприятие включва 
[1]: 
    - оценяване и документиране на извършваните в предприятието стопански 
операции и процеси; 
    - сортиране на първично регистрираната информация по счетоводните 
сметки (синтетични и аналитични) с помощта на двойното записване; 
    - периодично последващо оценяване и инвентаризиране на счетоводните 
обекти; 
    - обобщаване и проверяване на данните от текущото счетоводно отчитане с 
помощта на оборотни ведомости; 
    - коригиране на евентуални грешки; 
    - изготвяне на периодични отчети и годишен финансов отчет за 
имущественото и финансово състояние на предприятието. 
     Технологията на счетоводния процес е непосредствено свързана с 
неговата организация. 
     В най-общ смисъл организацията представлява съвкупност от 
взаимоотношения и действия, ориентирани към рационализиране на 
счетоводния процес в предприятията. Тя е подчинена на общата организация 
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на управлението в предприятието. Рационалната организация на счетоводния 
процес в предприятията предполага: 
   - пълно обхващане, хронологично и систематично регистриране и 
съхраняване на първичната информация за обектите на счетоводството; 
  - контрол върху достоверността на данните и на прилаганите методи за 
тяхната обработка; 
  -  установяване на резултата от дейността на предприятието за текущия 
период; 
  -   представяне на имущественото и финансово състояние в края на отчетния 
период; 
  - удовлетворяване на вътрешните информационни потребности за 
управлението на предприятието; 
  - осигуряване на реална и точна информация за изготвяне на финансовите 
отчети. 
      Едновременно с основните задачи правилната организация на отчетния 
процес цели решаването на следните конкретни въпроси: изграждане на 
рационална система за оценяване и документиране; разработване на 
подробни номенклатури и класификатори за различните отчетни обекти; 
определяне на методите за текущо аналитично отчитане и формата на 
счетоводството; изготвяне на правила за извършване на инвентаризациите и 
отчитане на резултатите от тях; разработване на индивидуален сметкоплан за 
отчитане дейността на предприятието; формиране на гъвкава счетоводна 
политика. 
       Внедряването на иновации в техниката и техиологиите,  както и 
усложняващите се процеси в производството и управлението допринасят 
твърде много за усъвършенстването на технологията на финансово-
счетоводната отчетност. 
     Значителна част от процесите и операциите във финансово-счетоводната 
отчетност се възлагат вече за изпълняване от компютъризирани системи, с 
което се облекчава трудът на персонала. Навлизането на съвременната 
техника и технологии във финансово-счетоводната отчетност изисква: 
изграждане на рационална технология и единен технологически процес за 
обработка и систематизиране на финансово-счетоводната информация в 
индустриалните предприятия; конструиране на подходяща счетоводна 
форма; създаване на сметкоплан, в който групирането и кодирането на 
сметките да е съобразено с експлоатационните възможности на техниката; 
проектиране на счетоводни документи с форма и съдържание, подходящи за 
компютъризирана обработка на финансово-счетоводната информация и др. 
     Независимо че финансово-счетоводната отчетност е постигнала твърде 
много в отчитането на ресурсите, в някои насоки са възможни подобрения  в 
системата за създаване на счетоводна информация за тях.  
     Използването на съвременни технологии във финансово-счетоводната 
отчетност  е предпоставка също така и за усъвършенствуване калкулирането 
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на себестойността на продукцията в насока компютъризирано  изпълняване 
на отчетно-изчислителните му процедури. С осъществяването на тази 
предпоставка, освен облекчаване на труда по изпълняване на отчетно-
изчислителните процедури за определяне себестойността на продукцията,  се 
откриват възможности за повишаване актуалността на информацията за 
себестойността на продукцията, в т.ч. за целите на контролинга, както и за  
използване на предимствата на други предлагани подобрения в 
калкулирането на себестойността на продукцията. 
     Едностранчиво е да се разглеждат като резултат от дейностите на 
стопанските системи само произведената продукция и извършените услуги. 
Заедно с тях обект на финансово-счетоводната отчетност е също системата от 
операции на процесите реализация на продукцията и формиране и 
разпределение на финансовите резултати от различните дейности. Може да 
се каже, 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 
усъвършенстване, важен фактор за което сега и в бъдеще е използването на 
съвременните технологии във финансово- счетоводната отчетност.  
 
4. Заключение 
      Внедряването и използването на новите информационни технологии е 
ключов фактор за оцеляване на бизнеса в условията на световна глобализация 
и свързаната с нея силна конкуренция в динамична среда. Масовото 
приложение на тези технологии се утвърди като една от най-важните задачи 
и значим фактор за оцеляване и проспериране на фирмите. Предприятията от 
всички сектори на икономиката трябва бързо и адекватно да реагират на 
непрекъснато изменящата се бизнес среда, а даже и да предвиждат 
настъпващите промени. Светът на бизнеса осъзнава все повече 
стратегическата роля на системите за оперативно счетоводно отчитане и 
финансово управление. Особено актуално е развитието на 
компютъризираните информационни технологии и теоретичните основи на 
информационните системи. Следва да се постави акцент върху същността и 
подходите на компютъризацията на счетоводството въз основа на 
характеристиката на системата на финансово-счетоводната дейност и 
класификацията на счетоводните програмни продукти, които се предлагат на 
българския софтуерен пазар. 
 
Литература  
1. DUSHANOV, I., Kachestvo, otchetnost i kontrol, Doklad pred Mezhdunarodna nauchno 

– prilozhna konferentsiya, Plovdiv, 1984. 
2. TRIFONOV, T., Sistemi i metodi za analiz na razhodite i kalkulirane na sebestoynostta 

(Upravlensko schetovodstvo, I chast), IK „Trakiya – M”, S., 2003.  

1131



БЕЗРАБОТИЦАТА В ИНДУСТРИЯТА - 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

БИЗНЕСА 

THE UNEMPLOYMENT IN INDUSTRY - 
PREDETERMINATION OR POSSIBILITY FOR BUSINESS 

Dimitar Tenchev  , Veselin Stefanov 

Department of  "Economics and Business Administration",  
University of  Chemical Technology and Metallurgy - Sofia, Bulgaria, 

 E-mail: dtenchev@mail.bg  

Department of " Economics and Business Administration",  
University of Chemical Technology and Metallurgy - Sofia, Bulgaria, 

 E-mail: v-stefanov@mail.bg  

Abstract. The future of the High Tech equipment and services  is reality already. The work 
force is with questionable qualification and low motivation to enhance his skills and to get a 
proper knowledge and to be ready to meet the challenges of the new environment. Business 
needs increases fast and strongly but the number of suitable prepared people is not adequate. 
Having that assumptions, civilization has not a bright perspectives. The processes  of 
unemployment going deep, because the intelligent and smart machines require less low 
qualified labor force (the main reason)  and in  the same time the number of population 
increase every day with  5 million inhabitants of the planet. May be the Maltus theory is 
suitable (out of the feeding problem) even for that case.  
Keywords: unemployment, business, labor force, education, qualification.   

1. Безработицата като явление
Безработицата е един от огромните проблеми на цивилизацията. Нейното

наличие е предопределено от множество фактори, които във все по- силно 
ескалираща функция увеличават броя на безработните и намаляват 
необходимостта от елементарен човешки труд.  Тази тенденция не само се 
запазва с развитието на технологиите, но и става все по-силна. По дефиниция 
Безработицата е на лице, когато даден индивид, група и хора са без работа, 
докато в същото време търсят активно такава [1]. По данни на МОТ [2] през 
2012 г. повече от 197 млн. души в света са без работа, което около 6% от 
световното население  В ежедневието съществува както "реална", така и 
"скрита" безработица. На базата на изследвания и теоретични разработки на 
различни автори могат да бъдат класифицирани следните видове безработица 
- Фрикционна, която е характерна за хора, които търсят смяна на своето 
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работно място с по-добро; Структурна, когато трудовия пазар не е в 
състояние да осигури работа на желаещите, поради факта, че те не 
притежават необходими търсени умения и квалификация; Циклична, която 
следва в динамика икономическите цикли на възход и рецесия; Класическа, 
тогава, когато регулираните законодателно високи работни заплати са 
основание работодателите да не назначават хора, поради чисто комерсиални 
причини и Сезонна, която е специфична за отделни сектори от икономиката, 
но като цяло е в зависимост от сезонната потребност от съответен вид труд. 
Могат да бъдат споменати още типове безработица, но най-общо всеки от тях 
би могъл да се отнесе към вече споменатите. Тезата на настоящия материал е, 
че развитието на техниката и технологиите води неотклонно към намаляване 
на необходимостта от елементарен човешки труд и задълбочаването на 
тенденциите в безработицата в глобален мащаб са неизбежни. 
 
2. Исторически преглед и тенденции в развитието на безработицата 

Човешката цивилизация съществува от хиляди години. Историческите 
документи доказват нейното "мъчително" развитие през годините. Едва през 
ХVІІ век започва реално подобряване на начина на работа, на изпълнението 
на задачите от работниците, на условията на труд, на начина на живот. 

Това има своето рационално обяснение. Човечеството  е било 
фокусирано върху изхранването и почти никакви или съвсем дребни 
технически решения са били влагани най-вече в елементарните работни 
движения. За обработване на земята и отглеждането на животните е била 
необходима работна сила, което обуславя и големия брой на членовете на 
семействата. На практика за безработица е неадекватно да се говори. Всички 
са били заети с това да се трудят, за да осигурят храната на фамилиите и 
господарската класа. 

Буржоазната индустриална революция, след откриването на парната 
машина и внедряването й в редица производства,  най-вече в тъкачните 
станове допринася за по-бързото индустриализиране на обществото. 
Обслужването  на машините е наложило хората да придобиват технически  
умения в контекста на  нивото на техниката и във все по-малка степен да 
практикуват чист физически рутинен труд. 

Може да се каже, че именно това е повратния момент в цивилизацията, 
когато се залагат причините за възникването на безработицата. Как става 
това? 

Съществуват редица теории, които логично описват и доказват 
процесите на "осветляване" на цивилизацията. 

Според някои автори, причината за технологичния скок се дължи на 
появата на Протестанството. То се явява като алтернатива на католицизма. 
Докато за последният концепцията е, че хората са смъртни и техният 
истински живот започва след смъртта и, че те трябва да се готвят за него, 
като живеят в пълно подчинение на Бог тук на земята и се лишават от всички 
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земни съблазни, то протестанството изповядва идеята, че независимо че в 
задгробния живот всеки ще изкупува греховете си, няма причина  и тук на 
земята хората да проявяват своята креативност, да създават блага, да се 
трудят за своя и за другите по-добър живот. Католицизма действа като 
спирачка на разгръщането на идеите и превръщането им в реалност, а 
протестанството акцентира именно върху обратното. Появяват се първите 
форми на лихварство (заемен капитал) за развитие на дейности, което води до 
увеличаване на работата и необходимостта от трудово участие на хора. Наред 
с това новите идеи влияят и върху качеството на работната сила, замяната на 
елементарните работни движения с машини или технически средства и 
постепенно налагане на нови изисквания към качеството на труда. 

Друга теория [3] изследва промяната в начина на живот на населението. 
Събирането на хората в по-големи общества - големи села и градчета 
позволява да се обменят все повече и повече идеи (разливане на 
информацията) и тези идеи да се превръщат в действени решения от тези, 
които оценяват ползите. Би могло да се каже, че това е в основата на 
съвременния метод "мозъчна атака". Новите идеи и новите решения водят 
към оптимизиране на работата, а от там отново до необходимост от по-
високо  качество на работната сила и респективно до по-малко на брой 
необходими хора.  

Вероятно и теорията на Малтус [4] за възможностите на земята да 
изхранва постоянно нарастващото население в световен мащаб (всеки ден 
населението на света в момента се увеличава с около 5 млн. души) оказва 
ефект върху интензификацията на селското стопанство и на промишлеността 
в насока на оптимизиране на операциите, въвеждането на технически  
решения и естествено намаляване на потребността от много хора като 
работен ресурс.  

Тези теории, почиващи на интерпретацията на фактите от живота 
насочват изводите в една посока - Повишаването на технологичното ниво и 
въвеждането на иновации във всички сектори на икономиките води до 
намаляване на потребността от ниско квалифициран труд, а от там и до 
трайно повишаване на безработицата за хора с ниско или почти никакво 
образование. Ако към това се добави и повишаването на броя на населението  
на земята (в момента е около 6,7 млрд. души), то безработицата е 
предопределеност и неизбежно зло. Като доказателство на това твърдение 
може да се позовем на данни демонстрирани в интернет [5] и апликиране на 
фигури 1, 2, 3, 4, показващи тенденциите в нарастването на безработицата в 
някои от най-развитите икономики в света. Данните за различните държави 
са статистически обработени за различни интервали от време, поради факта, 
че липсва адекватна и статистическа значима информация за по-ранни 
години. Очевидна е очертаващата се тенденция. Интерпретацията на 
резултатите от изследването съвсем обективно може да бъде насочена към 
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реалното повишаване на нивото на технологиите и пряката връзка с 
намаляване на потребността от човешки труд. 

 

 
Фиг. 1. Тренд на безработицата в Япония 1980-2014 

 

 
Фиг. 2. Тренд на безработицата в САЩ 1960-2014 

 

 
Фиг. 3. Тренд на безработицата в Великобритания 1970-2014 

 

 
Фиг. 4. Тренд на безработицата в Германия 1970-2014 
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Фиг. 5. Тренд на безработицата във Франция 2000-2014 

 
Очевидно е също така, че и други фактори дават отражение върху тези 

тенденции. Това са предхождащи икономически кризи, преди настоящата 
2008-2014 г., обединението на Германия през 1989-1990 г., но в дългосрочен 
аспект извън колебанията, демонстрирани от кривите на графиките се 
наблюдава посочената закономерност. 

 
2.1. Гледната точка на бизнеса 

Постепенно във всички сектори организациите се превръщат във 
високотехнологични единици. Работодателите изпитват страх от загуби, 
дължащи се на човешка грешка и правят всичко възможно да намалят и дори 
да елиминират човешката намеса в процесите, превръщайки ги в "глупако 
защитени" системи. Работна сила, до колкото е необходима се очаква да бъде  
изключително високо квалифицирана в модерните технологии и техники и да 
изпълнява повече контролни функции на параметрите на процесите и 
поддръжка на оборудването, отколкото физическо извършване на операции. 
Това като цяло предопределя задълбочаването на Структурната безработица, 
но наред с нея дял има и Класическата, дължаща се на икономическата 
целесъобразност на наемането на работна сила. Все по-често ефект ще оказва 
и Цикличната безработица, предвид високата турбулентност на икономиката 
в световен план [5, 6]. 

 
2.2. Характеристика на работната сила 

Застаряващо население с квалификация, отговаряща на стари стандарти и 
трудно адаптиращо се в новите условия. Трайно повишаване на горната 
граница за пенсиониране. Нови млади кадри, повечето от които не искат да 
учат инженерство и предпочитат хуманитарни насоки. Все по засилващ се 
"глад" за инженери и все по-малко предлагане на адекватни такива. Наличие 
на дезинтересованост от всичко у все повече и повече хора. Страх от поемане 
на отговорност за вземане на решения.  Наред с явната се налага все по-силно 
и скритата безработица. На практика вече живее четвърто поколение "на 
социални помощи". Получаваните възнаграждения за работа обикновено се 
приемат за недостатъчни и демотивиращи за учене и за работа. Доминиращи 
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са характеристиките на Класическата и в по-малка степен Структурната 
безработица. 

 
2.3. Ролята на обществото за формиране на безработицата 

В развитите икономики тенденцията е за засилване на социалния модел 
на управление - повишаване на законодателния елемент при формирането на 
часовите ставки и надниците и високи осигурителни нива за работещите. 
Това очевидно принуждава работодателите да търсят оптимизация на 
числеността на персонала си, което е типична характеристика на налагащата 
се Класическа безработица. Наред с това обществото се превръща в 
потребителско и акцентът се поставя върху услугите и търговията и все по 
малко върху производството (особено в Европа и САЩ). Това изпомпва 
ресурсите, без да се наблюдава промяна в приоритетите. Да не забравяме, че 
съвременната икономическа криза се породи именно от непроизводствената 
сфера - ипотечната политика, кредитите и борсовите спекулации.  

 
3. Безработицата в България 

В Република България безработицата също е факт и то от огромно 
значение за качеството и стандарт на живот. За изминалия период след 
политическите промени в страната, нивата на безработица следваха 
икономическите кризи. Флуктоацията на показателя демонстрира широки 
толерансни граници като най-високият пик е през 1996 - 1998 и достига до 
над 21%. По данни от международни изследователски институции (фигура 5.) 
трендът в интервала 2000-2014 изглежда успокоителен, но всъщност 
картината е доста притеснителна. Данните и коментарите [7] дават ясна 
представа за текущото състояние и нерадостното бъдеще пред страната - 
задълбочаваща се криза, слаб икономически растеж, увеличаване на 
младежката безработица и др. 

 

 
Фиг. 6. Тренд на безработицата в България 2000-2014 г. 

 
 

Данните от Българския статистически институт за последното 
тримесечие на 2013 г. са за безработни 411,6 хил. души или 12 % от 

1137



работоспособното население на страната. Мъжете са 230,3 хил., а жените 
181,3 хил.; в градовете 280,3 хил., в селата 131,3 хил. Най-голям е размерът 
на безработните във възрастовия диапазон 25-34 години - 109,8 хил. души, 
броят на безработните висшисти е 62,3 хил., спрямо хората със средно 
образование 229,5 хил. , с основно 90,7 хил. и с начално и по-ниско 29,0 хил. 
Съотношението 6,5% спрямо 93,5% по отношение на нивото на образование 
и квалификация, като че ли потвърждава изведения по-горе извод за 
увеличаване на необходимостта от високо подготвени кадри с подходящо 
образование и квалификация, и все по-ясно очертаваща се тенденция за 
намаляване на интереса към нискоквалифицираните и трудно приспособими 
към модерните технологии кадри. В рубриката "Икономика и политика" на 
[7], в материалът "Работните места за хората без образование ще стават все 
по-малко", авторът П. Вушев аргументирано обосновава своята теза. 
Очертаната тенденция е валидна за целия свят и не само за България, но това 
надали е повод за успокоение. Също така, надали е повод за гордост, че в 
класацията за безработица в европейският съюз не сме в челните места, а 
доста по-долу. 

В българската действителност съществува  още един феномен. Да го 
наречем "маскирана безработица". Той се състои в следното. В България се 
учат около 250 хил. студенти годишно във всички форми на обучение - 
редовно, бакалаври,  магистри и доктори (в общата статистика не са 
включени задочно обучаваните  студенти). По данни от различни източници, 
а и от наблюдение на авторите около 40% или около 150 хил. студенти 
работят на пълен работен ден, като същевременно не посещават редовно 
учебните занятия. Два очебийни резултата се налагат от това. Първо, че те не 
получават в достатъчна степен и качество необходимите знания, за които са 
записали съответното  висше училище и второ, заемат работни места, които 
иначе биха били потенциално заети от хора с по-нисък образователен ценз. 
Маскираната безработица всъщност крие резерв от тези около 150 хил. 
работни места, а реалната има значително по-нисък брой - около 250 хил. 
души. Не искаме да коментираме мотивите на работещите студенти хем да 
бъдат студенти, хем да работят вместо да учат. Феноменът съществува и в 
други държави, но той е регламентиран законово - до 8 часа седмично един 
студент, може да работи извън своята учебна заетост. С тези мерки се 
постига оптимален баланс между учебната ангажираност и успеваемост и 
осигуряването на допълнителни приходи за живеене. Санкциите и за 
студенти и за работодатели , нарушаващи правилата са строги - отстраняване 
от висшето училище и солени глоби. 

Едно от предложените решения за справяне с младежката безработица, а 
именно работа още от ученическата скамейка дава възможност за 
придобиване на подходящи практически умения, но като че ли и спира 
стремежа на младите да продължават да се учат и да придобиват по-високо 
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образование, защото към момента те работейки, биха удовлетворили 
потребността си от средства за препитание. 

По наше мнение това решение "налива" още вода в мелницата на 
безработицата, защото подтиква към живот по "най-малкото съпротивление" 
и намаляване на мотивацията за придобиване на  по-висока квалификация, 
която адекватно да отговори на търсенето на високо образовани млади хора, 
които да се справят с високите технологии, навлизащи навред в ежедневието 
ни. 

Друга възможност, която все повече набира скорост е 
"Реиндустриализацията". Този процес предполага връщане към материалното 
производство и увеличаване на необходимостта от кадри с подходящи 
умения. За съжаление и той е предопределен за хора с високо образование, 
квалификация и умения, които да могат да управляват и поддържат 
високотехнологичното оборудване.  

Едно възможно решение, което не е ново, но е доста ефикасно. Жизнена 
и динамична връзка между бизнеса и висшите училища, дефиниране на 
специалности, за които има потребност от кадри (наистина инженери и 
лекари), осигуряването на достатъчно високи стипендии за подходящите хора 
от страна на бизнеса и гарантиране на наемане за работа след завършване на 
образованието. На пазара на труда участват вече не само завършилите 
образованието си, но и самите работодатели със своята 
конкурентоспособност, оценявана по различни адекватни критерии. Бизнесът 
се очаква да излезе от ролята на вечно оплакващ се, че липсват кадри, и да се 
насочи проактивно в създаването на такива, като се бори за талантите и за 
тяхното задържане. Нещата не опират само до високата заплата и 
допълнителните придобивки, а и до създаването и поддържането на 
"човешко" лице на фирмите в насоки на ясно определени области на развитие 
на кадрите - прозрачни бонусни системи, условия за работа, политики за 
кариерно развитие на хората и прочее, все  неща, които изискват усилия и от 
негова страна, а не само на държавата. 

 
4. Заключение 

Като заключение на тази нерадостна картина, вероятно е подходящо да 
се върнем към тенденциите в развитието на технологиите и в материалното 
производство и в сферата на услугите, а те са: 

- навлизане на високотехнологично оборудване и техника във всички 
области на икономиката и живота; 

- намаляване на потребността от пряк човешки физически труд; 
- намаляваща потребност от хора с елементарни умения и знания; 
- повишаване на необходимостта от хора с висока квалификация, знания 

и умения, годни да се обслужват високотехнологични машини и оборудване; 
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- увеличаване на броя на хората на земята и от там нарастване на 
процентното съотношение между предлагане и търсене на хора за работа - 
все повече брой хора за все по-ограничено количество елементарна работа; 

- икономия на мащаба на дейността на фирмите, насочена към замяна на 
човешкия труд за сметка на увеличаване на дела на "безгрешните" машини, 
роботи и оборудване с цел повишаване на масата на печалбата за 
работодателите. 

- ясно очертана необходимост от промяна на политиките на 
организациите по отношение на подбор, наемане, задържане и развитие на 
персонала, насочена към по-различен вид инвестиции - инвестиране в хората 
още преди наемането за работа, за да бъдат адекватно подготвени за своите 
трудови ангажименти, инвестиране в постоянно повишаване на 
квалификацията и образованието им, инвестиране в ограничаване на 
текучеството и задържане на талантите, инвестиране в непрекъснато 
подобряване на условията на работа. 

Вероятно могат да бъдат дефинирани и още възможни насоки за 
усъвършенстване на ролята на бизнеса в процеса на развитие на 
цивилизацията, но очерталата се тенденция за нарастване на безработицата в 
глобален мащаб може да бъде нарушена единствено от качествен скок на 
самата цивилизация към нови дейности, дори и изглеждащи невероятни от 
нашето познание и поглед днес.   
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Abstract. The World Economic Crisis originated in the United States in 2008 and gradually 
transferred across the Atlantic and by the beginning of 2009 strongly affected all the 
European countries. The objective of this paper is to provide a comparative analysis of the 
impact of the crisis on wage differentials in the three biggest Bulgarian cities Sofia, Varna 
and Plovdiv. We compare data on average annual wage in each of these three cities. We 
divide our observed period into two sub-periods – a period before the beginning of the 
World Economic Crisis (before 2009) and a period after the beginning of the World 
Economic Crisis (after 2009). We use data from the Bulgarian National Statistical Institute. 
Finally, we draw our conclusions. Our paper is organized as follows: Section 1 – An 
Introduction, Section 2- The theory of wage differentials, Section 3 – Description of Data 
Set, Section 4 – Data Analysis and Main Results and Section 5 - Conclusion. 
Keywords: financial crisis, comparative analysis, wage differentials. 
JEL: J6, D21, L2 
 
1. Въведение   

В края на 2007 и началото на 2008 година американската икономика 
изживява първите сигнали на икономически застой. Наблюдават се 
обезпокоителни явления като нарастващи нива на безработицата и 
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 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 
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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 година в Съединените Щати вече се 
говори за национална икономическа криза, сравнявана по мащаби с Голямата 
депресия от 1930 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 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 година 
светът заговоря 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 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.  

Как се отразява влиянието на Световната икономическа криза върху 
разликите в средното годишно заплащане между трите най-големи български 
града, София, Варна и Пловдив? Задълбочават ли се различията в средното 
годишно заплащане между тези три български градове и в каква степен? 
Нашият емпиричен анализ се опитва да даде отговор на тези въпроси. 
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2. Теория на различията в работните заплати (wage differentials) 
Различията в работната заплата се дефинират като разлики в заплащането 

между два съседни града в една държава или като разлики в заплащането 
между две сходни индустрии, между две сходни фирми от една индустрия и 
даже като разлика в заплащането между две сходни позиции в едно и също 
предприятие. McConnel, Brue, Flynn (2009) [4] дефинират няколко причини за 
поява на различия в работните заплати: 

 
2.1. Различия в търсенето на работна сила от страна на различните индустрии  

 
Различните индустрии имат различно търсене на работна сила. Ако 
допуснем, че предлагането на работна сила е постоянно и за двете 
индустрии, индустрията, в която има по-голямо търсене на работна сила, 
обикновено плаща по-висока заплата в сравнение с индустрията, в която 
няма толкова голямо търсене. Това води до различия в работните заплати 
между двете индустрии. 
 

2.2. Различия в предлагането на работна сила  
 
Поради специфичните изисквания на отделните индустрии като 
квалификации, образование, умения и т. н., които трябва да притежават 
бъдещите служители, е възможно да се получи дисбаланс в предлагането 
на работна сила в различните индустрии. Така например предлагането на 
работна сила в областта на астронавтиката е в пъти по-малко в сравнение 
с предлагането на работна сила в индустрията за бързо хранене. Тези 
различия в предлагането на работна сила при относително постоянно 
търсене от страна на двете индустрии води до сериозни различия в 
заплащането или индустрията за астронавтика заплаща труда в пъти 
повече в сравнение с индустрията за бързо хранене. 

 
2.3. Различия в уменията на работниците  

 
Разликите в уменията на отделните работници води до разлики в тяхната 
продуктивност. Това от своя страна води до различно заплащане на 
труда, предложено от работодателя. Така например работниците с по-
висока квалификация и умения са по-продуктивни и тяхното заплащане е 
обикновено по-високо. 

 
2.4. Различия в образованието  

 
Различията в степента на образование също води до разлики в 
продуктивността, което от своя страна води до различия в 
заплащането.Най-общо казано, служителите с висше образование в 
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дългосрочен аспект получават по-високи трудови възнаграждения в 
сравнение с служителите със средно образование. Служителите със 
средно образование от своя страна пък получават по- високи трудови 
възнаграждения от служителите с основно образование и т. н.  

2.5. Пазарни несъвършенства 

2.5.1. Несъвършена информация 

Да допуснем, че град А има средна работна заплата по-висока от 
съседния град Б. При наличие на пълна информация би трябвало да 
се очаква част от населението на град Б да се насочи към търсене на 
работа в град А, привлечено от по-високите заплати. Това би създало 
миграция на работна сила от град Б към град А, която миграция би 
довела до уравновесяване на заплатите между двата града. При 
наличие на несъвършена информация обаче, населението на град Б 
остава неинформирано за по-високите заплати, предлагани то град А; 
ето защо в този случай миграция на работна сила между двата града 
не се осъществява и това води до постоянни различия в работните 
заплати. 

2.5.2. Невъзможност за релокация 

Да допуснем, че имаме пълна информация, т.е в този случай 
жителите на град Б имат пълна информация, че предлаганите заплати 
в град А са по-високи. Теоретично това би довело до миграция на 
работна сила от град Б към град А и тази миграция би продължила до 
пълно уравновесяване на заплатите. На практика, обаче тази 
миграция е трудно да бъде осъществена или не всеки жител на град Б 
в работоспособна възраст би могъл да се релокира в град А, въпреки 
привлекателните по-високи заплати. Една такава релокация би била 
по-лесна за студенти и млади хора, които не са обвързани със 
семейства, сериозни служебни ангажименти и т. н. Не така стоят 
нещата за хора със семейства, деца, съпрузи и т. н. За тази група хора 
релокацията определено е по-сложен процес и в повечето случаи 
неосъществим. Ето защо въпреки наличието на пълна информация не 
може да се очаква процес на миграция, който да уравновеси 
заплащанията между двата града и по този начин различието в 
заплащането между град А и град Б остава. 
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Синдикати, правителствени решения и дискриминация на трудовия 
пазар 

Чрез влиянието си в определени индустрии синдикатите могат да 
договорят по-високи заплати в дадена индустрия, в която 
синдикатите имат влияние и това да създаде различие в работните 
заплати между синдикализираните и несиндикализираните 
индустрии. От друга страна правителството, с определени свои 
решения като праг на минимална работна заплата и пр., също може 
да доведе до различия в работните заплати между отделни 
индустрии. Не на последно място дискриминацията на пазара на 
труда също може да бъде причина за различия в работните заплати, 
например средно мъжете взимат по-високи заплати от жените на 
една и съща  длъжност и т. н. 

2.5.4. Компенсации 

Определени професии са свързани с работа в опасни условия, които 
налагат стриктно спазване на изискванията за безопасност, като 
например работа в строителството, работа в определени лаборатории 
с опасни изпарения, работа в минната промишленост и т. н. Поради 
рисковете за живота и здравето, работещите в тези отрасли 
получават компенсации във вид на парични възнаграждения, които 
автоматично правят заплатите в съответната индустрия по-високи в 
сравнение с индустрии, които наемат работна ръка с подобни 
квалификации, но работната дейност не се извършва в опасни 
условия на труд (хранително вкусовата промишленост например). 

3. Описание на използваните данни
За целта на нашия анализ изследваме ефектите на Световната 

икономическа криза върху разликите в средното годишно заплащане между 
трите най-големи града в България, София, Варна и Пловдив. Данните, които 
използваме в анализа, са заимствани от базата данни на Националния 
статистически институт. Разглеждаме два периода: предкризисният период 
включва годините 2000 - 2008, а кризисният - годините 2009 – 2012. Данните, 
които използваме за нашето изследване, включват: средното годишно 
заплащане в съответния град и за съответната година. В последствие 
изчисляваме разликата в средното годишно заплащане за съответната година 
и съответните два града.  

1145

2.5.3. 



4. Анализ на данните и основни резултати 
 
4.1. Предкризисен период 
 

Таблица 1. Различия в средното годишно заплащане  
между гр. София и гр. Варна (2000 - 2008) 

 
Години/год.заплащане/лв. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ср. год.заплащане, София, 
лв. 

 
3245 3570 3888 4237 4641 5142 5842 7069 9054 

Ср. год.заплащане, Варна, 
лв. 

 
2796 2977 3088 3324 3534 3987 4377 5168 6448 

Разлика год. заплащане 
гр.София - гр. Варна, лв. 

 
449 593 800 913 1107 1155 1465 1901 2606 

Source: www.nsi.bg [5] 
 
Данните от таблица 1 показват, че разликата в годишното заплащане 

между гр. София и гр. Варна нараства от 449 лв. през 2000 година до 2606 лв. 
през 2008 година, което е нарастване с 2157 лв. или нарастване от близо 
480% за период от 9 години в полза на гр.София. За същия период средното 
годишно заплащане на гр.София бележи ръст от 3245 лв. през 2000 година до 
9054 лв. за 2008 година или нарастване от 179%. За наблюдавания период 
2000 - 2008 година средното годишно заплащане на гр.Варна се изменя от 
2796 лв. за 2000 година до 6448 лв. за 2008 година, което представлява ръст 
от 130%. 
 

Таблица 2. Различия в средното годишно заплащане  
между гр. София и гр. Пловдив (2000-2008) 

 
Години/год.заплащане/лв. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ср. год.заплащане, София, 
лв. 3245 3570 3888 4237 4641 5142 5842 7069 9054 
Ср. год.заплащане, 
Пловдив, лв. 2506 2611 2747 2908 3146 3409 3689 4311 5390 
Разлика год. заплащане 
София - Пловдив, лв. 739 959 1141 1329 1495 1733 2153 2758 3664 
Source: www.nsi.bg [5] 
 

Данните от таблица 2 показват, че разликата в годишното заплащане 
между гр. София и гр. Пловдив нараства от 739 лв. през 2000 година до 3664 
лв. през 2008 година, което е нарастване с 2925 лв. или нарастване от близо 
395% за период от 9 години в полза на гр.София. За същия период средното 
годишно заплащане на гр.София бележи ръст от 3245 лв. през 2000 година до 
9054 лв. за 2008 година или нарастване от 179%. За наблюдавания период 
2000 - 2008 година средното годишно заплащане на гр. Пловдив се изменя от 
2506 лв. за 2000 година до 5390 лв. за 2008 година, което представлява ръст 
от 115%. 
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Таблица 3. Различия в средното годишно заплащане  
между гр. Варна и гр. Пловдив (2000-2008) 

 
Години/год.заплащане/лв. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ср. год.заплащане, Варна, 
лв. 2796 2977 3088 3324 3534 3987 4377 5168 6448 
Ср. год.заплащане, 
Пловдив, лв. 2506 2611 2747 2908 3146 3409 3689 4311 5390 
Разлика год. заплащане 
Варна - Пловдив, лв. 290 366 341 416 388 578 688 857 1058 
Source: www.nsi.bg [5] 
 

Представените данни в таблица 3 показват, че разликата в годишното 
заплащане между гр. Варна и гр. Пловдив нараства от 290 лв. през 2000 
година, до 1058 лв. през 2008 година, което е нарастване с 768 лв. или 
нарастване от близо 265% за период от 9 години в полза на гр. Варна. За 
същия период средното годишно заплащане на гр. Варна бележи ръст от 
2796лв. през 2000 година до 6448 лв. за 2008 година или нарастване от 130%. 
За наблюдавания период 2000 - 2008 година средното годишно заплащане на 
гр. Пловдив се изменя от 2506 лв. за 2000 година до 5390 лв. за 2008 година, 
което представлява ръст от 115%. 
 
4.2. Кризисен период 
 

Таблица 4. Различия в средното годишно заплащане  
между гр. София и гр. Варна (2009-2012) 

 
Години/год.заплащане/лв. 2009 2010 2011 2012 
Ср. год.заплащане, София, лв. 9913 10547 11249 12058 
Ср. год.заплащане, Варна, лв. 7159 7533 8144 8561 
Разлика год. заплащане,  
София - Варна, лв. 2754 3014 3105 3497 
Source: www.nsi.bg [5] 

 
Данните в таблица 4 показват, че разликата в годишното заплащане между 

гр. София и гр. Варна нараства от 2754 лв. през 2009 година до 3497 лв. през 
2012 година, което е нарастване с 743 лв. или нарастване от близо 27 % за 
период от 4 години в полза на гр. София. За същия период средното годишно 
заплащане на гр. София бележи ръст от 9913 лв. през 2009 година до 12058 
лв. за 2012 година или нарастване от 22 %. За наблюдавания период 2009 - 
2012 година средното годишно заплащане на гр.Варна се изменя от 7159 лв. 
за 2009 година до 8561 лв. за 2012 година, което представлява ръст от 19.5 %. 
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Таблица 5. Различия в средното годишно заплащане  
между гр. София и гр. Пловдив (2009-2012) 

 
Години/год.заплащане/лв. 2009 2010 2011 2012 
Ср. год.заплащане, София, лв. 9913 10547 11249 12058 
Ср. год.заплащане, Пловдив, лв. 6054 6462 6889 7418 
Разлика год. заплащане,  
София - Пловдив, лв. 3859 4085 4360 4640 
Source: www.nsi.bg [5] 

 
Данните от таблица 5 показват, че разликата в годишното заплащане 

между гр. София и гр. Пловдив нараства от 3859 лв. през 2009 година до 4640 
лв. през 2012 година, което е нарастване с 781 лв. или нарастване от близо 
20% за период от 4 години в полза на гр. София. За същия период средното 
годишно заплащане на гр. София бележи ръст от 9913 лв. през 2009 година 
до 12058 лв. за 2012 година или нарастване от 22 %. За наблюдавания период 
2009 - 2012 година средното годишно заплащане на гр. Пловдив се изменя от 
6054 лв. за 2009 година до 7418 лв. за 2012 година, което представлява ръст 
от 22.5 %. 
 

Таблица 6. Различия в средното годишно заплащане  
между гр. Варна и гр. Пловдив (2009-2012) 

 
Години/год.заплащане/лв. 2009 2010 2011 2012 
Ср. год.заплащане, Варна, лв. 7159 7533 8144 8561 
Ср. год.заплащане, Пловдив, лв. 6054 6462 6889 7418 
Разлика год. заплащане,  
Варна - Пловдив, лв. 1105 1071 1255 1143 
Source: www.nsi.bg [5] 

 
Представените данни в таблица 6 показват, че разликата в годишното 

заплащане между гр. Варна и гр. Пловдив нараства от 1105 лв. през 2009 
година до 1143 лв. през 2012 година, което показва нарастване с 38 лв. или 
нарастване от близо 3.4% за период от 4 години в полза на гр. Варна. За 
същия период средното годишно заплащане на гр. Варна бележи ръст от 7159 
лв. през 2009 година до 8561 лв. за 2012 година или нарастване от 14.5%. За 
наблюдавания период 2009 - 2012 година средното годишно заплащане на гр. 
Пловдив се изменя от 6054 лв. за 2009 година до 7418 лв. за 2012 година, 
което представлява ръст от 22.5%. 
 
5. Изводи и заключения 

Анализът на данните, представени съответно в таблици 1 и 4 показват, че 
тенденцията на увеличаване на различията в средното годишно заплащане 
между гр. София и гр. Варна се запазва и в кризисния период, като в края на 
наблюдавания период различията в средното годишно заплащане са 
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достигнали до 3497лв. в полза на гр. София. Особено показателен е фактът, 
че разликата в средното годишно заплащане между гр. София и гр. Варна е 
1901 лв., малко преди началото на началото на кризисния период през 2007 
година и в рамките на 5 години достига до 3497 лв. за 2012 година или 
нарастване с близо 1596 лв. или 83%. Различията в средната работна заплата 
бележат нарастване и при сравняването на средното заплащане на гр. София 
и гр. Пловдив. И тук разликата в средното работно заплащане се увеличава 
драстично, като за 2007 година, точно година преди началото на кризата, 
разликата в средното работно заплащане е била 2758 лв., за да достигне до 
4640 лв. за 2012 или нарастване от 1882 лв. ( 68%) в полза на гр. София. По 
отношение на разликите в средното работно заплащане между гр. Варна и гр. 
Пловдив се забелязва относително стабилен тренд на нарастване на разликата 
в средното работно заплащане, като разликата в средното работно заплащане 
е била 857 лв. една година преди началото на кризата – 2007година и достига 
до 1143 лв. за 2012 година или нарастване от 286 лв. ( 33%). Като причини за 
нарастване на различията в средното годишно заплащане между град София 
и другите два водещи града в България - Варна и Пловдив, биха могли да се 
посочат нарасналото търсене на работна ръка в последните няколко години в 
гр. София, невъзможност за миграция на голяма част от населението на гр. 
Варна и гр. Пловдив към гр. София, както и по-високите компенсации, 
заплащани в рисковите отрасли в гр. София в сравнение с гр. Варна и гр. 
Пловдив. Не на последно място бихме могли да споменем и средствата, 
отпускани по различни програми на Европейския съюз, като София 
определено е градът с най-много усвоени средства по Европейските 
програми, което също задълбочава различията между гр. София и градовете 
Варна и Пловдив. 
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Abstract. The objective of the paper is to present the components of McKinsey 7S model 
for business organization assessment as objects of internal control. The internal control is a 
process, which is integrated in the organization activity. It is performed not only from 
managers but from all organizational staff. Internal control is expected to give reasonable 
assurance that the organization objectives will be accomplished. Using the components of 
7S model as objects of internal control we can consider that the key elements, which 
influence the organizational activity effectiveness, are included in the process of advanced 
internal control. This means that there is a necessary prerequisite for achieving 
organizational goal.  
Keywords: Internal Control, Effectiveness, Organizational Objectives, Business 
Organization Assessment; 

 
1. Въведение 

Една от основните цели на вътрешния одит е възможно най-рано да 
бъдат диагностицирани проблеми и проблемни области, застрашаващи 
постигането на целите на организацията. Вътрешният контрол е 
фундаменталната концепция стояща в основата на вътрешния одит. Това е 
така защото вътрешният одитор преглежда както оперативни, така и 
финансови области на организацията с цел оценка на нейните вътрешни 
контроли. Може да се каже, че всички процедури на вътрешния одит се 
фокусират върху някаква форма на тази оценка на вътрешните контроли. 

Моделът за пълна диагностика на дейността на организациите  „7 С”1   
разработен от консултантите на McKinsey & Company в края на 70 може да се 
използва като инструмент за бързо и ефективно оценяване на ситуацията, в 
която се намира конкретна организация в даден момент. Това е така, защото 
елементите представени в него са ключовите елементи за ефективно 

1 Моделът е наречен седем С, тъй като имената на седемте ключови елемента, които правят 
функционирането на една организация ефективно, започват със С. 
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функциониране на организациите. Към тях се отнасят следните: Стратегия, 
Структура, Система, Споделени ценности, Способности, Стил, Служители.  

Първите три елемента от този модел, а именно Стратегията, Структурата 
и Системите могат да бъдат определени като “твърди С”, тъй като изграждат 
основата на управлението и не се подават лесно на изменения. Останалите 
четири елемента са наречени “меки С”, защото са динамични, податливи на 
промени, развиващи се бързо във времето. Всичките 7 С компонента са 
свързани помежду си, така че промяната в един от тях води до промяна в 
останалите [1].  

От казаното до тук става ясно, че няма как да се постигне развитие на 
организацията, обръщайки се внимание само на определен елемент на модела 
„7С”. Внасяне на корекция в който и да е елемент, неизбежно ще предизвика 
необходимост от преразглеждане и на останалите. От това следва, че 
управлението е ефективно, само когато е насочено към седемте ключови 
елемента едновременно.  

Целта на настоящия доклад е да представи елементите на модела за 
оценка на дейността на организацията 7S, като обекти на вътрешния контрол.  

 
2. Елементите на модела 7С като обекти на вътрешен контрол 

Независимо от каква гледна точка се разглежда организацията основен 
критерии за нейното правилно функциониране е дейността да се осъществява 
ефективно и ефикасно. Една от основните цели на вътрешния контрол е 
именно да гарантира, че дейността на организацията се осъществява така, че 
да бъдат постигнати целите и.  

Вътрешният контрол се определя като процес, осъществяван както от 
ръководството, така и от служителите в организацията.  Целта му е да даде 
разумна увереност, че целите на организацията ще бъдат постигнати. Към 
настоящия момент най-широко прилаганият модел е COSO– „Вътрешен 
контрол–обобщена рамка”. Този модел е разработен и издаден през 
септември 1992 година от „Комитета на спонсорските организации” към 
американската комисия „Тредуей”. Известен е като модела COSO. Според 
дадената в този модел дефиниция основните контролни цели се отнасят до 
ефективност и ефикасност на дейностите, достоверност на финансовите 
отчети и съответствие с прилежното законодателство и вътрешни правила [2, 
3]. 

Вътрешният контрол се състои от пет взаимосвързани компонента. Те са 
контролна среда, оценка на риска, контролни дейности, информация и 
комуникация и мониторинг.Тези компоненти в голяма степен зависят от 
начина, по който се ръководи дейността. Те са приложими във всички видове 
организации. Различията в приложението им се определят от размера на 
обекта, в който ще се прилагат. Ясно дефинираните цели на организацията са 
основната предпоставка за ефективен вътрешен контрол [4].  
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Целите на вътрешния контрол не могат да бъдат постигнати, без да са 
налице и петте компонента на вътрешен контрол, независимо от това дали се 
проверява отделна система, процес, обект или цяла организация. 

В настоящия доклад е разгледана възможността елементите на модела 7 
С да бъдат представени като обекти на вътрешен контрол. Това е породено от  
необходимостта за осъществяване на предварителен контрол, който 
своевременно да даде насоки за предприемане  на коригиращи действия и 
свеждане до минимум разминаването в постигнатите резултати и поставените 
цели в организацията. Тези цели се отнасят предимно до първата група цели 
на вътрешния контрол, свързани  с изпълнението, рентабилността и 
оптимизиране на операциите.  

• Стратегия 
Разработването на стратегията е процес, който се осъществява от 

висшия мениджмънт на дадена организация. Контролът върху процеса на 
разработване на стратегията има съществено значение, тъй като ако 
своевременно бъдат открити грешки, това е предпоставка за тяхното 
отстраняване, чрез предприемане на коригиращи действия. Това може да се 
възприема като необходимо условие за постигане на целите на организацията.   

Въпросите, които трябва да бъдат разгледани са следните:  Каква е 
стратегията на организацията? Има ли нужда от актуализиране? Как ще бъдат  
постигнати поставените целите? Какви действия се предприемат за справяне 
с конкурентния натиск? Какви действия се предприемат за посрещане на 
промените в изискванията на клиентите? Стратегията приспособява ли се към 
промените в бранша в който оперира организацията? 

В Табл. 1 е представен елементът стратегия от гледна точка на 
компонентите на вътрешния контрол. 

 
Таблица 1 

Контролна 
среда 

Оценка на 
риска 

Контролни 
дейности 

Информация и 
комуникация 

Мониторинг 

Компетентност на 
екипа, разработващ 
стратегията. 

Съществува риск 
да бъдат 
натоварени лица с 
определени 
задачи, за изпълн. 
на които не 
притежават 
съответната 
компетентност. 

Точни изисквания 
за нива на 
компетентност за 
различните 
длъжности, 
приведени към 
необх. нива на 
позн. и умения. 

Разработени 
длъжностни 
характеристики за 
съответни 
длъжности. 
Провеждане на 
обучения. 

Проверка на 
документите, 
удостоверяващи 
компетентността на 
служителите. 

 
• Структура 

Този елемент се отнася до организационната структура на управление и 
свързаната с нея информация, която показва йерархичните връзки в 
организацията. Най-общо тя дава информация за това кой на кого е подчинен, 
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на кого докладва и как се разпределят задачите в екипа. Проектирането на 
структура на управление е въпрос от стратегическо значение, който се 
решава индивидуално от всяка организация и е следствие от поставените 
цели и приетата стратегия. 

Въпросите, които трябва да бъдат разгледани са следните: Гъвкава и 
адаптивна ли е организационната структура? На колко и какви отдели е 
разделена организацията? Как се координират действията между отделите? 
Какво е нивото на сътрудничество? Централизиран или децентрализиран е 
процесът на вземане на решения? Ефективно ли се осъществява 
комуникацията? Структурата също може да бъде разгледана като обект на 
контрол. Тя има съществено значение за постигане на  набелязаните от 
организацията цели. В Табл. 2 по аналогичен начин е представен елементът 
структура от гледна точка на компонентите на вътрешния контрол. 

 
Таблица 2 

Контролна 
среда 

Оценка на 
риска 

Контролни 
дейности 

Информация и 
комуникация 

Мониторинг 

Начинът, по 
който се 
организират и  
управляват 
различните 
дейности и  
функции в 
организацията. 

Възможните 
рискове са 
свързани с 
неразкриване на  
грешки, 
неправомерни 
действия и 
нарушения. 

Въвеждане на 
правила и 
процедури, които 
да не позволяват 
един служител 
едновременно да 
има отговорност 
по одобряване, 
изпълнение, 
осчетоводяване и 
контрол. 

Установена 
система за 
отчетност 
(докладване), 
регламентираща 
кои служители 
какви 
отчети/доклади 
представят, в 
какви срокове и 
форми. 

Разработени 
вътрешни правила 
за наблюдение на 
разпределението 
на отговорностите. 

 
• Системи 

В този елемент се включват всички дейности, операции, процедури и 
процеси, които се изпълняват всекидневно. Те могат да се отнасят до 
управленската информационна система, системата за управление на 
резултатите и възнагражденията или цялостни интегрирани системи за 
управление на бизнес процеси.  

Въпросите, които трябва да бъдат разгледани са следните: Какви са 
основните системи в организацията? Какво е състоянието на финансовата 
система и как тя е свързана с останалите процеси? Ефективна ли е системата 
за управление на човешките ресурси? Какви са и спазват ли се вътрешните 
правила и процедури? От кого и как осъществява вътрешния контрол? До 
колко е ефективен вътрешния контрол? В табл. 3 е представен елементът 
системи от гледна точка на вътрешния контрол. 
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Таблица 3 

Контролна 
среда 

Оценка на 
риска 

Контролни 
дейности 

Информация и 
комуникация 

Мониторинг 

Съществува ли 
в 
организацията 
звено за 
вътрешен одит. 

Не съществува 
система за 
управление на 
риска. 

Периодични 
одити на 
отделните 
системи в 
организацията. 

Своевременно  
разпространяване на 
необходимата за 
функционирането на 
отделните системи 
информация. 

Периодичен анализ 
на резултатите от 
функционирането на 
отделните системи. 

 
• Споделени ценности 

В този елемент се включва корпоративната култура на организацията. 
Споделените ценности са това, което поражда доверието в организацията. 

Въпросите които трябва да бъдат разгледани са следните: Какви са 
основните ценности, които споделят служителите? Какви са основните 
ценности, върху които е изградена организацията? Каква е корпоративната 
култура? Как се възприема организацията от собствениците, конкурентите и 
потребителите? В табл. 4 е представен елементът споделени ценности от 
гледна точка на вътрешния контрол. 

Таблица 4 
Контролна 

среда 
Оценка на 

риска 
Контролни 
дейности 

Информация и 
комуникация 

Мониторинг 

Има ли 
организацията 
етичен кодекс, 
който да 
определя 
етичните 
ценности и 
правила относно 
изпълнението на 
служебни 
задължения, 
конфликт на 
интереси, 
взаимоотношение 
между 
ръководство, 
служители и 
обкръжаваща 
среда. 

Липса на 
утвърдени 
процедури и 
политики по 
отношение 
на етичните 
правила или 
при 
нарушение 
на 
разпоредбите 
на етичния 
кодекс? Не 
добре 
оповестени 
мерки и 
санкции в 
случаи на 
нарушение 
на етичните 
правила. 

Разработване и 
прилагане на 
подходящи 
процедури за 
разкриване и 
докладване на 
нарушения на 
етични правила. 

Въвеждане на 
процедура за 
докладване на 
нарушения на етични 
правила. 

Проверка на 
възприетите 
мерки срещу 
разкритите 
нарушения. 

 
• Способности 

Те се отнасят до качествата и уменията на мениджърите и служителите, 
необходими за успеха на организацията като цяло.  Поради субективния им 
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характер е трудно да бъдат разгледани през призмата на компонентите на 
вътрешния контрол, тъй като те самите могат да бъдат отнесени към 
компонента „контролна среда”. 

Въпросите които трябва да бъдат разгледани са следните: Какви са най-
добрите способности на съответните служители по отделно и като екип? Има 
ли липса на определени умения? С какъв вид задачи съответните служители 
и екипи се справят най-добре? Ефективно ли изпълняват служителите своите 
задължения? Как се наблюдават, оценяват и възнаграждават способностите и 
уменията.  Табл. 5 представя елемента способности от гледна точка на 
компонентите на вътрешния контрол. 

Таблица 5 
Контролна 

среда 
Оценка на 

риска 
Контролни 
дейности 

Информация и 
комуникация 

Мониторинг 

Принадлежност, 
етичност и 
компетентност на 
служителите. 

Липсва чувство 
за 
принадлежност. 
Стремеж към 
прикриване на 
незадоволителн
и резултати. 
Липса на 
компетентност 
и/или 
инициатива. 

Провеждане на 
обучения, тийм 
билдинг програми. 
Даване на 
положителен 
пример от 
ръководството. 
Ясно 
регламентирани и 
оповестени 
възнаграждения, 
основаващи се на 
постигнати 
резултати. 

Ефективна 
комуникация 
между 
ръководството и 
служителите. 

Проследяване 
на 
провеждането и 
анализ на 
резултатите от 
контролните 
дейности. 

• Стил
Начинът на мислене и възприетият стил на управление на висшите 

мениджъри оказват определящо влияние върху контролната среда на 
организацията.  

Целите на организацията и използваните методи за постигането им 
зависят пряко от приоритетите, ценностите, преценките и стила на 
управление. От висшето ръководство на организацията се очаква да има 
етичното поведение към персонала, към бизнес партньорите, и към широката 
общественост. Това оказва влияние върху изграждането на добра репутация, 
която е извън рамките на нормативните изисквания. Макар, че често това не 
се отчита пряко, етичността на ръководството оказва влияние и върху чисто 
количествени показатели, като например количество продажби и печалба.  

Стилът на управление може да се определи като това как мениджърите 
действат за постигането на целите на организацията. Как комуникират по 
между си и с подчинените. Личният пример е най-добрата мотивация за 
етично поведение на служителите. 
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Въпросите, които трябва да бъдат разгледани са следните: Какъв е 
стилът на управление на мениджърите? Ефективно ли е лидерството? Има ли 
съревнование или сътрудничество между мениджърите? Табл. 6 представя 
елемента стил от гледна точка на вътрешния контрол. 

 
Таблица 6 

Контролна 
среда 

Оценка на 
риска 

Контролни 
дейности 

Информация и 
комуникация 

Мониторинг 

Отноше- 
ние към 
нормативно 
законовата 
уредба. 
Отношение 
към поемането 
на бизнес 
рискове. 
Отношение 
към  етичните 
норми и 
правила. 

Риск от 
нарушения на 
законови 
разпоредби. 
Неспазване на 
етични правила. 
Поемане на 
рискове, 
застрашава- 
щи постигането 
на целите на 
организацията. 

Въвеждане на 
вътрешни 
правила за 
осъществяване 
на 
предварителен 
контрол за 
законосъобраз-
ност.  
Въвеждане на 
вътрешни 
правила за 
документиране 
на всички 
операции и 
действия. 

Периодични 
обсъждания на 
рисковете, 
застрашаващи 
постигането на 
целите на 
организацията. 

Периодична 
проверка и 
актуализация на 
правилата за 
контрол на 
законосъобраз- 
ността в зависимост 
от промените на 
нормативната база. 

 
• Служители 

Този елемент се отнася до броя и вида на служителите, с които 
разполага организацията. Тук се включва и оценката на компетенциите и 
възможностите за развитие.  

Въпросите, които трябва да бъдат разгледани са следните: Кои са 
ключовите позиции в екипа и какви хора ги заемат? Какви са свободните 
позиции? С какво служителите на организацията са по-добри от тези в други 
подобни организации. Какви нови компетенции са необходими за постигане 
на по-значими успехи?  Табл. 7 показва елемента служители от гледна точка 
на вътрешния контрол. 

Таблица 7 
Контролна 

среда 
Оценка на 

риска 
Контролни 
дейности 

Информация и 
комуникация 

Мониторинг 

Брой и вид 
служители, 
разпределени 
по съответни 
длъжности и 
разполагащи с 
определени 
правомощия. 

Не достатъчен 
брой служители. 
Несъответствие 
на знанията и 
уменията на 
служителите с 
характера и 
сложността на 
отделните 
операции. 

Разработени 
процедури за  
набиране и 
оценка на 
персонала.  

Ясно делегиране на 
права и задължения 
на служителите. 

Анализи на 
състава и 
структурата на 
персонала. 
Анализи на 
промените в 
потребностите от 
съответни 
служители  
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3. Заключение 

За вътрешният контрол може да се каже, че той обхваща плана на 
организацията и всички координиращи методи, за опазване на активите, за 
проверка на достоверността и надеждността на счетоводни данни, за 
осигуряване на оперативната ефективност и ефикасност и за придържане към 
предписаните управленски политики. От това  става ясно, че дадена система 
за вътрешен контрол обхваща области, които не са пряко свързаните с 
функциите на счетоводния и финансов отдел.  

Прилагането на компонентите на вътрешния контрол към елементите на 
модела 7S дава възможност да се постигне разумна увереност, че ще бъдат 
реализирани целите на организацията, отнасящи се до първа група цели на 
вътрешния контрол – ефективно и ефикасно осъществяване на дейността. 

Всяка една система за вътрешен контрол, независимо от това колко 
добре е изградена и колко добре функционира може да осигури само разумна 
увереност, че целите на организацията ще бъдат постигнати. Вероятността 
целите на организацията да бъдат постигнати в много голяма степен зависи 
от ограниченията, присъщи на всяка система за вътрешен контрол. Такива 
ограничения могат да бъдат, както погрешна преценка, така и неефективно 
функциониране в резултат на човешка или друга грешка. Не на последно 
място винаги съществува ограничението, произлизащо от необходимостта да 
се вземе предвид съотношението разходи за изграждането и 
функционирането на контролни процедури и очакваните резултати от тях. 
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Abstract. The article provides an example model, related to economic education of 
students, based on specific approaches. Given the content idea mentioned its nature, 
significance, conditions for its implementation. Target is a practical need for special 
economic training of teachers as well as providing good scientific methodological basis. 
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experience of foreign education systems. 
Keywords: economic education, education system, curriculum, model, approaches.   
 
1. Въведение 

Позицията на човек в обществото, професионалната му дейност и 
поетата роля в живота, в много голяма степен съответстват на придобитата 
икономическа култура през годините на обучение. Предвид това, както и 
съвременните приоритети при развитието на личността, системния характер 
на обществените промени в страната и тяхната регионална специфика се 
налага перманентното усъвършенстване на икономическата подготовка на 
учениците за живота, базирана на научно обосновани подходи. 

Отчитайки традициите на образователната система в страната, както и на 
чуждия опит, конкретно за всяка една образователна степен е нужно 
изграждане на оптимален модел на икономическо образование, основан на 
системни принципи и съобразен с народопсихологията [1]. 

Стратегическо значение за социално-икономическото развитие и бъдеще 
на страната има икономическата грамотност и култура на населението. Този 
неуспорим факт налага въвеждане на икономическо образование във всяка 
една образователна степен, от предучилищна до приключване на 
образованието. В тази връзка се открояват следните ключови моменти:       

 Начини на разпространение на базови икономически знания; 
 Създаване на средства, улесняващи адаптацията на личността към 

непрекъснато променящите се социално-икономически компоненти; 
 Етапи и начини за изграждане на икономическа култура. 
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Съобразно това е нужно визиране на конкретни нормативни основи на 
икономическото образование, както и някои практики, които да се наложат 
на различните образователни равнища.  

Възниква въпросът за съдържателния подход на основата, на който да се 
въведе съвременното икономическо образование. Необходимо е изготвяне на 
учебните планове и програми по икономика, съобразени с възрастовите 
особености и видовете институции, учебници за различните степени 
училища, програми за подготовка на учители в тази сфера и пр., одобрени от 
Министерство на образованието, както и разработени подходи за работа в 
рамките на различни международни проекти и организации. Икономическите 
теории (микроикономика, макроикономика, световна икономика), трябва да 
са основни днес, за икономическата подготовка на учащите се, независимо от 
тесните им специалности. Във връзка с това е закономерен въпроса за 
приемствеността между образователното и професионалното равнище в 
икономическата сфера.  

Степента и конкретиката при изучаването на икономика е добре да се 
съблюдава с чуждия опит. Първоначално общите представи относно 
съвременните икономически теории и взаимоотношенията на науките, като 
икономика на предприятието, икономическа социология, икономика и 
екология, икономика и право и пр. или в други случаи, основни знания се 
разглеждат в рамките на проблема и други важни аспекти са винаги 
необходими. Такива знания могат да формират обективни представи за 
съвременната наука и развитие на мирогледа на деца, ученици и студенти. 
Необходимо е иницииране относно интеграция на педагогическите 
специалисти с цел развитие на училищното икономическо образование. 

Решаващо значение има наличието на добра научно-методическа и 
организационна база за усъвършенстване и развитие на  този вид образование 
на основата на държавните изисквания и стандарти, използвайки 
оптималните подходи и отчитайки опита на чуждите  образователни системи. 

2. Примерен  модел за икономическо образование
Моделът представлява комплекс от системни подходи следващи 

основните принципи, които го съставят:   
 Концептуални цели, съдържание и методи на предучилищно и

училищно икономическо образование; 
 Организационно-педагогически условия за въвеждане на

икономическото образование в различните степени на  образователната 
система; 

 Учебно-методическа обезпеченост на икономическото образование
във всички образователни институции; 

 Дидактическа и икономическа подготовка, пропедевтика и
повишаване квалификацията на учителите по икономика за всички степени 
на обучение. 
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Основната съдържателна идея, на която се базират посочените подходи, 
се свеждат до определена закономерност. Обучаваните ще се ориентират 
много по-бързо и успешно в икономическата реалност [2], ако се опират на 
придобити навреме, достъпни и системни знания относно установената 
икономическа система, със съществуващите в нея явления и процеси, 
структурни взаимовръзки, закони и правила, определящи условията на 
функционирането им, както и ролята, която изпълняват в икономическия 
живот на конкретния човек. Паралелно с това, е необходимо да се разучат 
проблемите свързани с трансформиращите процеси в страната. Знанието за 
специфичните регионални особености, ще позволи по-добра ориентация и 
адаптация към местните условия. Изучаването на достъпни икономически 
знания още в училищна възраст, а и преди това, като логическа 
последователност на научни абстрактни категории, както и равнището на 
икономическия анализ, съответства на принципите на приемственост на 
професионалното и общото образование. Такова обучение е опит за 
формиране на навици за анализ на икономическите явления без общо, 
цялостно представяне на икономическата сфера на дейност, както и за 
разбиране на човешката роля в икономиката и обществото.  

 
3. Характеристика на икономическото образование  

Определя се от следните основни факти: 
1. Икономическите знания трябва да станат неразделен компонент от 

системата на знания на учениците за обществото; 
2. Ежедневно, обучаващите се, се сблъскват с икономическата реалност 

- в дома /семейство/, извън дома /улица, училище, обкръжение/, средствата за 
масова информация и пр.; 

3. Всеки човек перманентно изпълнява различни функции на 
обществените процеси /икономически, политически и социални/, а именно 
като - потребител, данъкоплатец, предприемач и пр.; 

4. Икономическото образование не само в средното, а още в началното 
училище, както и в по-ранната възраст е необходимо на подрастващите, за 
осъзнаване на реално съществуващите социално-икономически процеси и 
активното им участие в обществените дейности. Процесът на нарастваща 
икономическа грамотност (във всички сфери и на всички нива)  обуславя 
необходимостта от адаптиране на икономическите  познания и механизми на 
разбираем език, достъпен дори за най-ниското образователно равнище. Още в 
началния етап на обучение с подходяща методика и дидактически 
инструментариум малките ученици могат да се запознаят с концепцията на 
индивида и ролята, която те самите играят като потребители, да осъзнаят 
ролята на семейството и неговите икономически отговорности, да придобият 
практически познания за природните, човешките и капиталовите ресурси. 
Изучаването на „бизнес на начално ниво” създава предпоставки чрез игри 
децата  да се учат от опита на другите, което ще им помогне да се подготвят 
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за работа в реалния бизнес. Учениците от начална училищна възраст е важно 
да получат знания и умения, които да са в основата на изграждането им като 
добре информирани, финансово грамотни и пълноценни граждани на 
обществото. Това включва способностите: 

 да разграничават своите потребности и желания и да знаят как могат 
най-ефективно да ги задоволяват; 

 да живеят и работят с и чрез другите; 
 да откриват значението и стойността на различните ресурси в 

контекста на икономиката и бизнес-операциите, и пр.  
5. Усвояването на основните икономически знания и навици са в 

основата при вземането на решения в жизнено важни ситуации в настояще и 
бъдеще. 

Позовавайки се на тази фактология, може да се твърди, че 
икономическото образование в училищната образователна степен 
представлява изключително важна съставна част от цялостната система на 
възпитание и обучение. Тя позволява комплексно с други учебни дисциплини 
да се формират знания, умения, навици и поведение, необходими за 
разбиране на обществената и икономическата система в страната. Това от 
своя страна ще позволи бързата ориентация на младите хора в реалните 
икономическите процеси [3]. Паралелно с това ще формира качества, които 
имат решаващо значение за бъдещият им живот. Тази постановка е 
определяща относно необходимостта от осъществяване на правилен избор за 
следваща образователна степен, а и за предстоящата в по-далечен план 
професионална дейност. Всичко това е в основата при определяне на 
съзнателното им включване в реалния обществен живот. 

Ако задачата на цялостното обучение е да подготвя учениците за живота 
и дейността им днес, и в бъдеще, за участие в различните обществени 
процеси, то основата на тази предметна област е икономиката. Предвид 
нейния образователен характер, се стига до въпроса: Как се определят 
необходимите условия на живот и професионална дейност на отделния 
човек? Отговорът е, че те се обособяват като обществена система на страната 
съдържаща три взаимосвързани подсистеми: икономическа, политическа и 
нравствено-културна. В тази връзка е важно да се разгледат функциите, които 
изпълняват отделните икономически субекти (служител, потребител, 
предприемач и пр.) и какви именно отношения съществуват между тях в 
икономическите процеси. Това става възможно, ако съществува определена 
структура на икономическата система в която икономическите субекти, 
взаимодействащи на пазара, са запознати с икономическата система, 
установена в обществото.  

 
4. Подготовка на учителите по икономика 

Днес, в много голяма степен учителите не притежават изискуемата 
дидактико-икономическа подготовка. За да може това да се осъществи е 
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необходимо първо да се намери отговор на принципния въпрос: Какви 
фундаментални икономически и дидактически знания и умения трябва да 
владеят педагозите,които да използват в професионалната си дейност, 
като перманентно ги надграждат? Кои са основните, базисни знания, 
които ще им са необходими, за да ограмотяват своите ученици относно 
актуалните икономически явления и процеси?  

Този въпрос има общ характер, доколкото актуалността му е очевидна и 
за първоначалната подготовка на учителите по икономика, както и за 
повишаване на тяхната квалификация и пропедевтика. Необходимо е да се 
намери ключова стратегия на обучение, която съхранявайки общата 
икономическа структура да е и достатъчно гъвкава, за да е възможно много 
бързо да се адаптира към изменящите се обстоятелства. 

Подобна идея се явява, като определено взаимодействие на личността с 
икономическата система в условия на правила и институции, определящи 
взаимоотношенията между икономическите субекти. Преимуществото е в 
това, че не идеалните конструкции ще станат основа за професионалната 
подготовка на учителите по икономика, а реални икономически проблеми, 
оказващи влияние на всички, участващи всекидневно в икономическите 
събития. Това определено изисква осъзнато въведение в методическите 
проблеми. Целта е да предпазят обучаващите се от безличностни, извън 
времето и извън пространствени модели, а да изградят културата на 
поведение именно в действителни икономически ситуации. Такава стратегия 
на обучение ще помогне на учениците да придобият фундаментални знания 
съобразно посочената структура, които в бъдеще постоянно да разширяват. 

5. Учебно-методическо обезпечаване на икономическото образование
Учебниците и помагалата по икономика е необходимо в определена 

степен да съответстват на визираните по-горе идеи. Максимална полза от 
изучаването на икономическата реалност във всички етапи на образователния 
процес има, ако е съобразена с условията на обществено-икономическия 
живот в страната.  

Основни се явяват конкретни съдържателни аспекти, които са важни за 
личността на всеки ученик, стимулират интереса му относно познанията за 
същността на икономическия живот, осъзнавайки мястото на човека в 
икономиката, неговата роля като гражданин на своята държава, регион, град. 
Затова чисто предметния /икономически/ аспект в отделните раздели е 
целесъобразно да включва в съдържателно отношение много важни за 
подрастващите теми, като: ориентация и избор на професия, регионални, 
екологически и правни проблеми и много други.  

     В съответствие с предлаганите подходи в съдържателно отношение, 
вариациите за тематични единици включват: 

 Същност на стопанисването;
 Потребители в икономическия процес;
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 Регионална икономика;
 Избор на професия;
 Пазари и ценообразуване;
 Бизнес-организации в икономическия кръговрат;
 Икономика и екология;
 Обществен и икономически ред;
 Ролята на държавата в икономиката;
 Международни икономически връзки и отношения;
 Прехода на икономиката в България.
Необходимо е поставяне на нови изисквания насочени към съдържанието 

на учебниците и помагалата, а именно да са съобразени с конкретното 
учебното съдържание, учебните програми, възрастовите особености на 
учащите се, да са освободени от излишен академизъм, да са достъпни за 
ученика и да имат утвърдена обща структура. 

6. Условия за внедряване на икономическо образование в
образователната система 

Ключов фактор за внедряване на икономическото образование в 
общообразователните институции за региона се явява програмата, която е 
утвърдена и трябва да се реализира за регионалната система на училищното 
икономическо образование в страната. 

Вариантът е поетапно въвеждане на икономическото образование в 
различните степени на образователната система, съобразно подготовката на 
учителите в тази област и учебно-методическото обезпечаване на отделните 
равнища в съответните институции. Този процес се осъществява в 
зависимост от типа учреждение – детска градина, начално училище, средно 
образователно училище, висше училище. 

Задължително условие се явява включване на икономиката в учебните 
планове и практики, необходими за съответната подготовка на учителите, 
както и за разработване и издаване на необходим учебно-методически 
инструментариум. 

Всичко това е от изключително значение предвид адаптацията ни към 
европейските демократични традиции, социалния опит и ценностите. Защото 
интегрирането ни в Европейското образователно пространство и 
консолидирането на европейските измерения за образование, визират нови 
образователни приоритети в рамките на общото образование. Тези тенденции 
изискват да се усвоят много повече компетенции, необходими и определящи 
мястото и позицията на личността след приключване на образованието си.  

7. Заключение
За да бъде една нация богата и успяваща е необходимо тя да бъде и 

икономически образована. За реализирането ѝ на пазара труда е много важно 
у подрастващите да се развиват и практически умения, като - решаване на 
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проблеми, работа по проект, работа в екип, информационни умения, умения 
за представяне на информация [4,5]. Развитието на тези умения може да се 
постигне с помощта на модерно обучение, което се основава на активни 
методи на учене като проблемно и проектно-ориентирано обучение, при 
което обучавания е в центъра на дейността, а учителят е само партньор при 
решаването на сложни и по-сложни икономически проблеми [4]. Защото днес 
бъдещето не принадлежи на детето, което завършва с най-високи оценки. То 
принадлежи на детето с най-добра печеливша учебна формула и с най-свежи 
технически идеи [2]. По тази причина е наложително училищата да започнат 
да обучават младите хора как да постигнат финансово благополучие. 
Необходимо е този процес да стартира още в предучилищна възраст и да 
продължи до завършване на висшето образование, тъй като в условията на 
хипермодерни времена, в които живеем е факт, че „не след дълго ще се 
озовем с масивно обществено-икономическа бомба със задействан 
часовников механизъм в ръцете” [6]. 
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Abstract. The article refers to economic education as a necessary part of general education, 
as well as a new factor in quality training, teach the students on understanding and 
addressing emerging daily problems of an economic nature. The theoretical nature and 
constantly emerging basic question about the structure of economic education is offered 
exemplary concept for the aims and content aimed at secondary education schools. 
Keywords: economics, educational goals, objectives, content, education system.   

1. Въведение
В условията на глобализиращия се свят се изгражда тясна взаимовръзка 

между елементи като икономика, социално общество и политика. За да е 
възможно човек да разбере посочените системи, тяхното актуално състояние, 
обособената консуматорска култура и много други реалности е необходимо 
да е усвоил базови икономически знания. 

Познаването на начина на функциониране на пазарните системи 
допринася за по-доброто осъзнаване от страна на младото поколение на 
структурата и процесите на конкретната система в страната. „Все пак 
икономиката такава каквато я познаваме се базира на критичния анализ на 
мислите и постъпките ни, като всички търсим оправдание за поведението си 
днес въз основа на поуките от вчерашния ден” [1]. Разбира се, необходимо е 
те да бъдат представяни по достъпен и интересен начин в обучението. В 
същото време, образователните системи на страните с преходна икономика са 
в процес на преразглеждане, а и осъзнават значимостта от познаване на 
начина на функциониране на икономиката. 

Това доказва потребността от икономическо образование за по-доброто 
разбиране на икономическите, стопански процеси, които протичат в страната 
и света, и за по-задълбоченото осъзнаване на положението, на участващия в 
икономическия живот индивид. 

Стартов етап за икономическото образование на подрастващите е 
подготвителен клас (6 - 7 години) и начална училищна възраст. Този период 
от живота им е много добра сензитивна територия, провокираща 
първоначално икономическо мислене и предприемаческо поведение 
(Програма на МОМН, Домашен бит и техника, I – IV клас, Ядро 
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„Организиране на работата и икономика”). Средно-образователната степен 
включва основите на реалните икономически процеси, както 
макроикономически, така и микроикономически. Следващото равнище е 
висшето образование, където вече се получават трайни и задълбочени 
познания в конкретни, тесни направления на икономическата наука. 

 
2. Икономическото образование - задължителна съставна част от общото 
образование 

Ключова задача на образованието днес, е да бъдат формирани умения у 
учащите се за бърза ориентация в настоящите и бъдещи житейски ситуации, 
за разрешаване на ежедневни проблеми от всякакъв характер. Това в 
значителна степен може да се осъществи  чрез икономическото образование. 
Тази задача на образованието има още по-високо предназначение в 
постмодерните общества. Освен с нарастващата комплексност и 
глобализация на икономиката, трябва да се занимават и с въпросите на 
дългосрочния и многостранен процес на трансформация на обществено-
икономическите системи в посока към развитие на пазарната икономика. В 
резултат на това силно зависят от знанието и разбирането на този процес 
именно от страна на младото поколение. Може с увереност да се твърди, че 
образованието по икономика е задължителен интелектуален ресурс. 

Този факт налага икономическото образование да се приема и 
осъществява не като предварителна, допълнителна, избираема или 
следпрофесионална подготовка, а като съставна част от общото образование. 
Обучаващите се в общообразователните училища трябва да получават 
система от знания, умения, навици и поведение, които биха им дали 
възможност критично да разглеждат икономическите условия на 
съществуване от гледна точка на личния им живот, на нивото на бизнес 
организацията, националната и световна икономика.  

За да бъде разбрана икономическата и обществената основа на 
човешкото съществуване, трябва винаги да се имат предвид социалния, 
политическия, правовия, техническия и етичния аспекти. Икономическата 
дейност е постоянна част от социалния живот на всички обществени 
формации и трябва да се разбира като универсална част от човешкия живот. 
Тя служи на човека не само при осигуряването на неговото физическо 
съществуване, но има и важно значение за социалните отношения. Създава 
както възможности за взаимодействия, така и конфликти. Обществената 
организация на икономическата дейност е специфична форма на 
обществените, политическите, културните и морални представи и показва 
принципите на устройството и обществените механизми на координацията, а 
също така съответстващия на обществената система образ на личността. 

От комплексния характер на пазарната икономика произтичат 
многообразните функции на гражданите в икономическия процес, 
пораждащи множество конфликтни връзки между предприемач, потребител, 
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човешки ресурс, собственик на капитала, инвеститор и пр. Индивидуалната 
позиция на личността може да бъде относителна само като се вземат предвид 
общите икономически връзки и да бъде различима само при наличието на 
знания за индивидуалните и колективните интереси.  

Икономическото образование може да бъде определено като много важен 
духовен ресурс както за разбирането на процесите, така и за по-нататъшното 
развитие на пазарната икономическа система. Ресурс, който осигурява в 
определена степен прозрачност относно случващото се в обществото.  

 
3. Икономическото образование като фактор за ново качествено 
обучение  

Способностите определящи ново качество на обучението, които 
задължително трябва да придобият учениците се отнасят към определени 
ключови аспекти свързани с икономическата реалност, а именно:  

 осъзнаване на социалните, икономическите, политическите и 
техническите взаимовръзки; 

 мислене в стила на термините на междудисциплинните комплексни 
структури; 

 когнитивни способности за прилагане на знанията в различни 
контексти; 

 метакогнитивни способности за самоуправление на процеса за 
получаване на знания; 

 способности за комуникация и работа в екип. 
За успешното формиране на такива способности е изключително 

подходящо обучението по икономика. Това налага необходимостта 
комплексно и динамично да се изгради целева и съдържателна концепция, 
както и да се определи нейната методическа реализация. Първоначално е 
важно да се определят учебните цели и съдържанието на занятията по 
икономика заедно с техните взаимовръзки. В същото време да се покаже как 
те могат да бъдат специфицирани тематично и междудисциплинарно в 
рамките на тази сфера. Настоящото развитие на икономическата дидактика 
показва как трябва да бъдат конкретизирани учебно-дидактическите планове 
за обучение във връзка с разбирането на комплексните и динамичните 
системи посредством комплексни ситуации в рамките и извън тях на една 
дисциплина [2]. 

Комплексните и динамичните системи се характеризират със значителен 
брой променливи, които на свой ред могат да отразяват не малък брой 
състояния чрез нетранспарентност, силно сплитане на елементи с взаимно 
влияние. Също така и със собствена динамика на променливите, които 
варират във времето без въздействие върху тях и тогава може да възникне 
нелинейно развитие. В много случаи се образува набор от различни цели, 
които могат да бъдат, както съвместими, така и несъвместими. Заедно с 
подготовката за рационално използване на такива комплексни системи, които 
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се характеризират с подобна структура на променливите, се поставя основата 
за усвояването на различни ключови квалификации. 

Ако обучението по време на занятията се основава на подобни 
комплексни структурни цели и съдържание, се изисква в него да бъдат 
включени делови игри, казуси, аналогични на работата учебни задания, 
учебни фирми и пр. Аналогични комплексни методически подходи е 
необходимо да се прилагат в рамките на общото средно образование, преди 
всичко под формата на проектни занятия, комплексни лабораторни 
упражнения, ролеви игри и пр. 

Наложително е прилагането на комплексните учебни планове. 
Приложени стратегически е важно да бъдат насочени към гъвкаво използване 
на знанията в нови, ситуации. А процесите на разбиране се явяват съвършено 
необходима предпоставка за това. Диференцират се в:  

 разбиране на текст;  
 решаване на казуси;  
 теоретично функционално разбиране на икономическата теория;  
 практическо разбиране на умението да бъде приложено на практика;  
 разбиране на мотивите и действията;  
 естетическо разбиране.  
Общата цел на тези процеси на разбиране е развиването на субективното 

съзнание, което е решаваща предпоставка за прилагане на получените знания. 
Липсата на съответстващо съзнание е причина училищните знания само в 
малка част да бъдат реално използвани или възпроизведени. Ето защо е 
необходимо в по-голяма степен, отколкото до момента, обучението да се 
основава на вариращите реални или поне близки до реалните проблеми и 
ситуации [3]. В случая знанията по икономика имат редица възможности. 
Най-важните специфики на обучението, които способстват за прилагане на 
получените знания, могат да бъдат визирани чрез следните концепции:   

• игнориране в определена степен на традиционна система на 
обучение относно учебните цели, съдържание, методи, форми и пр.; 

• прилагане на комплексен учебно-методически план; 
• самоуправление и самоорганизация в процеса на обучение; 
• акцент върху груповото обучение; 
• ориентирано към действие получаване на знания и използването им в 

различни контексти; 
• осигуряване развитието на мета-знания и мета-мотивация. 
Придобиването на компетентност за действия, обхващащи предметната, 

методическата, социалната и учебната дейност, се включва в рамките на 
ориентираната към действия методическа концепция. Комплексните методи 
за преподаване по икономика, например: изучаване на конкретна ситуация, 
интервю със специалист, делова игра, проектен метод, трябва съзнателно да 
бъдат свързвани с вече утвърдени методи на преподаване в горните класове 
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на средното училище. Към това се отнася също изискването за придобиване 
на квалификация, излизаща от рамките на една дисциплина (коопериране, 
мрежовото мислене) и необходима за критичното разглеждане и разбиране на 
икономическата същност. Тя може да се придобива особено с помощта на 
активните методи на преподаване и обучение по икономика. Методи, които 
способстват у обучаемите да се развиват навици за самостоятелна работа, 
планиране и вземане на решения. 

Използването на мултимедийни средства за преподаване и учене по 
икономика са наложителни. Факт е, че новите информационни и 
комуникационни технологии са не само форма на проява, но и движеща сила 
на съвременните промени в икономиката и обществото. Като такива те са 
изключително необходимо съдържание на занятията по икономика. В този 
смисъл безспорно предоставят инструментариум за задълбочено и критично 
разглеждане на съответните промени.  

Икономическото образование има изключителен принос за повишаване 
на способностите за обучение. То е в основите и на научната пропедевтика. 
Тази подготовка се осъществява чрез: 

 Овладяване на принципите и формите на самостоятелна работа, като  
разпознаване на икономически проблеми, разработване на стратегии за 
разрешаването им, представяне и оценка на резултатите, и пр. 

 Усвояване на основополагащи и специфични научни процеси на 
мислене и начини на познание от вида: познаване на съществените структури 
и методи на икономическата наука, разбиране на комплексните им форми и 
пр. 

Икономически познания с еквивалентен характер са: 
 мислене с термини на моделите; 
 разлика между микро-, макро- и мезоикономика; 
 описание, обяснение, прогнозиране на икономически явления; 
 познаване на основните нормативни документи; 
 системно разбиране на икономическите единици и икономическите 

взаимовръзки. 
 

4. Концепция за икономическото образование 
Концепцията за икономическото образование трябва да е насочено към 

училищното обучение, но не във вид на механично пренасяне на 
информацията, а да бъде приложен подход, който позволява на учениците да 
осмислят икономическите структурни взаимовръзки. Това би имало двойно 
предимство: би свързало персоналната позиция на личността с развитието на 
общите структури, а това преди всичко би съответствало на съвременните 
възгледи на теориите за обучение. 

Визираните по-долу тематични направления, на съдържанието могат да 
послужат в разработването на примерна учебна програма [4, 5]. 
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a. Съшност, съдържание и роля на икономическата система 
Основната цел е да разберат учениците значението на икономическия 

ред с цел ефективно протичане на икономическите процеси, който успоредно 
с политическия и нравствено-културен порядък, е подсистема на 
обществения ред. В случая основните съдържателни аспекти са следните: 

 пазарът като механизъм за координация между домакинствата и 
предприятията; 

 ценообразуване, пазари на стоки и производствени фактори; 
 формите на пазара и сила на пазара; 
 конкуренция; 
 разпределение на капиталите; 
 етичност на пазара (лична полза и обществено благосъстояние) и пр. 
 
б. Домакинството в икономическия процес 
Целта тук е подготовката на учащите се за ситуации, в които те са 

потребители. Осъществява се чрез обсъждане на конкретни примери с 
разглеждане на фактори, обуславящи поведението на потребителя. Основни 
съдържателни аспекти могат да бъдат: 

 домакинството в икономическия процес; 
 пазар и цена; 
 механизми за разпределяне на стоките; 
 доход и разпределяне на дохода; 
 фактори за влияние върху поведението на потребителите; 
 инвестиране на средства, персонално финансово планиране; 
 право и всекидневно потребление; 
 сила на потребителя; 
 екологично поведение и др. 
 
в. Бизнес организацията като център на социално-икономическа 

дейност 
В случая целта е изучаването на бизнес организацията като важен 

субект от националната икономика от гледна точка на вътрешната му 
структура и по отношение на мястото му в икономическата система на 
страната. Също така и подготовка на учащите се за ситуации, в които те ще 
бъдат в ролята на участници чрез обсъждане на основни производствено-
икономически явления. 

Като основни съдържателни аспекти са визирани следните: 
 място на бизнес организацията икономическа система; 
 основните компоненти, влияещи върху производствените процеси; 
 предприемаческа етика; 
 организационна структура и организация на производствените 

процеси; 
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 икономически показатели (продуктивност, рентабилност, ликвидност 
и др.); 

 статут на бизнес организацията; 
 трудови отношения в бизнес организацията; 
 участие на служителите в управлението на бизнес организацията; 
 процеси на интернационализация и глобализация, и въздействието 

им върху бизнес организацията, и пр. 
 
г. Икономическа роля на държавата  
Основната цел е подготовката на учащите се за ситуации, където те са в 

ролята си на икономически активни граждани чрез обсъждане на 
функциите на държавата в икономическия процес на страната, а също така на 
политико-икономическите дейности. 

Към основните съдържателни аспекти спадат: 
 икономически функции на правителството; 
 алокационна, дистрибуционна и стабилизационна функции на 

държавата; 
 политически процеси в икономиката; 
 функциониране на държавните разходи - бюджет, данъци, държавен 

дълг; 
 икономическа цел. 
 
д. Международни икономически отношения 
Целта е учениците да получат знания за международните икономически 

отношения, които са необходими не само за разбирането на националната 
икономика, но и предоставят възможност за запознаване с все по-тесните 
връзки на световната икономика. Що се отнася за страните с преходна 
икономика, то на първо място стои откритостта на тези икономики по 
отношение на другите държави и свързаната с това тяхна постепенна 
интеграция в световното стопанство. 

Основните съдържателни аспекти се отнасят до:  
 причините и теориите за обяснение на международните 

икономически отношения; 
 развитието на външната търговия и на международното движение на 

капитала; 
 примери за международна търговия; 
 бариери в международната търговия (тарифни, нетарифни търговски 

ограничения); 
 регионални организации (Европейски съюз, Европейски 

икономически и валутен съюз); 
 интеграция на различните държави в световната икономика. 
Чуждестранният опит в процеса на подготовката на специалисти показва, 

че продължителното обучение, води до придобиването на редица 
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компетенции [6]. Резултатите от подобно продължително икономическо 
образование ще доведе до използването на компетенции от вида: -
 когнитивни – респ. компетенции от общ характер необходими на всички 
специалисти и предполагащи продължително използване на получените 
знания; - функционални - т.е. практически умения в контретна трудова среда; 
- личностни - предполагат поведенчески умения в конкретни ситуации; -
 етически - предполагат наличието на определени личностни и 
професионални ценности. 
 
5. Заключение 

В създалата се ситуация изключителна практическа значимост имат 
различни методически концепции ориентирани към действеният аспект, 
включващи определени стратегии и техники за:  

• овладяване на способности за адаптация към различни житейски 
ситуации с икономически характер; 

• за формиране на умения за поемане на отговорност; 
• за проява на специфично поведение в системата на обществените 

отношения. 
С оглед съвременните изисквания, икономическото образование в 

училище трябва да стане задължителна съставна част на общото образование. 
Целта е да не се ограничава само до придобиването на базисна финансова и 
икономическа грамотност, а да се насърчава формирането на качествата: 
иновативност, инициативност, предприемачество, независимост, увереност в 
собствените възможности и пр., които стоят в основата на способността да се 
поема разумен риск. Това са качества, полезни не само в бизнеса, а те са 
необходими за всяка една професия и дейност в живота на човека. 
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Abstract. Natural services create the conditions for the existence of life and the economy of 

our planet. Their maintenance and storage create conditions for the existence of present and 

future generations. Their economic assessment would help to create conditions for their 

effective contribution in the price of the final product, and appropriate compensation 

management and conservation of the environment in terms of public and private property. 
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1. Въведение 

Основно значение за благосъстоянието на човека, за неговото оцеляване 

и здраве, за настоящето и бъдното поколение  оказват екосистемите със 

своите разнообразни и недостатъчно все още оценени екологични услуги. В 

последните 20 години са направени редица проучвания и оценки на 

екосистемите с участието на редица екипи от различни специалисти при 

използването на стотици индикатори за околната среда. От всички направени 

проучвания и констатации се оценява, че биоразнообразието намалява с 

чувствителни темпове, деградацията на екосистемите е в състояние да 

наруши устойчивостта им и  тяхната способност за предоставяне на 

екосистемни услуги за сегашните и бъдещи поколения. 

Сегашните икономики по света въздействат и за промяна на климата, 

нарастването на човешката популация заплашва да се увеличава все по 

драстично изчерпването на ресурсите. Във все по-голяма степен природната 

среда с цялото си биоразнообразие и извършваните от нея екосистемни 

услуги трябва да бъдат остойнностени, за да се намери пълната им стойност 

за обществото, като цената за тяхната употреба да позволи все повече да бъде 

запазено тяхното развитие и бъдеща употреба. Освен технологии с висока 

добавена стойност от хората, крайно време е да се отчита и добавената 

стойност на природните екосистеми. Всичко което е свързано с нашето 

ежедневие е и благодарение на процесите в екосистемата, от която 
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човечеството е неделима част. В класическата оценка за крайният продукт се 

включват материалите привнесени в суров вид, тяхната преработка и 

човешкият труд. Най-важните параметри, без които обаче няма да има 

реализация са забравени като водата, въздуха, земята, горите. Крайният 

продукт при сегашната икономическа оценка е лишен от пълната си 

стойност, защото не е отчетена в достатъчна степен услугата получавана от 

екосистемите. За да бъде включена тази стойност на екосистемите, тя трябва 

да получи оценка за всички възобновяеми и невъзобновяеми ресурси. 

Оценката е сложен процес обхващащ дейността на стотици специалисти в 

различни области и обединени в опитите да създадат основна рамка на 

оценка на екосистемите. 

 

2. Дейности, базови публикации и организации насочени към оценка на 

екологичните услуги 

Стойността на екосистемните услуги и природния капитал по света 

В класическата статия на Робърт Констанца [1] и колектив през 1997 г. са 

заложени акцентите за оценка и развитие на концепцията за природния 

капитал и услугите на екосистемата. Идентифицирани са 17 екологични 

услуги. Направен е опит да се даде оценка на всяка услуга от екосистемата 

чрез използването на различни методи като сумата от ползите за потребителя 

и производителя, приблизителна величина за икономическа стойност на 

услугата, като се има предвид търсенето на услуги от екосистемата. 

Областите са разделени на морски и земни с техните подсистеми и 

стойността на всяка област е умножена по повърхността й за да се получи 

крайният резултат. В този период е направен задълбочен анализ на над 100 

различни изследвания в областта. Оценките са приравнени към щатския 

долар за 1994 за да има сравнимост на резултатите. Многобройните статии, 

многобройните проекти и анализи  излезли след този период в основата си се 

базират на тази статия. 

 

Оценка на екосистемите на хилядолетието 

През последните десетилетия са направени няколко големи доклада в 

опита за анализ и оценка на състоянието на екосистемите. През 2005 година е 

извършена оценка на екосистемите на хилядолетието (Millennium Ecosystem 

Assessment (MA) с заслуги по разграничаване на екосистемите в 4 основни 

вида: материални услуги, регулиращи услуги, културни услуги и 

поддържащи услуги. Търси се връзката между функционирането на 
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екосистемите и благосъстоянието на хората. Изследват се запасите на 

природния капитал, и услугите на екосистемите в резултат от добавената 

стойност на тези запаси. Оценява се, че икономическата система не е в 

състояние да замени напълно изчерпващият се природен капитал с човешки 

капитал. В производствената функция природния капитал има своето място 

наред с човешкия и икономически капитал. 

 

Икономика на екосистемите и биоразнообразието (TEEB) 

Проучването на TEEB организирано в няколко етапа започва от 

Германия (известно като Потсдамска инициатива) и Европейската комисия в 

отговор на предложение на G8+5 министрите на околната среда в Потсдам, 

Германия през 2007 г., да се разработи глобално проучване на 

икономическите аспекти на загубата на биологично разнообразие. Вторият 

етап от проучването TEEB се организира от Програмата на ООН за околната 

среда (UNEP), с подкрепата на редица организации, включително 

Европейската комисия, германското Федералното министерство на околната 

среда, опазването на природата и ядрената безопасност и Британският 

департамент за околна среда, храни и въпросите на селските райони. 

Изследването е ръководено от Паван Сукдев, старши експерт в Дойче банк и 

основател-директор на зелено счетоводство (Green Indian States Trust in 

India). Екосистемите са разделени на 12 биома. Оценява се че е необходимо 

да се направи оценка от биофизична гледна точка, като не във всички случай 

е възможно използването на точни измерители, използват се и 

приблизителни стойности за икономическа оценка. Услугите от екосистемите 

се разделят на 2 основни направления – според капацитета които 

екосистемата предоставя и според реалната употреба на природната услуга. 

Разграничава се потенциална от реална употреба и се взима предвид 

непряката употреба (регулиращата услуга). Често пъти услугите от природата 

не са единични, а комбинирани и употребата на една от тях оказва влияние на 

останалите. Това изисква единична и групова оценка. Използват се различни 

методи за оценка като: Обща икономическа стойност (Total economic value).  

Включват се два агрегирани показателя: стойност на използване и стойност 

на неизползване. При съществуваща пазарна информация се използва метода 

на директното пазарно оценяване. Когато стойността не е конкретна пазарна 

цена (пряка или непряка), се задават хипотетични стойности. По-различен 

подход е този при „разкриване на предпочитанията“, но той е свързан с 
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редица субективни предпоставки и се влияе от доходите на населението и 

промяната на цените. 

 

3. Възможности и методи за оценки на природните услуги 

Все повече учени оценяват значението на екосистемите в различните им 

измерения от икономическо, социално, екологично и културно измерение. 

Ако екосистемните услуги могат да бъдат остойностени, те ще бъдат важен 

инструмент за управляващите процесите и за извършване на устойчива 

политика по отношение ограничените ресурси. Реалната цена би позволила 

изплащането на компенсации за загубата на екосистемни услуги, или 

възможност те да бъдат запазени за по продължителен период. Пълната цена  

на екосистемните услуги е и отговорност за запазването на 

биоразнообразието и средата. Не бива да се забравя и отговорността за 

бъдещите поколения, които също имат права върху ограничените ресурси и 

те не трябва да бъдат лишавани от тях от настоящите поколения с тяхното 

изчерпване или унищожаване. Остойностяването позволява да се взимат 

решения в условията на сравнителен режим между различни варианти на 

употреба и би позволило по рационално разпределение между конкуриращи 

се потребления.  Обосноваването на различните групи екосистемни услуги и 

тяхното остойностяване в паричните им еквиваленти позволяват да се 

създават фондове със средства за осигуряване на тяхното поддържане. 

Крайно време е остойностяването на екосистемните услуги да бъде включено 

в системата на националните сметки. Сегашните икономически показатели не 

включват отрицателните вторични ефекти, като замърсяването на околната 

среда. Така например „БВП измерва само един показател на растежа-

дейността. Икономическата дейност“[4]. Но дали дадена екологична 

катастрофа отчетена като повишена икономическа дейност по 

преодоляването й може да бъда включвана в растежа на една икономика, 

както сега се прави с настоящите икономически показатели.  Когато след 

подобна катастрофа се губи част от живата природа, унищожено е 

биоразнообразието в пострадалия регион, това не е растеж, а невъзвратима 

загуба. В гонитбата за икономически напредък се пренебрегват социалните 

дейности, въздействието върху околната среда, културните проблеми и се 

губи преценката за потенциални дългосрочни последици. Паричната оценка 

не означава, че икономическите стимули са единственото решение, но трябва 

да се разглежда като допълнение към други инструменти като 

пространственото планиране и регулиране. Стартиралите дискусии за 
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икономическа оценка позволяват да бъдат използвани според (Rudolf de 

Groot-2012) над 1350 ценностни оценки с разработването на база от данни 

(Ecosystem Service Value Database (ESVD). 

Първоначално опити за остойностяване на екосистемните услуги се 

датират през 60-те години, но в по-значителен аспект се реализират след 

публикуваната статия на (Costanza, R.-1997) и авторски колектив. Тези 

публикации обхващат голям брой от екосистеми, биоми, различни 

дефиниции на услуги, различни области, различни нива на мащаб, време и 

сложност и различни методи за оценка. В допълнение, редица независими 

библиографии и справки за различните екосистеми и методологии са 

съставени от отделни автори или институти. Извършената работа по оценка 

обхваща големи колективи с много специалисти в оценяваните области. 

Информацията за паричните стойности дава възможност за по-ефективно 

използване на ограничените средства чрез идентифициране, където 

опазването и възстановяването е икономически най-важната и може да бъде 

предоставена на най-ниска цена [5](Crossman и Bryan, 2009 г.;. Crossman и др, 

2011). Икономическата оценка спомага за изплащането на компенсация при 

загубата на екосистемни услуги в различни условия на отговорност. 

Класическото поставяне на цена на стока или услуга е тя да е минала през 

пазарна оценка. Липсата на пазарна такава за природните услуги изисква 

избор на методи позволяващи оценка при невъзвратима загуба или при липса 

на възможности за замяна на загубената услуга с друга, когато няма аналог в 

нейното действие. Например загубата на пчелите за опрашването на 

растенията, не може да бъде предотвратена с други заместители, така че 

оценъчната стойност трябва да позволява варианти на тяхното запазване и 

предотвратяване на евентуалното им изчезване. По подобен начин 

уникалните пречиствателни свойства на природата не могат да бъдат 

заменени с механични аналози от типа на пречиствателни станции 

извършващи в същата степен и то безвъзмездно пречиствателната дейност. 

Оценката на природните услуги би позволила да се реализират плащания за 

тяхното запазване и устойчива употреба. По подобен начин излъчването на 

вредни емисии във въздуха, не може да бъде компенсирано само с пазар и 

продажба на права за замърсяване, а е необходимо преориентация към все 

по-чисти по отношение на замърсяването на въздуха технологии или 

плащания за съществуването на горски масиви, осигуряващи по природен 

път услугата от чист въздух. В доклада на ТЕЕВ в областта на политиката 
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2011 се насърчава възможността да се търсят варианти за интегриране на тези 

стойности в системите на националните сметки.  

Втората голяма стъпка при остойностяването на екологичните услуги е 

търсенето на варианти за сравнимост на паричните стойности дадени в 

различни страни с въвеждането им в базата данни на (Ecosystem Services 

Valuation Database-ESVD). В този проект на ТЕЕВ се цели събирането на 

едно място на цялата възможна информация, различните анализи и 

изследвания на специалистите занимаващи се с оценки по услугите на 

екосистемите. Според цитираната информация от статията на ((Rudolf de 

Groot-2012) са събрани над 300 изследвания и над 320 публикации в тази 

област. Крайната цел е човечеството да намери разумен начин за употреба на 

ограничените ресурси да се установи къде възстановителните процеси са 

икономически целесъобразни, както и да компенсира и заплаща загубите от 

услугите на природните екосистеми. При повечето оценки за основна 

единица се взима долара, като паричните единици на други сравнявани 

страни се коригират с дефлатори на БВП на всяка страна или се превръщат в 

международни долари чрез използване на паритета на покупателната 

способност. Други проблеми са различните мерни стойности, валути и 

ценови нива (като готовността за плащане на домакинствата годишно, 

капитализираната стойност за даден времеви хоризонт, пределна стойност на 

акър и др.  В ESVD паричните единици са в прогнозни стойности (Values 

Estimated in Monetary units). Всички преобразувания чрез официалните 

валутни курсове, дефлаторите на БВП и се позовават на Световната банка.  

 В икономиката, готовността да се плати (willingness to pay (WTP) е 

максималната сума, която човек би бил склонен да плати, саможертва или 

замяна, за да получи по-добро или за да се избегне нещо нежелано, като 

например замърсяване. В настоящия случай WTP  на човек или домакинство 

се изчислява на хектар/годишно. В рамките на утилитарните подходи са 

разработени многобройни методологии, които се опитват да представят в 

числов вид изгодите от различни екосистемни услуги. Както и с частните 

пазарни блага, общата черта на всички тези методи на икономическо 

измерване на ценността на екосистемните услуги е, че те се основават на 

теоретичните аксиоми и принципи на икономиката на благосъстоянието. А 

тези мерки за измерване отразяват готовността на хората да платят или 

тяхната готовност да получат компенсация за измененията причинени от 

тяхното равнище на използване на конкретното екосистемно благо. Макар 

готовността за плащане и готовността за получаване на компенсация да се 
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трактуват като взаимозаменяеми, между тях съществуват емпирически и 

концептуални различия. В широкия смисъл готовността да се плати 

съответства на ситуацията, когато природоползвателите не са собственици на 

ресурса, обезпечаващ услугата, или когато равнището на услугите нараства, а 

в същото време, готовността да се получи компенсация съответства на 

ситуацията, когато са собственици на ресурса, обезпечаващ услугата, или 

когато равнището на услугите значително се съкращава. На практика 

готовността за плащане на компенсация има тенденция да бъде по-висока, 

отколкото оценката за готовността за плащане. Методите за оценна на 

ценността на различните природни услуги са в зависимост от собствеността –

частна или обществена. Така ако екосистемната услуга е частна собственост 

и се продава на пазара, покупателните предпочитания се определят от 

индикатори по отношение на стоката в сравнение с други негови заместители 

или взаимодопълващи се стоки при дадени съотносителни цени и други 

икономически фактори.  При такива екосистемни услуги с по-голяма точност 

може да се установи кривата на търсене на основата на наблюдаваното 

пазарно поведение. В повечето случай екосистемните услуги не са частна 

собственост и не преминават през пазарна оценка, поради което кривата на 

търсенето за тях не може да бъде непосредствено наблюдавана и измервана. 

В тези случай за измерване на стойността се използват алтернативни методи. 

Различните автори и ползватели честа класифицират разнообразните методи 

на измерване на стойността на екосистемните услуги нееднозначно. Поради 

това групирането и наименованието на системата от методи образува 

обширна класификация, съдържателната страна на която в основата си зависи 

от това дали мярката на стойността е на основата на наблюдения или е 

резултат от хипотетични данни. Многото условности, субективната преценка, 

различния жизнен стандарт създават условия за оценки различаващи се по 

региони с висок и нисък жизнен стандарт, така и с такива богати или бедни 

на природни ресурси. Различията изискват съобразяване с условията на 

средата и корекции в стандартните подходи. Оценката на ползите от едно 

място и механичния му пренос на друго място са обект на дискусии за 

надеждността в оценката на измерване при определени различни условия. 

Различните характеристики на средата и населението създават условия за 

неточни преценки при употреба на еднакви методики за оценка и различни 

интерпретации. Като цяло преките методи са предпочитани пред косвените. 

Избора на методика за оценка за всеки конкретен случай се в зависимост от 

съществуващата информация.  
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4. Заключение 

Оценката на екосистемните услуги не е самоцелна. Управлението на 

природоползването трябва да отчита ползите за настоящите, но и за 

бъдещите поколения. Болшинството разработки са насочени съм 

предсказване на измененията в природните услуги и много в по-малка степен 

към реализиране на тяхната реална оценка в тесен смисъл на думата.  

Непрекъснато променящата се природна среда не без благодарение на 

човешката намеса, задълбочава процеса п отношение на реализиране на 

компенсационни механизми за съхранение и развитие на природните услуги. 

Във все по-голяма степен е належащо уеднаквяване на методиките и 

показателите за измерване на екосистемните услуги, както и тяхното 

статистическо ежегодно поддържане и актуализиране. Забавянето на 

запазването на най-важните за живота на земята екосистемни услуги няма да 

може да бъде заменяно с други алтернативи поради тяхното фундаментално 

значение за съществуването на биоразнообразието и живота на нашата 

планета.  
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Abstract. The following article focuses on local dimensions in specific measures 
concerning the future of "green" economy, through one of its objects - the "green" industrial 
property. Intergenerational equity, the core of sustainable development, is projected onto 
individual atoms – which is the characteristic of the principles of "green" innovation system 
and in particular to "green" industrial property. The author focuses on the principles of fair 
trade and "green" trademark. The article refers to the positive example of the first registered 
green trademark - Fairtrade mark® and the opportunities that are available to the small and 
medium business in Bulgaria. The article represents managerial and legal aspects of the new 
trend, which has found worldwide supporters 
Keywords: green industrial property, trade mark, fair trade, sustainable development, green 
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1. Въведение 

Формулирането на доктрината „устойчиво развитие” се свързва с 
България, по повод проведения на 27 април 1972 г. в гр. София, 
Международен форум „Градът и жизнената среда на човека” [1].   
Значимостта на страната ни е утвърдена в произнесеното от Морис Стронг 
слово, който заявява: „Ние всички долавяме значимостта на тази 
конференция. Едва ли има по-добър форум от този и едва ли има по-
подходящ град за тази цел от София, символът на този град са отговорните 
хора, които обсъждат на тази конференция бъдещето на човечеството, 
организацията на човешкото общество на бъдещето, което е главната тема на 
конференцията в Стокхолм. България служи като стимулиращ пример на 
ефикасна работа, насочена към бъдещето” [2].  

Все по-осезателна е актуалността на доктрината устойчиво развитие, 
предпоставящо разнообразието от дефиниции. В настоящото изложение 
възприемаме тезата на проф. Пенчо Пенчев за устойчивото развитие като 
концепция, прагматична потребност и нов дневен ред за  бъдещото развитие 
на планетата, изключващ  политическите алтернативи [3]. Би трябвало след 
42 години страната ни отново да бъде в първите редици на държавите, 
интензивно работещи за постигане на тази доктрина във всички сфери, 
включително и на ниво индустриална собственост. Презумпцията е оборима.  
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Привърженици сме на становището, че знанието и информираността 
могат да променят ситуацията. Водени от тази идея, с настоящата тематика 
ще се фокусираме върху една нова тенденция в устойчивото развитие, 
наречена „зелена” индустриална собственост. Микро-проявление е първата 
„зелена” търговска марка – Fairtrade mark®, която успешно би могла да се 
приложи в нашата страна. Защитаваме тезата за 3D-положителен ефект както 
в локален план – за малкия бизнес и потребителите, така и в глобален мащаб 
– върху околната среда и устойчивото развитие.  
 
2. Релацията индустриална собственост - устойчиво развитие  

През 2013 г. ООН обобщава глобалните цели за развитие на 
хилядолетието и определя срок от 1000 дни до срещата на върха през 2015 г., 
посветена на устойчивото развитие, за частичната им реализация [4]. Част от 
амбициозната програма са фиксираните цели във връзка с обезпечаване на 
екологичната устойчивост, нови правила за международна търговия, нови 
модели за потребление и производство на блага. За да се гарантира 
настоящият стандарт на живот, а в някои райони на света той да бъде 
подобрен, както и обезпечаване бъдещето на човешкия род се определя една 
глобална цел: нов път на развитие, гарантиращ екологична устойчивост и 
преустановяване разрушителната дейност на антропогенния фактор. Предвид 
многоаспектният анализ по различни показатели, се достига до това 
генерално заключение за качествено и количествено трансформиране 
дейността на човека, с цел градивност, устойчивост и съхраняване на 
планетата – нашият общ дом.  

Мащабната концепция на ООН има своите локални измерения в 
конкретни мерки, представляващи брънка от реализацията й. Предвид 
наличието на фиксирани политики, касаещи производството, потреблението 
и търговията, то новата парадигма „зелена” икономика се проектира в 
частицата „зелена” индустриална собственост. Икономическата концепция е 
свързана с изграждането на качествено нова стратегия, тъй като досегашният 
опит не е доказал положителен ефект върху екологичната устойчивост. 
Сериозни проблеми за човечеството се оказват бедността, безработицата и 
икономическото поглъщане на малките производители и държави от силните 
в бранша. Не случайно през 1988 г. се появяват наченките на т.нар. 
„справедлива търговия” която бележи привърженици в над 50 държави през 
2011 г. Новата парадигма се свързва не само с икономическите и еко 
измерения, а и с новия световен политически ред, чието начало е програмата 
„Agenda ХХІ” /биполяризирана от общественото мнение и това на 
специалистите - от „осанна” до „разпни го”/. Справедливостта между 
поколенията, ядро на устойчивото развитие, се проектира върху отделните 
атоми, каквато е характеристиката на принципите за „зелена” иновационна 
система и в частност за „зелена” индустриална собственост. Развитието на 
последната е по аналогия от т.нар. „зелена революция”.  Тя трябва да укрепи 
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икономическия статус на малките производители, еко-земеделието, като 
политиките на национално ниво в т.нар. „развиващи се държави”, в която 
група се числи и България, следва да се фокусират върху поощряване на 
дребните и средни предприемачи. Насърчителни действия за осъществяване 
на фиксираните цели са в налагането на т.нар. „fair-trade” /справедлива 
търговия/ и „зелените” търговски марки, които са в състояние да променят 
потребителските навици така че, да се постигне еко-ефект и устойчивост. 
 
3. Релацията „справедлива търговия” – индустриална собственост 

Движението FAIRTRADE се е зародило в началото на 21 век. Според 
буквалният превод от англ. fair-trade е „справедлива търговия”. Наложилото 
се разбиране за нов модел на търговия, различен от т.нар. конвенционална 
търговия, е свързан с доктрината за устойчиво развитие и по-конкретно е 
проявление на програмата Agenda 21. Независимо, че е двуполюсно 
отношението към новият тип търговски методи, то е факт че за едно 
десетилетие все по-активно се налагат и дори биват предпочитани. Считаме, 
че формулировката за богатия Север и бедния Юг все още е актуална. 
Единствената официална дефиниция на „справедлива търговия” е дала 
неформалната асоциация FINE (включва следните организации: Fairtrade 
Labelling Organizations International, World Fair Trade Organization (WFTO), 
Network of European Worldshops and European Fair Trade Association (EFTA)). 
Възприема се, че справедлива е търговията, представляваща „ ... търговско 
партньорство, основано на диалог, прозрачност и уважение, стремящо се към 
справедливост в международната търговия”.  Организациите за справедлива 
търговия са активно ангажирани на страната на производителите и биват 
подкрепяни от потребителите. Те се стремят към повишаване на 
осведомеността и организират кампании за промяна в правилата и практиката 
на конвенционалната търговия. Целите на справедливата търговия са 
свързани с подпомагане производителите в развиващите се страни 
/първоначално става дума за държавите от Африка, но по-късно кръга от 
адресати се разширява, като биват включени страни от Азия и Латинска 
Америка/; по-високи цени на продуктите за износителите; високи екологични 
стандарти; социална рефлексия по отношение благосъстоянието на 
производителите; преференциални търговски условия и насърчаване на 
устойчивото развитие. Производителите са от развиващите се държави, с 
нисък социален статус и икономическо положение, а потребителските пазари 
са на развитите страни. Първите стоки, предмет на справедлива търговия, 
предвид географските ширини където живеят производителите са: 
занаятчийски, кафе, какао, захар, чай, банани, мед, памук, вино, пресни 
плодове, шоколад, цветя и злато. От 2006 г. списъкът със стоки е значително 
разширен, като се включват още ябълки, круши, грозде, сливи, лимони, 
портокали, клементини, личи, авокадо, ананас, манго, плодови сокове, киноа, 
чушки, зелен фасул, кокос, сушени плодове, ройбос чай, зелен чай, сладкиши 
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и бисквити, мед, мюсли, зърнени блокчета, конфитюри, лютеница и сосове, 
билки и подправки, ядки и масло от ядки, бира, ром, цветя, футболни топки, 
ориз, кисело мляко, бебешки храни, захарен скраб за тяло, памук и памучни 
изделия. 

Категорично обстоятелство, наложило правилата на FAIRTRADE е факта 
че традиционната търговия се осъществява от големи производители и/или 
износители, а дребното предприемачество е почти невъзможно да достигне 
до големите пазари. Достъпът до международна търговия е монопол на 
икономически по-силните субекти, диктуващи едностранно правилата на 
търговските взаимоотношения. Именно тази тенденция напоследък се 
възприема за дискриминационна спрямо дребните производители и 
стопански единици, като идеята на справедливата търговия е да се дадат 
равни права за участие в международния търговски оборот както на едрите 
предприемачи, така и на останалите от по-низките нива. Контактът между 
дребния производител и световният пазар да е пряк, а не опосреден от 
изкупвачи-износители. Пласирането на произведените блага от малките 
стопанства и дребните предприемачи е ключов момент, тъй като именно той 
предпоставя провал или успех. Не е достатъчно еко-производството, а са 
необходими нови правила на равнопоставена търговия, еднакво 
позициониране стоките на пазара и приоритет на природосъобразно 
произведените блага, предложени на крайния потребител на достъпна цена. 
Именно това е политиката на Fairtrade. Произведеният продукт следва да 
бъде разпознаваем от потребителите и те да го предпочетат сред всички 
останали на пазара. През 80-те години на ХХ-ти век теоретиците на 
мениджмънта заключават, че „успешните корпорации трябва да произвеждат 
преди всичко марки, а не просто продукти”[5]. Производството на стоки, 
съчетано с процеса на брандиране са посочени като „евангелие на 
индустриалната епоха” [6]. Водени от горното и на принципа на аналогията 
можем да твърдим, че валидното за корпорациите следва да е приложимо и за 
дребните производители. Пресечната точка между екологични стандарти, 
устойчивост и дребен бизнес се оказва „зелената” индустриална собственост 
и по-конкретно „зелената” търговска марка. Брендът продава, тъй като 
конкуренцията на пазара се диктува от потребителската култура. Мисленето 
на потребителя е ориентирано към търговската марка и именно логото й 
задейства т.нар. соматични маркери, благодарение на които всеки потребител 
прави своя избор измежду разнообразието от стоки. Марката е бърза 
асоциация, предопределя нагласите и избора на клиентите. Пазарът е пъстър 
микс от разнообразни брандове, които въздействат по различен начин на 
потребителя – зрителна асоциация, слухова, обонятелна, информирана т.е. 
„отключват се” всички неврони на мозъка и човек предпочита един продукт 
пред друг продукт, от една и съща категория, но различни марки. Най-новият 
метод за въздействие върху купувачите е т.нар. от Мартин Линдстрьом 
„сензорно брандиране” [7].    
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Налагането на еко-идеята не е новост, напротив все по-сериозна е 
тенденцията да се предпочитат еко-продукти. Защо? Страхът от 
унищожаването на природата т.е. влошаване на средата на живот, съчетан с 
мисълта за бъдещето на собственото му поколение е онзи соматичен маркер, 
който провокира купувача да избере продукт асоцииран с чистота, здраве, 
надеждност, бъдеще, живот. Именно това са част от причините в бъдеще 
трайно да се наложи „зелената” индустриална собственост и по-специално 
„зелената” търговска марка.  „Новата категория се нуждае от ново име.” - 
правило  в брандирането, което доказано във времето работи успешно. [8] 
След като бъдещето е свързано с промяна правилата на търговията и 
въвеждането на „справедлива търговия” за всички участници в процеса, то 
логично продължение е даването на име на първият „зелен” обект на 
индустриалната собственост - Fairtrade mark®. 

 
4. Fairtrade mark® - пример за „зелена” индустриална собственост и 
инвестиция в дребния бизнес  

Първият „зелен” обект на индустриалната собственост е Fairtrade mark®. 
По същество тя е първата „зелена” търговска марка, позната в над 100 
държави по света. Спазвайки логиката на изложението, бихме могли да я 
дефинираме като марка на настоящето и бъдещето, с потенциал за 
мащабност, широко разпространение, предвид съответствието й с 
концепцията за  устойчиво развитие. Марката е продукт на Международната 
организация за справедлива търговия (Fairtrade  International Organization 
(FLO)). Регистрирана е за първи път през 1998 г. като международна 
търговска и марка, съгласно Мадридската система [9]. Новата единна визия 
на  Fairtrade mark® се появява през 2002 г., а допълнителната характеристика 
на сертификатна марка през 2011 г. Сертификатната търговска марка е 
неконвенционален тип и намира приложение при обслужването на група 
производители и/или търговци. Тя е собственост на регистриралото я 
юридическо лице, което въвежда свои стандарти за разрешаването и 
контрола на нейното използване от производители с еднотипно или сходно 
производство. Налице е пълна прозрачност тъй като задължително при 
регистрирането ѝ, заявителят представят системата възприети и разработени 
от него правила, които смята да прилага при лицензирането ѝ. 

 Ръст на регистрациите на Fairtrade mark®  се  наблюдава през 2011 г. – 
10 на брой, когато е получена и новата характеристика. Понастоящем е с 
активни 57 регистрации, в различни държави като първенството се държи от 
Сингапур – 13 регистрации; Австрия, САЩ и Арабски емирства – по 11 
регистрации за  всяка една от тях. От януари 2014 г. влизат в сила нови 
преференциални програми за производство на по-големи количества от 
определени продукти, като за начало са определени захар, памук и какао. [10] 
Целта е стимулиране на отделни производства, в точно фиксирани региони. 
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Продуктите, с логото на Fairtrade mark® са познати в 120 държави (в 
Белгия, Франция, Нидерландия и Швейцария е известна още като „Max 
Havelaar” – измислен холандски герой.). В България една хранителна верига 
предлага като биопродукт кафе, носещо знака на справедливата търговия. 
Портфолиото към края на 2013 г. включва повече от 27 000 единици [11].  
Разпространението и се дължи на принципите за икономическа и социална 
търговска справедливост. Независимо че възниква по повод държавите от 
Африка, като най-слабо развити съгласно квалификацията на 
Международния валутен фонд, то този вид марка е предназначена и за 
развиващите се икономики, към която група е причислена България и поради 
което считаме за уместно въвеждането на fairtrade-марката [12].   
Лицензирането на Fairtrade mark® за България би било възможност за 
стимулиране на дребните производители и налагане на традиционни 
български продукти на международните пазари. С оглед класовете, за които 
марката притежава регистрация по Ницската класификация, България има 
какво да предложи на световния пазар, при това да отговори на екологичните 
стандарти и тенденцията за устойчивост. Считаме, че вместо да сме 
перманентните потребители, би било удачно да използваме природните 
дадености, уникалността на някои типични за нашата географска ширина 
продукти и да се присъединим към голямото семейство на  Fairtrade mark®.  

Логото на Fairtrade mark® е въведено през 2002 г. и представлява син и 
зелен кръг на черен фон, изобразяващ човек с вдигната ръка. Графичният 
израз символизира оптимизма на производителя, свързан със синьото небе, 
зеленината на природата и растежа с потребителите в цял свят. Поставена 
върху  етикетите, марката доказва, че продуктът отговаря на високи 
стандарти за екологично производство, както и че са спазени правилата на 
справедливата търговия, защитен е интереса на производителите, ведно с 
принципите на устойчивото развитие.   
 
  
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Регистрирана търговска марка и марка за услуга с № 235071 за стоки от 
класове 29 и 31 по Ницската класификация, собственост на  Fairtrade Labelling 

Organizations International, източник: http://www.wipo.int/branddb/en/ 
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Фиг. 2. Регистрирана марка за услуга в класове 35, 36, 41 и 42 по Ницската 
класификация, с № 4259650, собственост на  Fairtrade Labelling Organizations 

International, източник: http://www.wipo.int/branddb/en/ 
 
4.1. Защо е подходяща за България „зелената” търговска марка?  

Основната причина се корени в принципите на справедлива търговия, на 
които се подчинява марката: 

• Гарантирана минимална цена, предварително съгласувана с 
производителите, с цел подпомагането им и независимостта им от 
цените на ресурсите. 

• Предоставяне на допълнителни премии, с цел инвестиции в проекти 
за подобряване развитието на социалната, икономическата и 
природната среда в географските райони и държави, откъдето са 
производителите. 

• Подчертана насоченост към търговско партньорство, дълготрайност 
на взаимоотношенията, опростяване на процедурите за внос и 
улесняване на трансграничната търговия. 

• Ясни критерии за търговия, кореспондиращи със социалната и 
икономическа справедливост. 

• Налагане на устойчив модел на консумация, опозиция на 
досегашното неустойчиво потребление. 

• Екологичност на производството и съхраняване на екосистемите т.е. 
устойчивост. 

Тенденциите са свързани с реинвестиции в дребното производство, като 
индиректната рефлексия е редуциране на бедността, а оттам и разрешаване 
на продоволствени, битови проблеми, достъп до здравеопазване и чиста 
околна среда. Продуктите, носещи логото на Fairtrade mark® отговарят на 
международните стандарти за справедлива търговия, опазване на околната 
среда, гаранции за труда и факторите на устойчиво развитие. Именно това е 
наложилата се асоциация, съответно репутация сред потребителите, което е 
гаранция за сигурни пазари на стоките с тази марка.  
 
4.2. Как могат да се получат права за използване на Fairtrade mark®? 

Правото върху търговска марка е изключително право и принадлежи на 
лицето/организацията, която я е регистрирала. Съставните елементи на 
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правото върху марка са свързани с възможността на притежателя ѝ: да я 
използва; да се разпорежда с нея, както и в забраната по отношение на трети 
лица без негово съгласие да я използват в търговската си дейност.  Един от 
способите за получаване на права върху конкретна марка е лицензионният 
договор. Всички тези правила са приложими към използването на Fairtrade 
mark®. Предвид, че тя е и сертификатна търговска марка, следва да се отчита 
че лицензионният договор ще е съпроводен със специална вторична 
процедура, каквато е предвиденото от FLO стандартизиране. Използването на 
марката всъщност представлява поставяне на логото й върху опаковката на 
продукти от производители, чиято продукция е стандартизирана от FLO или 
от националните организации – NFOs. За първи път логото на марката е 
поставено в Холандия върху опаковка на кафе през 1988 г. от Nico Roozen, с 
цел да се противопостави на експлоатирането на кафе-берачки от Индонезия. 
Измислен е героят Max Havelaar, който е изместен от етикетите през 2002 г. В 
самото начало се проявява социалният характер на справедливата търговия, 
получила израз в „зелена” търговска марка. Търговците биха могли да я 
използват върху  брошури и други материали с промоционална цел, след като 
са получили съответното разрешение от FLO, някоя от националните NFOs 
или FMO /маркетинговата организация към FLO/. Най-близка до България е 
Австрийската NFOs, притежаваща права върху 11 регистрирани Fairtrade 
mark®, за продукти от различни класове. Тъй като юрисдикцията на 
националните NFOs е териториално ограничена, то бихме могли да 
използваме австрийските добри практики и да регистрираме в нашата страна 
подобно поделение. Най-новата политика на FLO е свързана с насърчаване на 
справедливата търговия и използването на Fairtrade mark® във всяка 
държава, където има интерес. Именно по този начин се привличат нови 
съмишленици към идеята, разширяват се пазарите и се налага тенденцията за 
устойчиво развитие чрез „зелена” индустриална собственост.  

 
4.3. Каква е ползата от Fairtrade mark®?  

Положителните ефекти могат да бъдат открити в следните посоки:  
1. Утвърдена марка за еко-продукт с висока репутация, гарантирани пазари и 
кръг от потребители. 
2. Доходност за малките производители и социална рефлексия върху 
общностите, както и запазване на природата. Шанс за развиващите се 
икономики. Показателен е примера, че към 2013 г. марката е реализирала 
продажби за 4,8 милиарда евро, за 1,3 милиона работници и фермери.  
3. Акцентът е върху дребния производител, а не опосредстваща компания-
изкупвач, която да реализира печалба за негова сметка и в негов ущърб. 
4. Устойчивост на средата и възможност за хронотопна мултипликация. 
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5. Заключение 
„Зелената” икономика е предизвикателство, на което е необходим 

адекватен отговор от държавите по света. Всяка стъпка в полза на тази нова 
парадигма е доближаване до концепцията, възприета на срещата Рио+20, 
през 2012 г. „Зелената” индустриална собственост, в частност налагането на 
„зелената” търговска марка все повече ни приближава към смисъла на 
доктрината устойчиво развитие, осъвременена със слогана „Бъдещето, което 
искаме”. Българският производител, работещ в държава с развиваща се 
икономика има реалните шансове да допринесе за изпълнение на 
концепцията устойчиво развитие и успоредно с това да подобри собственото 
си икономическо положение. Познавайки и прилагайки добрите практики в 
сферата на индустриалната собственост, в частност „зелената” търговска 
марка,  присъединявайки се към глобалната общност на „справедливата 
търговия”, българските компании биха си осигурили сериозни перспективи и 
бъдеще на международните пазари. За да не остане само в минало време 
казаното от Морис Стронг през 1972 г. в София за приноса на нашата страна 
към световната идея „устойчиво развитие”, то е напълно възможно днес да 
направим крачка като лицензираме  „зелена” търговска марка за традиционни 
български продукти, а в утрешния ден сами да наложим собствени еко-марки 
сред международните потребители. 
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Abstract. The paper deals with current issues in the energy sector in Bulgaria. In this 
direction are analyzed financial indicators for the construction of facilities for the production 
of renewable energy.The purpose of this paper is an analysis and evaluation of the impact of 
various economic factors on the key financial net present value and its role in investment in 
energy production from different energy sources. The focus of the article is on subjects like 
time horizon, affordability, “polluter pays principle”, return on investment, return on capital, 
public-private partnership, adjustment of inflation. 
Keywords: Energetic, Renewable Energy Sources, Financial Indicator, Net Present Value.   

 
1. Увод 

Развитието на възобновяемата енергия е основен предмет на енергийната 
политика на Европейския съюз (ЕС) с оглед намаляване на емисиите 
въглероден диоксид (С02), което е една от основните цели на Общността (за 
изпълнение на споразумението в Киото) [1].  

В настоящата разработка фокусът на вниманието се поставя върху  
финансовия показател Финансова нетна настояща стойност (ФННС). 
Методологията за определяне на финансовата възвръщаемост се състои в 
използване на подхода на сконтирания паричен поток (СПП). Това води до 
някои предположения, които: 

- отчитат единствено входящи и изходящи парични потоци 
(обезценяване, резерви и други счетоводни елементи, които не отговарят на 
реалните потоци се пренебрегват); 

- натрупването на парични потоци  се проявяват през различните години 
и налага въвеждането на подходящ финансов сконтов коефициент за 
изчисляване на настоящата стойност на бъдещите парични потоци [2, 3]. 

Акцентът се поставя върху следните теми: 
- времеви хоризонт за различните видове проекти; 
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- принцип „замърсителят плаща"; 
- рентабилност на инвестицията - ФНВ(И);  
- корекция на инфлацията; 
- публично-частно партньорство; 
- възвръщаемост на капитала - ФНВ(К) - на (по възможност частни) 

инвеститори. 
Основно значение за изграждането на ВЕИ мощности са търсенето на 

енергия, сезонни и дългосрочни тенденции и също така - за електроцентрали 
- типична графика на дневното търсене на електроенергия. 

Финансовите потоци се пораждат от продажбите на енергия (газ, 
електричество, топлинна енергия). Количественото изражение на доходите 
следва да отчете различните компоненти на приходите, ако има такива [4].  

Ако  съществуват политики за насърчаване на енергопроизводството от 
възобновяеми енергийни източници, то в такъв случай финансовите потоци 
не се пораждат единствено от продажбата на електроенергия на настоящите 
цени на собствения капитал (ФННС(К)). 

Във всеки случай е желателно чрез финансовият анализ внимателно да се 
прецени доколко инвестицията и възвръщаемостта на капитала зависят от 
стимулите за публичния сектор. В противен случай стимулите за 
производство на енергия от възобновяеми източници не би следвало да се 
отчитат при изчисляване на приходите във финансовия анализ на 
рентабилността на инвестицията (ФННС(И) [4].  

 
2. Влияние на финансовия сконтов коефициент върху устойчивостта на 
проекта 

Финансовият сконтов коефициент отразява алтернативната цена на 
капитала, дефинирана като "пропусната очаквана възвръщаемост” вследствие 
пренебрегване на други потенциални инвестиционни дейности за даден 
капитал" [2]. Съществуват множество теоретични и практически подходи за 
определяне на референтната стойност, която се използва за нуждите на 
сконтиране при финансовия анализ [2]. 

 

 
 

Фиг. 1. Структура на финансовия анализ 
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Показаната структура на финансовия анализ (фиг. 1)  има приоритетно 
практическа насоченост. Ключово място във финансовия анализ има 
финансовата устойчивост. Това е обусловено от динамичната пазарна среда в 
областта на енергетиката, която е обект на силни държавни регулации. Много 
често тези държавни намеси имат анти - пазарен характер и накърняват 
интересите на инвеститорите. 

В тази връзка се налага при извършването на финансов анализ от страна 
на инвеститора да се акцентира върху финансовата устойчивост на проекта. 

Първата логична стъпка при финансовия анализ е изчисляване на 
общия размер на инвестиционните разходи.   

Прогнозите относно бъдещото развитие на проекта следва да се 
формулират за период, който е подходящ с оглед на икономически полезния 
му живот и достатъчно дълъг, за да обхване вероятното средно/дългосрочно 
въздействие на проекта. Изборът на времеви хоризонт има изключително 
важни последици за резултатите от процеса на оценяване и да окаже влияние 
върху определянето на процента на съфинансиране от ЕС [4]. В таблица 1 е 
представен референтния времеви хоризонт за последните седем години. 
 

Таблица 1. Референтен времеви хоризонт (години),  
препоръчван за периода 2007-2013 г. 

 
Проекти по отрасли Години 
Енергия 25 
Води и околна среда 30 
Железопътни линии 30 
Пътища 25 
Пристанища и летища 25 
Телекомуникации 15 
Промишленост 10 
Други услуги 15 

 
За повечето инфраструктурни проекти времевият хоризонт е най-малко 

20 години; за производствените инвестиции приблизително той е около 10 
години. При всички положения продължителността на времевия хоризонт не 
следва да надвишава икономически полезния живот на проекта [5]. 

Най-сложно е определянето на полезния живот на проект в енергийният 
сектор. Това е така, поради нестабилната нормативна база в България и от 
друга, в повишаващите се цени на енергоносителите. По отношение на 
проектите свързани с ВЕИ ключово значение има държавната регулация за 
производство и изкупуване на електроенергия, защото гарантираните 
държавни цени са основен стимул за инвестиции в такива проекти. 
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2.1. Рентабилност на инвестицията 
Регламентите на ЕС относно намеси от страна на фондовете разглеждат 

обичайната очаквана рентабилност, за да се избегне предоставяне на 
прекомерно финансиране. 

Обичайната очаквана рентабилност на инвестицията е тази норма на 
възвръщаемост, която осигурява достатъчно доходи, за да се покрият 
алтернативните разходи на входящите ресурси. 

Обикновено, за да изисква един проект принос от фондовете, нетната 
настояща стойност на инвестицията следва да е отрицателна (а финансовата 
норма на възвръщаемост да е по-ниска от приложения сконтов процент). В 
таблица по-долу е посочен пример от разгледана ФНВ(И)  извадка на 
инвестиционни проекти, спонсорирани от ЕС в предишни периоди на 
програмиране.  

 
 

Таблица 2 . Референтни стойности на ФНВ за периода 2007-2013 г. 
 Брой 

проекти 
ФНВ(И)
% 
средно 

ФНВ(И)% 
Стандартно 
отклонение 

Средно за 
отрасъл/ 
средно общо 

Производство на енергия 
(а) 

2 5.10 6.20 1.6 

Пренос и разпределение 
на енергия (б) 

5 3.08 3.86 1.0 

Пътища и магистрали (б) 16 -0.75 5.13 -0.2 
Пристанища, летища (б) 19 0.33 3.73 0.1 
Водоснабдяване и 
пречистване на 
отпадъчни води (б) 

90 0.77 6.03 0.2 

Преработване на солидни 
отпадъци (б) 

31 -3.36 4.65 -1.1 

Индустрии, други 
производствени 
инвестиции (а) 

64 19.60 14.60 6.2 

Други 7 1.83 7.12 0.6 
Общо 253 3.15 6.39 1.0 

                      
От таблицата е видно, че сред различните сектори се наблюдават големи 

вариации по отношение на рентабилността, като някои сектори са по-
рентабилни от другите. В частност, проектите в енергийния сектор са най-
рентабилни, докато проектите за водоснабдяване и опазване на околната 
среда обикновено показват най-ниска рентабилност.  

Според някои експерти [1, 6] проектите в енергетиката са най-
рентабилни, защото инвеститорът е и собственик на проекта, т.е., обикновено 
са едно и също лице и преките ползи са по- големи. 
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2.2. Корекция на инфлацията 
Тенденцията за запазване на устойчива рентабилност, в комбинация с 

инструментариума на финансовия анализ[2, 7], позволява прогнозиране на 
Относителните цени в енергетиката като функция от Номиналните цени в 
сектора. Например:  ДКЕВР определя два пъти годишно – Номинални цени 
на продукцията, актуални за периода. ЕСО (Електроенергийния оператор) 
текущо дефинира количеството на нужните на пазара вид мощности, които 
отделния производител трябва да осигури. И тъй като  Изкупната цена на 
регулатора е съобразена с  темпа на инфлация (RPI - retail price index), 
Производителя на зелена енергия получава за единица от своята продукция – 
Относителна цена, която се явява резултат от Номиналната цена намалена с 
променливата “x”. Сумата „х“ се формира от допълнителните разходи, които 
производителя прави (разходва) поради необходимостта от гъвкаво 
променяне на производствените мощности с оглед на вида електроенергия и 
възможните  промени в цената на суровините за нейното производство.  

Очакваните промени в относителните цени могат да окажат въздействие 
върху изчисляване на финансовата възвръщаемост на инвестицията. Поради 
това се използват номинални цени при изготвяне на финансовия анализ, 
особено когато се очакват относителни ценови промени за  бъдещ период [2]. 

Формулата за изчисляване на номиналния сконтов процент е следната: 
  

(1+n)/100=(1+r)*(1+i)/100                              (1), 
                                                                                                        

където: 
 n - номинален процент (този процент представлява предварително 

зададената в проекта пропусната възвращаемост); 
 r - реален процент (това е номиналният процент  плюс реално 

измерената инфлация за всеки отделен период на изграждане на проекта. 
Използва се в края на всеки отчетен период до приключването на проекта); 

 i - темп на инфлация (Той се намира чрез индекса на потребителските 
цени за определен месец или средно годишно въз основа на “потребителската 
кошница”, състояща се от определено число стоки и услуги. Индексът на 
цените на потребителските стоки е индикатор на общото равнище на цените) 
[2, 3]. 

 
2.3. Публично-частно партньорство (ПЧП) 

Инвестиционни проекти съфинансирани от ЕС могат освен това да бъдат 
финансирани и от частни инвеститори. ПЧП могат да се окажат важен 
инструмент за финансиране на инвестиционни проекти при наличие на 
подходящ обхват за включване на частния сектор. Разпространената нагласа 
сред частните икономически играчи към публичното финансиране 
обикновено се състои в търсене на средства за нуждите на частни инвестиции 
и основният проблем в привличането на частни инвеститори идва от техните 
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различни цели, стремежи и по-голямото им нежелание да поемат рискове в 
сравнение с обществените органи.  

Ако се предоставят подходящи стимули обаче, частните играчи могат да 
играят активна роля във финансирането на проекти.  

Съществуват много видове ПЧП, които обикновено зависят от 
спецификата и особеностите на всеки един проект. Особено внимание следва 
да се обърне на правната структура на ПЧП, тъй като тя може да окаже 
влияние върху допустимите разходи по проекта. 

Тук основна роля има държавата в лицето на основния си регулаторен 
орган - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), 
посредством прилагането на релевантните нормативни актове в областта на 
ВЕИ.  

Решения на ДКЕВР  за даден регулаторен период могат да доведат до 
увеличение на финансовият сконтов процент, за да отразят по-високите 
алтернативни разходи на капитала към частния сектор. 

 
2.4. Оценка на проекти чрез метод: „Замърсителят заплаща” 

Основополагащ принцип за оценяването на проекти в ЕС е, че заплаща 
замърсителят, който съгласно регламентите  се използва за модулиране на 
размера на финансиране. Член 52 Регламент 1083/2006 гласи: "Приносът от 
фондовете може да бъде модулиран в зависимост от следните критерии: ( ... ) 
в) опазване и подобряване на околната среда, главно чрез прилагане на 
принципа на предпазните мерки, принципа на превантивните действия и 
принципа "замърсителят плаща" [1].  

За проекти съфинансирани от Общността размерът на финансиране 
следва да бъде модулиран с цел насърчаване на въвеждането на таксуващи 
системи за случаите, когато екологичните разходи за замърсяване и 
превантивни мерки се поемат от замърсителите. За енергийната 
инфраструктура таксата следва да покрива не само инвестиционните разходи, 
но и външни разходи, оказващи въздействие върху околната среда [5]. 

Понякога може да се наложи компромис между цени, които напълно 
отразяват разходите и съображенията за поносимост. Обикновено в 
индустриите по предоставяне на обществени услуги се наблюдава кръстосано 
субсидиране от интензивни (богати) потребители и слаби (бедни) 
потребители. Компромисното решение обикновено е задача на регулаторите 
на държавите-членки.  

Вносителите на проекти в тези индустрии следва да изготвят адекватно 
представяне и обсъждане на някои въпроси, които могат да повлияят на 
финансовото изпълнение на проекта. За разпределителното въздействие на 
тарифите и социалната поносимост [4]. 
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2.5. Финансова възвръщаемост на инвестицията 
След събиране на данни за инвестиционните разходи, оперативните 

разходи и приходите, следващата логична стъпка във финансовия анализ е 
оценяването на финансовата възвръщаемост на инвестицията. 

Необходим показател за проверяване на финансовите резултати от 
проекта е финансовата нетна настояща стойност на проекта (ФННС).  
Финансовата нетна настояща стойност се дефинира като сумата, която се 
получава, когато очакваните инвестиционни и оперативни разходи на 
проекта (сконтирани по подходящ начин) се приспаднат от сконтираната 
стойност на очакваните приходи: 

 

        (2) ,                                                                                                                                                                                               
 

където: 
 St - баланс на паричен поток(резултативна величина от разликата 

приходи разходи) във време t; 
 at - финансов сконтов коефициент, приет за сконтиране във време t. 
Изчисляването на финансовата възвръщаемост на инвестицията  измерва 

капацитета на нетните приходи да отплатят инвестиционните разходи. 
По-конкретно, финансовата нетна настояща стойност (ФННС) се дава в 

парично изражение (евро) и зависи от мащаба на проекта.  Финансовата 
нетна настояща стойност е предпочитаният показател и обикновено е нетната 
настояща стойност, тъй като нормата на възвръщаемост може да бъде 
подвеждаща и не съдържа полезна информация относно "стойността" на 
проекта. 

Тъй като ФННС(И) обикновено е положителна за продукти в 
промишления сектор (промишленост или възобновяема енергия) се прилагат 
специфични правила съгласно регламентите за държавна помощ [4]. 

  
2.6. Източници на финансиране 

Следващата стъпка при финансовия анализ е да се идентифицират 
различните източници на финансиране, за да се изчисли общия размер на 
финансовите ресурси на проекта. 

В контекста на съфинансирани проекти от ЕС основните източници на 
финансиране са следните: 

- подпомагане от Общността (грант (безвъзмездна помощ) от ЕС); 
- национален частен капитал (частен капитал при ПЧП); 
- други източници (заеми от ЕИБ, заеми от други заемодатели)[5, 6]. 
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2.7 Финансова устойчивост  като елемент от положителния финансов 
резултат на проекта 

След като вече са определени инвестиционните разходи, оперативните 
приходи и разходи и източниците на финансиране е възможно и важно да се 
определи финансовата устойчивост на проекта. Един проект е финансово 
устойчив, когато не носи риск от изчерпване на паричните си средства за в 
бъдеще. От съществено значение тук е времевото разпределение на парични 
постъпления и плащания [2, 7].  

Устойчивостта е налице, ако нетният поток, изчислен в реда за 
кумулативния генериран паричен поток е положителна величина за всяка от 
разглежданите години. 

Входящите потоци включват: 
- всякакви възможни приходи от продажбата на стоки и услуги; 
- нетната парична сума от управлението на финансови ресурси. 
Изходящите потоци са свързани с: 
- инвестиционни разходи, 
- оперативни разходи, 
- връщане на изплатени заеми и лихви, 
- данъци, 
- други плащания (дивиденти, бонуси и др.). 
За производствените инвестиции се прилагат специални правила 

съгласно регламентите за държавна помощ [1]. 
Последната стъпка в анализа е оценяването на финансовата 

възвръщаемост на капитала. 
 

2.8 Финансова възвръщаемост на капитала 
При изчисляване на ФННС(К) и ФНВ(К) се отчитат всички източници на 

финансиране, с изключение на приноса от ЕС [4]. 
Тези ресурси се приемат като изходящи потоци (в отчета за финансова 

устойчивост те са входящи потоци), вместо инвестиционни разходи (както се 
процедира при изчисляване на финансовата възвръщаемост на инвестицията) 
[2, 3]. 

Представената таблица 3 отразява използването на сконтирания паричен 
поток, безвъзмездната помощ от ЕС ще доведе до печалби над нормалните за 
националните бенефициенти. 

Стандартният финансов сконтов процент в контекста на ЕС е 5% в 
реално изражение и възвръщаемостта за бенефициента по принцип следва да 
бъде съпоставена с тази референтна стойност[1,6]. Мнението на авторите е че 
използването на сконтирания лихвен процент при проекти за изграждането 
на ВЕИ мощности ще доведе до ползи за националната икономика, поради 
наличието на механизми за увеличаването на печалбата. 

 
                          

1197



 
Таблица 3. Оценяване на финансовата възвръщаемост  

                                                                         на националния капитал млн. eвро 

 
 

3. Изводи 
Запазването на макроикономическото равновесие предполага 

финансирането на инвестиционните проекти в нови ВЕИ мощности. Това 
трябва да се основава на прецизни анализи на пазара на електро енергия в 
национален и регионален план.  

Този вид подпомагане се изразява в институционална подкрепа при 
намиране на финансови източници (банкови и небанкови) при запазване на 
риска, включен в инвестиционните проекти. 

В тази насока могат да се използват вече познати инструменти за 
управление на европейски и други фондове [5,6]. Като, например създаването 
на специални предприятия (публично-частни с 30% държавно участие), които 
да управляват изграждането на стратегически обекти в енергетиката. 

По този начин държавата в по-голяма степен има възможност да 
използва големи международни финансирания, които да бъдат пренасочвани 
към инвеститорите в подобни нови енергийни мощности, при запазване на 
социална поносимост. 
 
4. Препоръки 

Изключително важно е наличието на устойчива нормативна база, 
стимулираща инвестиците във ВЕИ  сектора. 
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Необходимо е създаването на тясна връзка между държавните органи, 
управляващи финансовите потоци от европейските фондове и частните 
инвеститори за постигане на по добра ефективност в усвояването им. 

 
5. Заключение 

Проблематиката по въпросите за развитие на енергийния сектор в 
страната и за повишаване на енергийната ефективност на българската 
икономика е многопластова и съществуват много възможни пътища за 
нейното изследване. От тази гледна точка в материала са обхванати само 
някои основни проблеми при изготвянето на финансови анализи за 
производството на електроенергия от ВЕИ. 
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Abstract. The specifics in the mechanism of price discrimination in the public service 
"drinking water" are discussed. Empirical study of unequal treatment of service users 
"drinking water" in the village Topolchane, Sliven Municipality on file at the Commission 
for Protection against Discrimination. The harmful effects arising in circulation and the 
contractual relationship between the company and the consumer monopoly are analyzed. 
Adverse effects in the social regulation and the emergence of two user segments: consumer 
preference and discriminated consumers. The role of government regulation of the service in 
Bulgaria and institutional environment for the conduct of price discrimination in the 
provision of "drinking water". An approach to institutional change and the creation of a 
targeted assistance in limiting criterion "social tolerance" for the service is founded.  
Keywords: unequal treatment, price discrimination, privileged users, discriminated users, 
contracts in terms. 
 
1. Въведение 

Ценова дискриминация съществува, когато един и същ продукт се 
продава на различна цена на различни купувачи. В теоретичен план, когато 
потребителите на определена услуга могат да бъдат разделени на групи, 
тогава фирмата би увеличила печалбата си от определянето на няколко цени. 
Различните цени позволяват : фирмата да присвои потребителския излишък 
от едната група потребители; фирмата да продаде с печалба допълнително 
количество на другата група потребители. Най-големият проблем за фирмата 
е идентифицирането и разграничаването на потребителите и намирането на 
подходящ начин да бъдат накарани да платят различни цени. Ценовата 
дискриминация се прилага по-лесно от фирма-монополист, защото тя 
контролира изцяло предлагането на дадена услуга [1].  

В случаите на регионални естествени монополи Комисия за защита на 
конкуренцията дефинира понятието господстващо положението на 
предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови възможности, 
възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански 
отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на 
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съответния пазар, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици 
или купувачи. Приема се, че едно предприятие има господстващо положение, 
ако има по-голям дял от 35 на сто от съответния пазар. Злоупотребата с 
господстващо положение включва икономическа дейност, свързана със 
забранени действия на предприятия с монополно и господстващо положение, 
чрез които пряко и косвено се налагат необосновани цени за продажба или 
други нелоялни търговски условия. Дискриминацията е свързана със 
злоупотреба с господстващо положение при значителна пазарна мощ  [2]. 
 
2. Услугата „питейно-битово водоснабдяване” - ценова дискриминация 
2.1. Емпирично изследване за ценова дискриминация:  село 
Тополчане, община Сливен 

Основен подход за осъществяването на ценовата дискриминация е 
неравното третиране на потребителите на услугата „питейно-битово 
водоснабдяване” в село Тополчане, община Сливен по Преписка № 185/ 
2008г. в Комисия за защита от дискриминация  [3]. 
ВиК-операторът сегментира пазара на географски признак в два квартала – 
централен и североизточен, като броя на физическите лица по постоянна 
регистрация е приблизително еднакъв : 
- квартал Централен = 1 503 брой (50,60 %), дискриминирани потребители 
-квартал Североизточен = 1 539 брой (49,40 %), привилегировани 
потребители 

Спрямо двете групи потребители се прилагат две различни разпоредби от 
един и същ нормативен акт [4]. Установяването на ползвано количество 
питейна вода се отчита по два различни начина. 

При обективния (стандартен) метод : 
Общото количество вода, отчетено чрез водомерни устройства е : 
общото количество вода подадено към с. Тополчане = 124 058 куб.м ( 100 % ) 
общо количество инкасирана вода (чрез водомери)   =   43 367 куб.м  ( 35% ) 
Разликата между общото количество вода и инкасираната чрез водомери вода 
е = 80 691 куб.м. Следователно, общите загуби на вода са 65 %. В 
конкретният случай за с. Тополчане, ВиК-оператора посочва търговски 
загуби от 25%, които се отнасят само до дискриминираните потребители и 
представляват незаплатена вода в размер на = 10 842 куб.м. Търговските 
загуби се определят като водни количества, които не могат да бъдат точно 
измерени поради различия в точността на средствата за измерване, слаби 
течове или кражби на вода. Законодателят е дефинирал този тип загуби на 
вода във ВС само в две възможни направления: техническата характеристика 
на индивидуалните водомери и незаконните водопроводни отклонения. 
Следователно, ограничаването на този тип загуби се извършва чрез избор на 
подходящи и правилно оразмерени общи и индивидуални водомери и 
редовни проверки за точността им, както и откриване и прекъсване на 
незаконните водопроводни отклонения.  
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При субективния метод : 
В държавната регулация на услугата «ПБВ» е предвидена хипотеза, 

която предвижда извършването на търговски плащания, които се определят 
по предположение, а не чрез измерване. Съгласно разпоредбите [4], при 
липса на водоизмервателен уред, инкасаторът е длъжен да фактурира 
ежемесечно по 5 куб.м вода на всяко ФЛ с постоянна регистрация на 
конкретния имот. Липсва обосновка по какви критерии са посочени точно 
тези стойности за определяне на финансовите задължения на посочените 
категории потребители. В конкретният случай това означава, че за 1539 
физически лица за една календарна година (2008г.), фактурираното 
количество вода следва да бъде = 92 340 куб. м. 

От наличните данни, ВиК-операторът декларира физически загуби на 
вода = 80 691 куб.м. За удостоверяване на резултатите от наблюденията и 
проверките за физически загуби на вода, се съставят протоколи. Протоколите 
се документират в специален регистър, който се води от Управителят на 
търговско дружество „ВиК” ООД Сливен. Местата с регистрирани течове се 
отбелязват на скица в подходящ мащаб. Извършените през годината 
проверки и резултатите от тях се отразяват в годишния отчетен доклад. 
Протоколите от извършените проверки се съхраняват до следващата 
проверка за срок не по-малък от 5 години. ВиК-операторът не представя 
заверени копия от официалния си регистър (Дневник на авариите), за да се 
установи броя на техническите аварии в с. Тополчане и съпътстващите 
физически загуби на вода. Не представя протоколи, установяващи течовете 
на питейно-битова вода, съгласно нормативната уредба [5] и съответно 
невключени в Ремонтната програма на Бизнес-плана на дружеството.  

В резултат, 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 дори 
наказателна премия от 11 649 куб. м срещу потребителите неползвали 
водомерни устройства.  
 
2.2. Договорни отношения - вредни ефекти 

Поставянето на потребителите в неравно положение спрямо един и същ 
воден оператор, при предоставянето на една и съща услуга формира 
дискриминационна среда. Получаването на услугите „питейно-битово 
водоснабдяване” се осъществява след сключване на договор при публично 
известни общи условия, предложени от ВиК-оператора и одобрени от 
ДКЕВР. Договорите, регулиращи отношенията между ВиК-операторите и 
потребителите, имат съществени особености. Това е потребителски договор 
за условията и реда за предоставяне на ВиК-услуги, когато едната от 
страните е лице, което сключва договора за задоволяване на свои нужди, а не 
да използва придобитото за препродажба, производство или за упражняване 
на професия. По същество това са два типа договори.  
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Предварителният договор узаконява процедурата по свързването на 
имота на потребителя към общата водоснабдителна система. Собственикът 
на имота получава абонатен номер, чрез който се идентифицира в търговския 
регистър на ВиК-оператора. Всеки потребител сключва индивидуален 
договор при общи условия за предоставяне на ВиК-услуги, където са 
посочени броя и мястото на монтиране на водомерите, финансовите 
взаимоотношения между страните, взаимното задължение на страните за 
опазване на съоръженията и за осигуряване на достъпа в тях, условията и 
реда за изменяне, допълване и прекратяване на договора. Заплащането на 
ВиК-услугите се извършва въз основа на измереното количество 
изразходвана питейно-битова вода от водоснабдителната система на ВиК-
оператора, отчетено чрез монтираните водомери на всяко водопроводно 
отклонение [4]. Несключването на договор за водоснабдяване е основание за 
прекратяване на водоснабдяването. Водоснабдяването се възстановява при 
условията и по реда за включване на нов абонат. Договорите са дългосрочни, 
което означава, че ВиК-операторът има гаранции, че потребителя няма да 
наруши договора в дълъг период. Процедурата изключва възможността от 
неинформираност на ВиК-оператора, относно броя на обслужваните абонати 
и консумираното количество питейно-битова вода.  

Деформирането на договорните отношения е инструмент за 
осъществяване на ценова дискриминация при предоставянето на 
обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване”. ВиК-операторът 
осъществява включване в централизираната водопроводна система на 
привилегирования потребителски сегмент без наличието на предварителни 
договори. ВиК-операторът извършва последващо водоподаване на 
привилегирования потребителски сегмент без сключване на индивидуални 
договори с общи условия.  

Подходът на ВиК-оператора в село Тополчане е дискриминационен. 
ВиК-операторът не сключва договори с привилегирования потребителски 
сегмент. За тази група потребители, ВиК-услугите са безвъзмездни и не 
пораждат финансови задължения. В резултат, не се пораждат търговски 
отношения и липсва размяна. Сделката е еднопосочна. ВиК-операторът 
поема едностранни задължения спрямо привилегированите потребители, 
изразяващи се в безвъзмездно включване на имота към общата 
водоснабдителна система,  безвъзмездно и неограничено водоподаване от 
общата водоснабдителна система, отказ от индивидуално отчитане на 
консумираната питейно-битова вода. Разменни отношения възникват 
единствено между ВиК-оператора и дискриминираните потребители, но 
между тях са нарушени принципите на еквивалентността и реципрочността 
на сделката.  
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2.3. Ценова дискриминация при предоставянето на обществената услуга 
„ПБВ” 

Особеностите в механизма на ценова дискриминация при предоставянето 
на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване”  са обусловени от 
особеностите на възприетия технологично-организационен подход.  

В България, като социална регулация на обществената услуга „питейно-
битово водоснабдяване”, е възприет ценовия модел «единни цени», т.е. всеки 
ВиК-оператор установява единна пределна цена за предоставяната услуга. 
При този модел се елиминира големия марж в цената на услугата при 
използване на среднопретеглена пределна цена, както и елиминиране на 
влиянието на топографските фактори, които се явяват функция на 
производствените разходи за водоснабдяване. Принципалът ( МРР ) 
потвърждава прилагания ценови модел [6]: 

“На територията на "ВиК" ООД, Сливен са въведени единни цени, 
независимо от общините и населените места”  

При държавната регулация, формирането на цената на обществената 
услуга „питейно-битово водоснабдяване» е изправена пред две 
противоположни предизвикателства : 

- цената на услугата да е достатъчно висока, за да покрие разходите по 
производствената, ремонтната, инвестиционната и социална програми на 
ВиК-операторите, предвидени в одобрения петгодишен бизнес план, за 
гарантиране качеството на услугата и инфраструктурата.  

- в социален план е необходимо цената да е достатъчно ниска, за да бъде 
съобразена с най-нискодоходните социално-уязвими домакинства.  

При единна пределна цена ВиК-оператора не е в състояние да осъществи 
посочените в бизнес-плана показатели и резултати. Изход от ситуацията за 
ВиК-оператора е разделянето на квазипазара на два потребителски сегмента в 
зависимост от равнището на дохода на домакинствата: потребителски 
сегмент „привилегировани потребители” и потребителски сегмент 
„дискриминирани потребители”. Както и прилагане на кръстосано 
субсидиране,  като механизъм за прехвърляне на финансови задължения 
между потребители, независимо от забранителния текст в чл. 13 (1) т. 6 от 
ЗРВКУ [7]. 

Ефектът на ценовата дискриминация върху се изразява в завишените 
разходи за потребителския сегмент „дискриминирани потребители”: 
- пълните разходи за производство на услугата „питейно-битово 
водоснабдяване” от потребителския сегмент „дискриминирани потребители” 
- пълните разходи за производство на услугата „питейно-битово 
водоснабдяване” от потребителския сегмент „привилегировани потребители” 
- начислената рентабилност върху сумата от пълните разходи за 
производство и реализация от двата сегмента 
- разходите, свързани с процеса на измерването на потребените количества 
питейно-битова вода са: разходи за закупуване на измервателен уред 
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(водомер); разходи за монтиране на измервателен уред; разходи за 
периодичен метрологичен контрол на измервателен уред; алтернативни 
разходи за осигуряване на достъп за инкасаторите на търговското дружество 
до измервателните уреди. 

Разглежда се единствено граничното състояние, когато потребителския 
сегмент „привилегировани потребители” е напълно освободен от финансови 
задължения. Ограничаващ критерий, относно величината на единната 
пределна цена е параметъра «социална поносимост» на цената на услугата, 
който е бариера пред неограниченото нарастване на цената на услугата. 
Изчисляването на социална поносимост на цената е математически подход за 
идентификация на маргиналните групи, които не са в състояние да си плащат 
услугата. 

Възможността за ценова дискриминация се определя от факта, че 
потребителя няма пълната информация за цените, по която продава фирмата 
на различни пазарни сегменти. ВиК-операторът трансформира реалното 
водопотребление от страна на потребителския сегмент „привилегировани 
потребители” и включването му  в параметъра „общи загуби на 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, в показателя «общи загуби» на вода елементът «физически загуби на 
вода», представлява непоправим брак, тъй като продукцията е безвъзвратно 
нереализуема, а от друга страна той има характеристиката на планиран брак. 
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.  

Подходът, който използват ВиК-операторите, за прикриване на 
осъществяваната ценова дискриминация е хиперболизиране на параметъра 
„физически загуби на вода”. Това означава, че една нелоялна търговска 
практика, свързана с параметъра „търговски загуби на вода” се представя 
като инфраструктурен проблем, който е елемент на технологичния фактор на 
макросредата. Подмяната на параметрите е свързана със социалния фактор на 
макросредата. ВиК-операторът е длъжен да формира цена на услугата, която 
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да бъде събразена с дохода на всички домакинства, които са в сътветния 
териториален обхват на неговата дейност. Това означава, че той е длъжен да 
формира най-ниската цена, съобразена с възможностите на най-ниско-
доходните домакинства. Финансирането на разходите по производствената, 
ремонтната, инвестиционната и социална програми, предвидени в одобрения 
пет-годишен бизнес план, би следвало да се осъществи чрез външно 
допълнително субсидиране.  

Чрез нормативната регулация се създават две паралелни търговски 
практики при предоставянето на една и съща услуга. От една страна, 
използването на измервателни устройства за осигуряване на точност и 
достоверност в търговските плащания, гарантирани със закон и от друга, 
възможностите регламентирани в подзаконов нормативен акт за прилагане на 
косвени методи за определяне на количествени величини. 
Дискриминационните текстове нарушават добрите търговски практики и 
пряко ерозират системата на измерване и метрологичен контрол при 
предоставянето на обществената услуга «питейно-битово водоснабдяване». 
Въвеждането на дискриминационни условия като легална търговска практика 
е основен инструмент за реализирането на корупционни практики : 
- институционалната възможност за нерегистриране на потребители без 
водомери (частично или изцяло) 
- институционалната възможност за неотчитане на водата за поливни цели 
(частично или изцяло) 
- институционалната възможност за неотчитане на водата за строителство 
(частично или изцяло). 
 
3. Заключение  

Ценовата дискриминация е политика на ценообразуване с изразена 
социална неефективност. Цената трябва да покрива пълните разходи за 
производство и рентабилността. Икономическия смисъл на тази политика е 
реализирането на кръстосано субсидиране между потребителите. Целта е 
потребителския сегмент дискриминирани потребители да поеме разходите 
(субсидира) потребителския сегмент привилегировани потребители. Ценова 
дискриминация се прилага от фирма-монополист, защото тя контролира 
изцяло предлагането на дадена услуга (т.е. ценовата дискриминация е 
възможна само на несъвършени пазари) 

Ценова дискриминация при предоставянето на обществената услуга 
«питейно-битово водоснабдяване» се прилага поради различията в доходите 
на потребителите. Най-нискодоходните домакинства формират сегмента на 
привилегированите потребители. Подходът е услугата да се предоставя чрез 
субсидия. Източник на субсидията са или останалите (дискриминираните) 
потребители от общността, или чрез субсидия от държавата.  

Отрицателният ефект върху дискриминираните потребители се 
изчислява индивидуално за всеки регионален ВиК-оператор, като зависи 
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основно от количеството на привилегированите потребители. До момента 
българската държавата отказва да субсидира чрез бюджета 
привилегированите потребители, независимо от европейската парадигма за 
защита правата на потребителите. Извършва се нормативна подмяна на 
социални параметри с несоциални, с цел защита интересите на ВиК-
операторите за формиране на по-висока пределна цена. Съществува 
необходимост от практическо хармонизиране с европейската политиката за 
защита на потребителите, чиято цел  е да гарантира основните стандарти за 
здраве и безопасност, при предоставянето на услуги; да гарантира защитата 
срещу незаконни или нелоялни търговски практики; да гарантира 
информираността на всеки отделен потребител  относно  политиките, които 
го засягат; да създаде свързана и обща среда за ефективно налагане на 
правилата за защита на потребителите в целия ЕС. Осигурява 
институционална защита на българските олигополни ВиК-оператори с цената 
на гражданска дискриминация (нарушаване на граждански права).  

Елиминирана е възможността за прилагане на схема за целево 
подпомагане на най-нискодоходните домакинства, като ВиК-операторът 
поставя привилегированите потребители в позицията на «гратисчии» (free 
rider). Не е предвидена възможност за независим арбитраж при възникване на 
неизпълнение на договорните отношения между страните. 
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Abstract. The main purpose of the report is to highlight the need to overcome the 
reductionism of the elementary thinking that human creatures can be controlled as a 
resource. This reductionism leads to dehumanization of the human relations in the modern 
attempts to sassing people into economical models. In contrast of it, the humanist thinking 
suggests a change in the abbreviation HR), without changing the letters. Instead of talking 
about controlling human resources, let's talk about the construction, maintenance and 
development of the human relations. 
Keywords: human, human resource, human relations, property, freedom, categorical 
imperative. 
  
1. Introduction 

We can see today many examples of mechanical transference and usage of 
words from different areas and languages, as well as for different purposes and 
values. This tendency isn’t new, and the research of its purposes and development 
isn’t just a philological question, because the state of the language reflects the 
social state of the people, as well.  

The same could be apply to the changes in the language: they reflect the 
changes in society. As the linguists themselves admit - with the resources of the 
language we note and share things, that are important for the human, and for the 
society in a certain period, in a certain space. 
 
2.  The Problem 

It is equally important, that the incomprehension appears due to language 
reasons, it means that the way of expression and indication isn’t appropriate, and 
has to be changed. Otherwise, intentionally or unintentionally, we cause an 
ambiguity, double meaning, and often a change in meaning. That is exactly what is 
achieved with the expression “human resource”. It has been used since a long time 
ago, and is used massively, and constantly in official documents, academic 
lectures, and businesslike language. 

The review of this document, vocabulary, and language, shows that “human 
resource” are simultaneously: 

 
1) The set of individuals who make up the workforce of an organization, 

business sector, or economy [1]. 
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2) Base resources, along with cash, because “Men and women are an 
important resource in the organization, as well as the financial capital, or the 
physical capital”. The difference between the two resources, according to that 
view, is that while the quality of all the money is the same, “The human 
resources have a quality and quantity characteristics, include the individuals 
with different needs, and interests, with different culture, demographic, and 
other characteristics” [2].  
3) Business function that oversees an organization's human resources is called 
human resource management (HRM, or simply HR). The managers expect 
from that function “significantly added value, i.e. for it to be exclusively in 
service to the competitiveness”[2]. 
 
4) Professional discipline from the field of “strategic management”, that is 
being taught in different educational institutions, and on different educational 
levels, where it is known as “Control of the human resource”[2]. 
 
5) The human factor of productivity [2].  
 
Seen for the first time the ambiguity of “Human resource” looks completely 

justified, like a theoretical abstract. It, however, is not justified from the view of 
the humanistic paradigm of meaning, the importance, and value of the human and 
their freedom, which is presented to us by the most prominent representatives of 
the modern humanistic thinking, such as I. Kan.  

It is not justified enough, even when accompanied with an arrangement, that 
“To talk about human resources doesn’t mean that humans should think of 
themselves as a resource, but rather that they have resources (possibilities, 
potential)”. Why, then, is it not talked about controlling that potential, rather than 
controlling of human resources? 
 
3. Terms, meanings and context 

One possible answer to the question offers the story of the change in concepts, 
carried out in the early 80’s of the 20’Th century. According to this tale, the 
traditional concept of managing the staff, suggests it to be viewed as a source of 
expenses. This does not meet the base goals of the companies, related to increasing 
and predictions of their revenues and profits. That’s why the concept of managing 
the staff is replaced with the concept of the human resources, as a source of profits, 
whose usage must be optimized.  

In this context, human resource suggests maximum usage of the capabilities, 
and abilities of people, to increase the results of their work, their productivity as 
workers, and staff; so that their skills, and abilities to be successfully, and better 
exploited, and in the end, work for the goals of the company, organization, 
corporation, in which they work, i.e. because of the profit. This way we reach the 
constant of exploitation, described by Orio Giarini and Patrick M. Liedtke as: 
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“If productivity rises and the amount of wages remain the same, i.e. equal to 
the exchange value of labor power, the labor value of the wage diminishes and the 
rate of exploitation increases. Under such conditions, a reduction in the rate of 
profit is no longer necessarily deducible. What happens is simply that the capital 
employed is used to exploit relatively fewer workers more intensively” [3]. 

We are talking about a situation, in which an employer hires a worker, or an 
employee with specific skills. His labor will be exploited more intensely, if the 
worker or employee increases his qualification through additional training and 
education, and then performs more operations than earlier, but receives the same 
payment, because the employer paid for his education, or the market offers plenty 
unemployed ones, ready to take his place in the same condition. In such conditions 
who would increase the wage of the people he’s hired, if outside circumstances 
don’t force it, for example laws or low unemployment. 

In a wider plan we could say, that in order for some to earn permanently, i.e. 
to receive added value, others have to be permanently poor, independently of the 
skills, and abilities, qualities they have. 

The excuses and definitions that people are “the greatest treasure, the most 
important capital” are not justifiable enough, no matter whether they’re written in 
textbooks, official documents, international programs, or strategies. 
The terms “treasure”, and “capital” describe specific dimensions of ownership and 
profit i.e. that, which is owned by somebody, and can be accumulated infinitely. In 
this context, calling the human creatures a “treasure”, “capital”, or “resource” 
means to accept, that they, and their skills, are property, and are owned by 
someone else. That also means that they can be capitalized just like the property of 
a business or organization. 

Have you ever met a person, who calls himself a resource, or a capital? Would 
you describe yourselves in this way? Have you ever said about yourself that you 
are a resource? It’s most unlikely somebody to talk and think that of themselves. 
But this is how we end up at the question, which is the topic of this paper: Is the 
human a resource? 

To answer it we have to describe the words “human”, and “resource”, 
according to their basic meanings. 

The word “Resource” has French roots. In Bulgarian it is only used in plural 
and means “sources or supply of funds”,” income”. Connected with the word 
“human”, the literal meaning would be “human resources, sources, income” 
Are humans supplies?  

Or a natural kind of treasures? What are their sources? 
These questions sound ridiculous, but we still reach them, owing to the expression 
“human resources”. If we trust the online edition Dictionary/ thesaurus of The Free 
Dictionary, resources in English, besides the meanings in Bulgarian, it includes: 

The total means available to a company for increasing production or profit, 
including plant, labor, and raw material; assets [4]. 
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The difference in the meanings, and their numbers, suggests for the 
mechanical transfer from one, to another language, the English human resources 
into the Bulgarian choveshki resursi. By “mechanical” I mean, that in the 
Bulgarian language it’s not common to talk about “human resources”, the same 
way as in English, due to the narrower meaning of the word “resources”.  

It’s associated with inanimate objects, faceless belongings, and items as raw 
materials, minerals, commodities, money that can be accumulated and stored in 
warehouses to be spent, and wear out.  

Unlike resources, human abilities, skills, labor, and the way they are used, 
does not stem from a chemical-physical and geological processes, and phenomena, 
nor are they produced like stock or printed like money, but rather they depend on 
the individual features, will and purpose of the human beings. 

This way, as the main meaning of the definition, stands the idea of the human 
labor, abilities and the skills as the source and means to increasing the private (the 
corporal) productivity and earnings. But to think, talk and act instrumentally 
towards human creatures, as reserves of labor, abilities and skill, is unacceptable, 
because it’s inhuman.  

Exactly that happens in the mechanical transfer of words. 
The famous researcher of culture, and language E. Cassirer, points out, that names 
in the human language do not apply to substantial objects, and entities on their 
own, but are determined by the human interests and goals.  

From this point of view, the names, which represent every word, always have 
a limited function: to present a certain aspect of the object, and exactly that 
limitation gives it its value [5]. Therefore “human resource” would suggest the 
value of a human, as a “resource”, not as a human. That raises the problematic of 
the definition, which is described in the article “human resources”, in Wikipedia, 
this way: 

„One major concern about considering people as assets or resources is that 
they will be commoditized and abused. Some analysis suggests that human beings 
are not "commodities" or "resources", but are creative and social beings in a 
productive enterprise” [6]. 

 
4. Why humans aren’t a resource? 

The concern about terminology reminds us that the way we talk about, define, 
and call ourselves, has a deep meaning.. Are we going to do it the way we define, 
think, and call things, because on this depends the way we think, and act towards 
each other, and how we appear in the eyes of others, and they in ours.  

Whether the image, we have about ourselves, reflects in other peoples’s eyes 
the same way, and vice versa – their image about themselves in our eyes, according 
to one or another idea for human dignity. In that sense, the strongest argument 
today, in support of the perception, that the human is not a resource, continues to 
be the understanding of Kant. He highlights especially in one of the formulations 
of the categorical imperative:  
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"So act as to treat humanity, whether in your own person or in another, always 
as an end, and never as only a means” [7]. 

Updated, this formulation would say: “So act as to use humanity, whether in 
your own person or in another, always as a purpose, and never as only a resource.” 

But even if we ignore Kant, would we ignore the oldest maxim of morality – 
the Golden Rule that suggests:  

“One should not treat others in ways that one would not like to be treated”. 
With what right then can we call others in a way, in which we don’t want to be 
called ourselves? Why do some people talk with willingness for some other things, 
which they never say for themselves – that they are a resource? Of course, because 
they consider themselves as a resource.  

This explains what an important, and valuable resource people are, for 
something that is neither human, nor resource – business, organization, 
corporation, society. All these things are not people, i.e. individuals with their own 
feeling, sense and will. They are inanimate things, despite being created by people. 
They are ownership, possession, property of those who own them. Who is the one 
that owns? Of course, that is the “owner”, who can be a single person, a group or a 
country. 

With the understanding of ownership are connected some of the most popular 
ideas about it, defined by J. Locke in „Two Treatises on Government”. According 
to him:  

“Though the earth and all inferior creatures be common to allmen, yet every 
man has a “property” in his own “person.” This nobody has any right to but 
himself. The “labour” of his body and the “work” of his hands, we may say, are 
properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath 
provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something 
that is his own, and thereby makes it his property.  

It being by him removed from the common state Nature placed it in, it hath by 
this labour something annexed to it that excludes the common right of other men. 
For this “labour” being the unquestionable property of the labourer, no man but he 
can have a right to what that is once joined to, at least where there is enough, and 
as good left in common for others.” [8].  

Because of that thе main purpose of the civil government, according to Locke, 
is the free and peaceful usage of property. The well-known English thinker, as 
well as Kant, emphasizes on the individual willpower that has to be realized 
without prejudgments of any other will.  

Therefore, everyone has the right to reject control or government, 
implemented without his agreement. In other words, it’s natural for all people to 
wish to be “owners”, for instance, free, having in mind that people themselves 
aren’t an object, resource, materials, or goods, which you’ve got like stock in a 
warehouse.  

Man is a purpose by himself in the kingdom of purposes: he lives, 
communicates and cooperates with other such purposes. This is valid also for 
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everyday life, as well as the economy, and business relations. It is this mutuality of 
people - as free, not their subordination as resources for other purposes, makes 
their lives humane, and possible as a human life, i.e. ethical.  

Let’s not also forget that Adam Smith, as one of the founders of the modern 
political economy, becomes renowned with one book about ethics: „The Theory of 
Moral Sentiments”, not with „The Wealth of Nations”.  

Today it’s the opposite: „The Theory of Moral Sentiments” is less popular 
than the other books. Is it because we’ve become more economically thinking or 
less morally sensitive, today we’re not impressed by the ideas of Smith, that „to 
feel much for others and little for ourselves, that to restrain our selfish, and to 
indulge our benevolent affections, constitutes the perfection of human nature; and 
can alone produce among mankind that harmony of sentiments and passions in 
which consists their whole grace and propriety.  

As to love our neighbour as we love ourselves is the great law of Christianity, 
so it is the great precept of nature to love ourselves only as we love our neighbour, 
or what comes to the same thing, as our neighbour is capable of loving us” [9 ]. 

But even if we ignore that observation, we can’t ignore the perceived by 
Smith in “The Wealth of Nations” for the working human, that: 

„His dexterity at his own particular trade seems, in this manner, to be acquired 
at the expense of his intellectual, social, and martial virtues. But in every improved 
and civilized society, this is the state into which the labouring poor, that is, the 
great body of the people, must necessarily fall, unless government takes some 
pains to prevent it” [10]. 

According to Smith that’s how you reach a state. Defined by him as “drowsy 
stupidity”, which, in a civilized society, seems to benumb the understanding of 
almost all the inferior ranks of people” [10]. 
  
5. Conclusion 

The words of Smith sound current even now, because they remind us that 
control from different levels – from governments and parliaments to company 
managers and directors of departments, have the care and responsibility to assure 
the overcoming of the “drowsy stupidity”.  

But before that, they have to overcome their own drowsy stupidity, and to 
simplify the thinking of themselves and other people. With the help of the 
reductionism of abbreviations, they think of themselves as superior to those who 
they rule, and for the rest ones - as a resource, instrument, means, although the 
most important.  

The different, humanistic thinking, is that, which admits that the modern ways 
of affiliating the people to the economic models, dehumanize human relations. To 
avoid that, a change in the abbreviation HR is needed, as well as a transformation 
of thinking.  

The transformation suggests that instead of talking about human resources, to 
talk about human relations and their construction, maintenance and development. 
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Only in this condition something more, and different than the regular exploitation, 
can be achieved and masked as an “optimization”, rationalization or control of 
human resources. 
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Abstract. The aim of this paper is to problematize changes and reduction of work through a 
metaphorical concept of "work annihilation." Proposed conceptual analysis is based on 
critical reflection and interpretation of classical and contemporary philosophical and 
sociological texts. The goal is achieved through reconstruction of idealization of labor in the 
era of modernity and critical projection of the changes in the world of work in today's digital 
and global world. Changes in work are discussed in the context of economic crisis and rapid 
development of social media. Etymology and controversial use of "work", “labor”, and "job" 
are considered as well. A short overview of the "glorification of labor" in philosophy of 
work during modernity is proposed. This section of the paper is based on critical 
interpretation and comparative analysis of ideas of J. Locke, M. Weber, H. Arendt, and U. 
Beck. Changes in work ethic and so-called ethics of laziness are deliberated. Four 
suggestions for future research are proposed. 
Keywords: work „аnnihilation”, work, labor, and job, work ethic, protestant work ethic, 
work glorification, social perceptions of work, work pluralization. 
 
1.Контекст на разглеждане 

Първите десет години на 21 век бяха белязани от два важни процеса: 
имотната, финансова и икономическа криза и стремглавото развитие на 
социалните мрежи. Те не са случайно съвпаднали във времето, но това 
паралелно протичане следва да се мисли цялостно. Какви са основанията и 
дългосрочните промени от глобалната криза и бума на информационните 
технологии? Взети в единството си, те могат да се интерпретират като 
самозащита на капитализма (ако използваме тезата на Карл Полани, изказана 
още през 50-те години) от трансформирането на труда, парите и земята в 
стоки-фикции [1]. В този текст акцентът е върху труда. С помощта на 
социологически и философски анализ на тесктове и на гледни точки се 
анализират промените в сферата на труда. В какво се съзират 
трансформациите, толкова ли те са кардинални в сравнение с други епохи, 
очертават ли се някакви тенденции на различните равнища на труд – 
индивидуално, поведенско, макросоциално – това са част от първоначалните 
въпроси, на които ще се търси отговор. 
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В доклада има две водещи перспективи: 1) на етическите параметри, 
свързани с осмисляне на новата трудова етика и 2) на историко-
концептуалния анализ, изразен във връщане и „нов прочит“ на класически 
текстове за философията на труда. С метафората „анихилация на труда“ 
се назовава очерталото се „подводно течение” , в което бълбукат много 
„поточета“ – намаляването на труда. За него институции, законотворци и 
изследователи използват множество термини и думи с преносни значения – 
от „трайна безработица“ до поколението „ни – ни“ („нито учи – нито 
работи“). В икономическата, социологическа и философска литература са 
употребявани и други сходни понятия. Например, старият термин 
„деградация на работата“ е въведен наскоро отново от Т. Джуравич [2] , 
когато се изучава спецификата на труда в кол центровете на САЩ и 
Канада. Кол центърът е едно от най-динамично развиващите се работни 
места навсякъде по света и е събирателна илюстрация на множество 
тенденции в променящия се труд днес.  Тезата , че има твърде много труд на 
земята е стара. Не за първи път социални мислители се опитват да разгледат 
„многото труд“ в перспективата на технологичните иновации или 
революциите. В актуален контекст обаче има конкретни нови примери и 
аргумента на микро- и на макро социално ниво, очертаващи проблема 
„анихилация на труда”. Eто няколко по-нови илюстрации: 
 „…Да сложим край на стигмата на работата на непълен работен ден 

и на почасовата работа“, пише А. Мейтланд, съавтор на „Бъдещето на 
работата“ и водещ експерт по международни човешки ресурси [3]. 
Специалистите по стратегия на международните човешки ресурси 
предлагат да се мисли по нов начин (т.е. – да се постави в нова рамка) 
почасовата работа: до момента тя е въпрос на личен жизнен избор и 
стил, като е свързана с женския и с по-нискоквалифицирания труд; тя е 
схващана като нетрадиционен трд, за разлика от ангажимената за осем 
часа по трудов договор на вискококвалифицираните. Време е 
ненормираният и извършван по-малко часове труд да се разглежда и да 
се насърчава като аспект на ефективността на екипна работа. 

 На ниво социална политика и справяне с младежката безработица в 
държавите от ЕС има разнообразни примери за нови решения на пазара 
на труда. В Холандия от десетилетия социално правило на пазара на 
труда е младите хора да започват трудовата си дейност с 4 работни 
дни. В Дания социалната грижа за първа работа се изразява в 
заплащането на минимално възнаграждение на завършилите 
магистратура до две години след дипломиране, при условие, че 
абсолвентът докаже, че се е явил поне на две интервюта за работа 
седмично. 

 Грижата за други хора навсякъде става по-значима дейност, като тя не 
винаги е платена социална услуга или труд. Броят на лицата, полагащи 
грижи, нараства. Времето, прекарвано в безплатно обгрижване на 
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други е важно участие. Да се грижиш за някого отнема повече от 
времето на по-голям брой хора, отколкото и да си субект на платен труд. 

Макро-социалният контекст, подпомагащ промените в посока към 
анихилация на труда, може да бъде очертан чрез няколко основни 
параметъра: 
*Информационните технологии и потребността от бърза и масова 
адаптация на всички към тях – учещи, и трудещи се. Ето пример с 
уточняващо разсъждение: наскоро студентка защити дипломна работа за 
управлението на „игрова зала” в начално училище. Игра и игрова зала може 
да звучи арахаично на езика на учениците, когато думата „игра” за тях вече 
има първо значение на „компютърна игра”. Творчеството, например творби 
на знакови писатели на днешното време като Амели Нотомб и нейната 
„Форма на живот” са авторизирани откъси от блогове, а мейлите могат да са 
и художествения текст. 
*Виртуалното общуване е основна форма на организационни комуникации 
и на човешко общуване, променящи тотално идентичностите. Дори 
разделението между мъжки и женски пол се възприема в много аспекти като 
социално ограничение от миналото. Във Facebook – държавата с най-бързо 
растящ брой население – гражданите имат възможност да избират между 
разнообразие от полове /андрогинен, интерсекс, биполов, джендър флуиден, 
джендър проблематичен, транджендър и др./, по данни от м.март 2014 г. 
Сюжетът на филма „Тя” за човека, чиято работа е да съчинява емоционални 
писма на свръхзаетите, и за неговите топли взаимни чувства с една 
операционна система не са далечна фантастика. 
*Налага се императив за отвореност, кроскултурноост, глобалност като 
нов стандарт и изискване в различни професии и в сферата на човешките 
ресурси изобщо. Стилът и на живот и труд се е променил: т.нар. „дигитални 
номади” са „племе”, което живее и у нас в България вече. В интернет 
съществуват т.нар. „сработващи се” (co-working) пространства, в които 
големи „маси” от хора се събират и интерактивно мигновено се разделят на 
малки „групи” (екипи) по интереси за кратки проекти. Т.на.р. фрийлансъри са 
също пример за тази тенденция. 
*Преориентирането към екипна и проектна работа става неизбежно 
поради горните три тенденции, а обяснението за поголовно търсените 
качества за „работа в екип” е именно в отвореното кроскултурно 
технологично опосредено общуване. 
*Потребителската нагласа, доминирането на услугата и на клиентския 
тип отношения променят традиционни професии, без които социалното цяло 
/тяло/ би било нежизнеспособно – здравеопазване и образование, например.  
Така очертания променен социален контекст на труда ни отвежда към 
неизбежния за философската рефлексия анализ на значението и смисъла на 
понятие труд. 
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2.Труд и работа: етимология и  противоречива употреба на понятията 
Често в хуманитарните изследвания етимологическите трактовки са 

свързани със самите корени (основания) на теоретичния дебат. Така е и в 
случая за възгледите за труд и работа. Широко разпорстранени са две 
разбирания за същността им. От една страна, трудът се асоциира с 
трудности, тегоба, тъга, страдания и др. под. От друга страна, работата се 
свързва с духовната страна и с резултата, тя е носещата удовлетвореност и 
пари, тя се разбира като измерението вътрешна потребност в трудовата 
дейност. По смисъл работата е като че ли „божественото” в човешкия труд. 
Тя е аспектът на уникално „природното” (т.е. - присъщото именно на homo 
sapience) условие за жизнена дейност. Поради това именно работата е извор 
на позитивни състояния, на радост и надежи. 
Пърото значение на „труд” е близко и дори синонимно на трудности се 
определя в множество тълковни речници (на български, руски, английски) 
като работа, занятие, упражняване, дело; всичко, което изисква усилия, 
старание, грижа, като всяко напрягане на телесни и на умственни сили, като 
всичко, което води до умора. В този смисъл „затруднявам” например 
означава карам някого нещо да прави, тревожа, безпокоя. Любопитно е, че 
практически във всички индоевропейски езици глаголът „трудя се” 
първоначално е означавал „оставам без родители, сирак”. Да се трудиш се 
свърза в това да си обречен на нужди, тежки дни, лишения, болки. (Пример 
за това се открива в готската „arbas”, свързана с немската дума "„arbеit” 
(„работа”), във френската "„travail”, латинската „labor”). На английски (този 
нов латински) думата „labor” също има значение на усилие, житейски грижи, 
тревога и даже родилни болки и страдания [http://www.merriam-
webster.com/dictionary/labor]. На руски език думите работа и роб („раб”) имат 
един и същ корен. Без да се впускаме повече в „дебрите” на 
социолингвистиката, нека се позовем на две авторитетни мнения. 
Славянската дума, от която произлиза „труд”, е *terti (търкам, трия, „тереть”). 
Етимологически сродни думи има в готски, немски, латински (в смисъл на 
„блъскам, притеснявам”) и др. езици [4]. Разбира се, смисълът на „труд” като 
мъка и принуда се вписва в христианската традиция – това е една 
основополагаща перспектива, която тук няма да коментираме специално. 
Eтимологията на думата oтпраща към извода, че труд и физически труд 
векове наред са означавали едно и също. Убедителна е тезата, че понятието 
за „умствен, интелектуален труд” не е съществувало преди 
индустриалната революция. За първи път през 1890 г. британският 
икономист Алфред Маршал, имащ заслуги към избистряне на научната 
терминология,. в книгата си „Принципи на икономиката” въвежда две 
съществени и свързани по между си понятийни уточнения: терминът 
икономика като синоним на "икономическа наука" и заместващ използвания 
до тогава по-широк термин политическа икономия, и терминът труд. 
„Труд” има смисъл на всяко умствено или физическо усилие, което изцяло 
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или частично е насочено към придобиване на някакви други блага, освен 
удоволствието от процеса на работа. Ако трудът не носи удоволствие, то 
той вероятно носи неудоволствие, т.е. – той е ...труден и в него има принуда.  
Второто разбиране за смисловите връзки между „труд” и „работа” е 
донякъде противоположно. Работата е труд, който е принудителен, 
античовешки. Трудът, който не носи радост, например – на роба и работника, 
е работа, както и всичко, което се прави в работно време.  
Едно от често цитираните по-пълни и по-нови определения и в икономикаса, 
и във философската антропология е това на Д.С. Пачкория: „трудът е външна 
и целесъобразна форма на свободна проява на вътрешните същностни сили 
(работна сила) на човека, благодарение на което се създава производимо 
(изкуствено) богатство” [5]. Горната дефиниция, наречена философско-
антропологическа, е по-скоро в традицията на политико-икономическото 
изразяване. В тази дисциплина,  включително до К.Маркс и последователите 
му, трудът се разглежда като природно (естествено) условие на жизнената 
дейност, като обмяна на веществата между човека и природата, 
целесъобразно изменение на предметния свят за удовлетворяване на 
човешките потребности. Интересно е, че в по-частните икономически науки 
се употребява понятието работна (а не трудова) сила, като то се 
конкретизира  в икономическите тексове и практики. Например, 
дефиницията на работната сила според методологията на Националния 
статистически институт обхваща „заетите лица - лицата на 15 и повече 
навършени години, които през наблюдавания период: а) извършват работа за 
производство на стоки и услуги поне 1 час срещу заплащане (в пари или 
натура) или друг доход и б) не работят, но имат работа, от която временно 
отсъстват” [6]. 
Предложеният етимологически преглед на терминологичните значения 
показва, че близките по смисъл и синонимични по употреба понятия могат да 
изглеждат едновременно както шокиращо ясни и прецизни, така и 
пртиворечащи си. Но това е докато не ги преформулираме в конкретeн 
историко-културен контекст. Труд, работа, безработица, отношение към 
труда, умствен и физически труд и др. имат различен смисъл в различни 
езици, културни региони, поколения, страни с икономическо богатство и 
развитие. 
 
3. Филофия на труда и на работата: от Лок до Арент 

„Мисленето за модерността е разказ – възхвала за труда”, пише Хана 
Арент – философът/ката на 20 век, отделила темата „труд и работа” като 
ключова. „От най-презрираното за древните гърци трудът ...внезапно и 
бляскаво е възвисен“ [7]. За философията на Х. Аренд едно от по-точните 
определения е, че тя е хадегеровски аристотелизъм. Както и да я дефинираме, 
безспорно е нейната значимост в осмислянето на две толкова важни за 20 век 
реалии – тоталитаризмът и трудът. Тук ще се фокусирам върху идеите й за 
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труда, като възстановя някои основните философски тези на Аренд, които са 
съществен елемент от нейната философска антропология. Човешката дейност 
според нея има три форми: труд, работа и активност. Трудът е дейност, 
характерна както за человека, така и за животните (това са т.нар. animal 
laborans, които са по-скоро схващани като животни, отколкото като хора). Да 
се трудиш значи да си поробен от необходимостта. Робите поддържат живота 
и затова институцията на робството е останала защитавана столетия наред. Х. 
Арент напомня, че трудът, както всяко зло, е излязло от кутията на 
Пандора и е наказание на Зевс към Прометей. Оттогава хората са станали 
хлебоеди, а „боговете са скрили живота от хората“ [7, с.285]. Покровителката 
на работата /ergon/ е друга – Ерида, която е богиня и на спора. 
Древногръцкото обществено мнение, израз на което е „Политика“ на 
Аристител, е имало негативно-презрително отношение именно към труда, но 
положителна нагласа кум безделието /aergia/. Това въздържане от дейности 
/skole/ е ценено като условие за политическа и за мисловна дейност.  
За разлика от труда, в работата и чрез нея се осъществява обработване и 
трансформиране на човешката природа, това е дейността на homo faber. 
Работата е произвеждане. (не случайно преводачът на „Човешката ситуация” 
на Х. Арент на български уточнява, че ще използва думата произвеждане за 
английското work [7, с.82]. Чрез работата човек създава „надприроден” свят. 
Идеалите на homo faber – този конструктор на света - са постоянство, 
стабилност и трайност. Те са били пожертвани в името на изобилието.  
И трудът, и работата са основа за третата форма – активността. Тя е 
„нефизична”, нематериална и затова може да бъде разкрита адекватно само 
чрез феноменологическо описание според Аренд – ученичка (докторантка) на 
М.Хайдегер. Именно чрез активността си человек сътворява нещо принципно 
ново и уникално. Раждането на човека се осъществява чрез активността, 
докато умирането е в пасивността, вкостеняването и застиването на 
индивида. Без да навлизаме в тематичния кръг, несъмнено с най-важен 
принос в света на идеите и политиката на 20 век – изследванията й за 
тоталитаризма и за баналността на злото, нека изтъкнем, че умирането и 
смъртта са свързани точно с тях.  
Демаркацията между домодерно и модерно разбиране за труд и работа е 
била осъществена от Дж. Лок. Не е случайно, че Лок е разграничавал труда 
на тялото и произведението на ръцете (the labor of our body and thе work of our 
hands). Той открива, че трудът е източник на всяка собственост, Смит – че е 
източник на всяко богаство, а Маркс – че е източник на всяка 
производителност и израз на човешкото у човека. Х. Арент показва как за 
цялата модерност до Маркс включително трудът е схващан като природен 
процес. Марксизмът е основан върху интерпретация на труда и 
продължението на рода като две форми на един и същ плодоносен живот. 
Труд, плодовитост, възпроизводство на живота, оцеляване на индивида и 
вида са свързани, теорията се основа на „отъждествяването на 
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продутивността с плодовитостта“ [7, с.98]. В анализа си Х. Арент стига до 
извода, че отношението на Маркс към труда е фундаментално нееднозначно 
на всички етапи на творчеството му. И това не са несъответствия между 
научната гледна точка на историка и моралната гледна точка на пророка, 
нито пък е някакво диалетическо отрицание и „снемане“. Маркс определя 
човека като animal laborans и после го отвежда в едно бъдещо общество, в 
което тази най-голяма човешка сила не ще е необходима. Изправени сме 
„…пред доста обезпокояващата алтернатива между продуктивното робство и 
непродуктивната свобода [7, с.97]. Надежата и утопията за еманципация от 
труда се е основавала на илюзиите на една механистична философия, която 
приема, че работната сила, както всяка енергия, никога не се губи, така 
че, ако не бъде изразходвана, тя автоматичесни ще започва да захранва други.  
Аренд пише: „Сто години след Маркс ние разбираме погрешността на това 
расъждение: спестеното време …никога не се изразходва за нещо друго освен 
за консумация…[7, с.117].  
За темата на този доклад са същeствени няколко разграничения, изведени във 
философския анализ на труда: 
1.  Разграничението между производителен и непроизводителен труд е 

наистина новаторско за 18 и 19 век. То дава възможност на А. Смит и К. 
Маркс да изградят нова теория, както и да я „изпробват“ като социална 
практика. „Самото основание за възвисяването на труда в модерната 
епоха е неговата „производителност“ [7, с.85]. Модерността формира 
презрително отношение към непроизводителния труд. Характерни са 
оценките в прилагателните „паразитен“, „извратен“ труд към домашните 
прислужници и към всички онези, които са необходими не за 
„обогатяването на света, а …за безпроблемната консумация“ [пак там]. 

2.  Разделението на квалифициран и неквалифициран труд „не играе 
особена роля“ и всеки изпълнител на специализиран труд има нужда от 
минимум умения; онова, което се търгува на пазара на труда е работната 
сила, а не индивидуалните умения: като че ли всички притежават 
еднаква работна сила. 

3. В модерността липсва и разделение на физически и умствен труд. Като 
че ли е живо разбирането от древността, когато такова рядко експертно 
занимание като записването е било робски труд, писарите са роби. 
Мисленето и произвеждането се възприемат като две различни 
дейности. „Само по себе си мисленето никога не се материализира в 
предмети“ [7, с.87]. Едва в самия край на 19 век се отделя 
интелектуалният труд. (А. Маршал). 

 
4. Благословеност на труда, „изкуството да се печелят пари“ (tehne 
mistharnetike) и подценени страни в трудовата етика 

През 19 век трудът се възприема безвъпросно като „плодовит”. 
Плодовитостта е следствие от естествения излишък, създаван от работната 
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сила. Тази представа е штрих от картината на пищност и изобилие, които 
модерният човек е съзирал навсякъде. Благословена радост от труда за 
европееца е общодостъпно чувство на балженство от това, че съществуваш. 
То е унивесално и общосподелимо, естествен начин, по който хората могат 
да останат да кръжат в природния кръговрат. В този смисъл на труда е 
присъща благословеността на живота. Това е универсална споделима 
социална емоция - радостта от свършената работа. Така естествено трудът 
преминава в работа. Съпътстващият я успех, облегчение и удовлетворение са 
състояния от друг порядък. Разликите между радостта от труда и ценността 
на успеха са като разликите между правото на живот и на щастие, между 
утилитаристкото „щастие за най-голям брой хора” и щастливата участ, 
късмет, шанс. Последните не могат да бъдат преследвани, не траят дълго и са 
рядкост. Х. Арент пише: „няма трайно щастие извън кръговрата на 
мъчиталното изтощение и удоволствие от възстановяването и всичко, 
нарушаващо баланса на този кръговрат – бедността и мизерията, при които 
след изтощението следва деградация, а не възстановяване, или голямото 
богатство и животът без никакви услия…смила до смърт безсилното човешко 
тяло безпощадно и без следа” [7, с.99-100]. 
Каквото и да правим, предполага се, че го правим, „за да се препитаваме“: 
такава е присъдата на обществото и броят на хората, които биха поставили 
това под съмнение, бързо намалява. Тенденцията да се нивелират дейностите 
до статуса на поминък се проявява в теориите за труда, които почти 
единодушно определят труда като противоположност на играта. От гледна 
точка на „поминъка“ всяка дейност, несвързана с труда, се превръща в хоби.. 
Логиката на този философски анализ на труда е различна от модела на 
протестантската трудова етика на М. Вебер [8]. Разбира се, немският 
социолог предлага друга перспектива и има по-конкретен обект: добре 
известно е, че той аргументира идеята, че капитализмът в северозападна 
Европа, е възможен в условията след Реформацията и протестантизма. 
Протестантството, за разлика от другите религиозни конфесии, наистина има 
развита система от ценности, свързани с работата, успеха и трупането на 
богатство. Ценностният модел на протестантската трудова етика се основава 
не просто на високата значимост на труда, но и на земния живот въобще 
като източник на религиозно оправдан смислен живот. Моралният дълг за 
методична работа независимо от характера й и възприемане на труда, 
печалбата и доброто като богоугодни (духовно значими); индивидуалният 
стремеж към успех и образованост; готовността за отлагане на моментното 
удоволствие от потреблението и натрупването на пари и богатства като 
морален акт са компоненти на тази трудова етика. В този смисъл в 
протестантската трудова етика за първи път в реалната практика и в 
„идеалния й тип” смислово и ценностно се свързват трудът и 
„изкуството да се печелят пари“ (tehne mistharnetike) на Платон. 
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Едно от основните възражения към тази широко експлоатирана идея на 
Вебер е в това, че той е изучавал повече поведението на предприемачите, 
отколкото на работниците. Хората, чиято трудова етика е изследвана, не са 
представителни за цялото общество (на Англия и Германия), а са част от 
добре образованите и с висока способност да се самоизразяват. Всъщност  
съществуващото явление, което анализира Вебер, е етиката на богатството 
(или на натрупването му), а не трудовата етика. Труд, забогатяване и знание 
(образование) са взаимно обвързани индивидуални и социални ценности, но 
никога не са били толкова преплетени и еднопосочни, колкото в описвания 
от Вебер период.  
Новият ценностен статус на богатството през модерността е изтъкнат, макар 
и в по-друг смисъл, и от Х. Арент. Всички цивилизации преди това 
грандиозно Ново време в Европа биха се съгласили с мнението на Платон (в 
диалога „Горгий”) , че „изкуството да се печелят пари“ или „изкуството за 
заплащане” [9] (tehne mistharnetike) няма никаква връзка с истинското 
съдържание дори на такива изкуства като медицината, морeплаването или 
архитектурата, които и в древността са били съпътствани от парично 
възнаграждение. Точно за да обясни това парично възнаграждение, което има 
очевидно съвсем различна природа от здравето, предмета на медицината, или 
от изграждането на здания, предмета на архитектурата, Платoн въвежда още 
едно допълнително изкуство, придружаващо всички тях – „майсторите” 
владеят изкуството за печелене на пари. Това допълнително към уменията 
изкуство по никакъв начин не трябва да се схваща като елемент на труда в 
онези иначе свободни изкуства. Напротив, то е единственото изкуство, чрез 
което произвеждащият поп рофесия опазва свободата си от принудата да се 
труди. Това изкуство е от същия разред, в който попада изкуството на 
господаря на домакинството, който трябва да знае как да упражнява 
властта си и да използва насилие при управлението на робите. Още не са 
социално обособени бъдещите управляващи (менажиращи, директорстващи) 
субекти, ръководещи стопански системи (предприятия), но функцията и 
статусът им е очертан. Целта на tehne mistharnetike е била да остави човека 
свободен от необходимостта „да изкарва средства за препитание“, а целите на 
другите изкуства са дори още по-отдалечени оттази елементарна 
необходимост. В рамките на протестантската трудова етика изкарването на 
пари чрез труд придобива нов смисъл и бива религиозно и ценностно 
санкционирано. Дефинира се различен тип обществено престижна 
мотивация. Труд, печелене и трупане на богатство, образованост (знание) са 
обвързани, а трудова етика, етика на богатството и етика на успеха са 
трудно отделими. Словосъчетанието „икономически просперитет” или 
просто „просперитет”, използвано от философи, писатели и икономиасти, 
точно обозначава това единство. 
Тази неотделимост на труд, печалба, знание и успяване пречи да се намери 
аналог на протестантската трудова етика в общества, също стремящи се 
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към икономически просперитет. Най-важна липса се оказва онова, което М. 
Вебер е изтъкнал: в обществото е необходима определена бюрократична 
/формална/ структура, в рамките на която да се „задейства” този идеален 
тип. Затова има страни с висока трудова етика, в които няма 
икономически прогрес, и обратното. Днес, в условията на глобализация и 
на наднационални съюзи се очертава труден философски въпрос: каква 
трябва да е адекватната ценностна система за модерен (или постмодерен) 
труд, ако националните бюрократични структури се минимизират за сметка 
на наднационални (ЕС, Международен валутен фонд, СЗО, Световна банка и 
др.)? Т.нар. „залез” на протестантската трудова етика може да се възприема 
като залеза на политическото. Подобна теза е съзвучна както с модела на М. 
Вебер, така и с философията за човешката ситуация на Х. Арент. Политиката 
днес е иззета от международните финансови институции, които образуват 
една нова геообщност /според понятието на Алдо Бономи/, включваща 
финансови и информационно-медийни институции. Извън тях са останали 
мнозинството активни икономически субекти, които изплитат свои мрежи от 
отношения.  
 
5. Трудова етика и етика на ... мързела 

За осмисляне на тенденцията към анихилация на труда днес е 
поучително вглеждането в  социално-етическите оценки на неговата морална 
противоположност – мързела. Възможно ли е моралното оправдание на 
възможността за неработа? Съществено е да поставим подобно 
проблематизиране в историко-културния контекст на модерността (а не на 
античността, например). Дали е нужна и възможна етическа реабилитация на 
мързела в контекста на динамичните промени в сферата на труда и на 
заетостта в днешно време? 
Един от първите теоретизиращи въпроса е ученикът на Маркс Пол Лафарг. В 
края на 19 век кубинецът с френско гражданство П. Лафарг прокламира 
тезата за релаксацията като „естествено” състояние на човека. В 
„Правото да бъдеш мързелив“ (1883) той пише: „Нашите машини с огнен дъх 
и крайници от неизносваща се стомана, с неизчерпаема и чудесна 
плодотворност, извършват сами и с покорност свещената си работа. И 
въпреки това, геният на капитализма и неговите велики философи остава 
доминиран от предразсъдъка за „система на заплащане“ – най-лошата черта 
на робството. Те все още не разбират, че машината е спасителят на 
човечеството, богът който ще освободи човека от работата за чужда сметка, 
богът който ще му осигури свободно време и почивка“ [10 ]. От тогава тази 
теза се е „внедрила” по естествен и неусетен начин в ред други тези, 
идеологеми и политики. Например – в доктрината за право на работа: като 
че ли то произтича от безусловното право на неработене.  Намалението на 
работното време е мислено като освобождаване на работника и на човека. 
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Всъщност, след епохата на П. Лафарг  това отнето от трудене време е било 
абсорбирано за масово потребление. 
Трудещите се в селото или в града /занаятчии, търговци и др./ до времената 
на промишлената революция са нямали „работно време“ в смисъл, че са 
могли да избират кога и дали да се трудят. Вглеждайки се внимателно в 
промените, които индустриализацията донася навсякъде по света, виждаме, 
че именно заводът и фабриката въвеждат работно време и заетост. Тази теза 
е била ясно формулирана в края на 19 век от икономисти, както и от 
социолози (М. Вебер) и и от идеолози  (вероятно могат да се намерят 
множество идейни еквиваленти в работническото движение или във 
феминизма и женското движение, например, но аргументацията с примери 
излиза извън темата). Тезата предполага аргумента, че материалните 
потребности, които човек може да задоволи с труда си, са ограничени, а 
удовлетворяването им го прави относително свободен от пазара. Самото 
понятие „свободно време” все още не се проблематизира. Разбирането, 
изказано чрез авторитетното мнение на Кейнс, че ние (хората – Д.С.) „ще 
вложим нашите бъдещи енергии за неикономически цели” е общо приемана 
идея [11]. Никой все още не  допуска, че свободното време ще се превърне 
във време за харчене и в мечти за харчене. Много постепенно, 
неедновременно и културно-специфично потреблението е трансформирало  
свободното от труд време в заетост.  
Потреблението с неговата власт за социален статус (по терминологията на Т. 
Веблен, обърнал пръв внимание на престижното, символно потребление) 
 засилва желанието за различност между поколенията. Социалните навици 
на престижното потребление възникват много рано: социолозите посочват 
като пример фактът, че още през 1670 г. младите аристократи на Америка 
въвеждат нормата за голямо пътешествие до Европа, смятано като пример с 
престижно статусно потребление. Процесът на формиране на социални 
навици на престижно масово потребление е продължителен и разнообразен. 
Например двуседмичният годишен отпуск с ваканция е станал достъпна 
социална придобивка в развитите страни след 50-те и 60-те години  [12] . Но 
още в 17 век във Англия например се създават социални навици на четене на 
романи с продължение в неделния вестник за почивния ден („Робинзон 
Крузо“ на Д. Дефо), колективни съседски спортни игри и др. Консумативното 
общество с неговата потребителска етика е дошло. 
 
6. Водещи перспективи  в социално философските анализи  на 
анихилацията на труда: У. Бек и У. Блек  

В социално-философските текстове от последните десетилетия са 
предложени различни идеи и понятия, описващи новите аспекти в труда. 
Една от първите „есктремни“ гледни точки е тази на Боб Блек за премахване 
на работата. Tезата на американския социолог звучи или може да се 
интерпретира като модерен вариант на „левичарски анархизъм“, което би 
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било непълно. Според Бек работата е източник на почти цялата бедност и 
мизерия в света. „Почти всяко зло, което си заслужава да назовем така, идва 
от работенето или от живеенето в свят, проектиран така, че да се работи. За 
да се спре страданието, ние трябва да спрем да работим”. Стремежът е към 
„нов начин на живот, основан на играта, с други думи – една игрова 
революция”. Напевът в подобен съвременен антитрудов манифест е: 
„…Пролетарии от всички страни ... почивайте си! (relax)“ [13]. 
Улрих Бек - един от водещите социални мислители в Европа днес – предлага 
своя трактовка не само за рисковото общество и за глобализацията, но и за 
труда в тях. Бек поставя въпроса за това как трудът става нестабилен в 
съвременния свят и на тази основа предлага визия за бъдещето му. Немският 
социолог тръгва от анализ на традиционната представа за работа в 
обществото. Тя е във възгледа на здравомислещия човек за стабилна, 
пожизнена работа (професия или работно място) и господстващите представи 
за жизнен път и кариерно развитие. Те се определят от домашното 
възпитание и образованието, от представите и границите за младост и 
зрялост. Доминиращите представи за работа задават очертанията на това 
какво е смислено съществуване и желано място, десетилетия и столетия 
наред са определяли какво е успех и пълноценен живот. 
Представите за работата до сега в модерността са очертавали границите на 
стабилния свят. Динамиката, скоростта на обновление в труда и всички 
промени в него изтриват тази представа, създавайки картина на перманентен 
риск, фрагментарност, хаос, мозайка, пъзел… У. Бек говори за 
„детрадиционализация на жизнените форми на индустриалното 
общество”, а трудът е основополагащ сред тях [14]. Днес  хората се усещат 
част от различна, аморфна социална среда. В нея трудовите умения на 
отделния човек и на цели професии могат бързо и дори внезапно да се 
обезценят. Работни места от сроден тип бързо изчезват, както и цели 
професии. Хуманното  и обществено загрижено отношение към 
потърпевшите от подобни процеси все повече намалява или въобще се е 
стопило. 
Според У. Бек западните общества се движат към такава социална структура, 
в която ще има много аморфност, неяснота и където ще циркулират 
плуралистични лица на труда, до този момент по-характерни за 
развиващия се свят. Определящ за тези нови процеси е, от една страна, 
краят на традиционните индустриални трудови практики, но  от друга – те 
могат да се разглеждат като възможност за „изпробване“ на нови идеи и 
модели за работата през следващия, вече напреднал, 21-ви век. У. Бек и друг 
знаков социолог на постмодерността – З. Бауман [15], въвеждат термина 
прекариат – дума, производна от „прекаритет” и „пролетариат”, като го 
използват за  определяне на работещите, които продават труда си и нямат 
сигурно работно място. 
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Как би трябвало да се запазва,  развива и управлява подобна общност 
(общества), в която липсата на формална заетост е трайна тенденция? Този 
въпрос е с множество конкретизации, отнасящи се до структурирането на 
образованието, например. Често чуваният призив през последното 
десетилетие за свързване на образованието и бизнеса е проява на горната 
тенденция. Алтернативната визия, която Бек предлага, е съсредоточена върху 
концепцията му за активни граждани,  демократично организирани в мрежи 
- местни, регионални или международни.  Мрежите са отговор на 
евентуална заплаха от социално изключване за прекариата, живеещ в 
несигурност и без системен труд. Чрез тях всеки гражданин може и трябва да 
има право да бъде включен в труд, в работа – в дейности, които се 
предефинират и  разпределят текущо, както бихме казали на традиционен 
управленско-административен език. 
Новият акцент тук, който все още не е станал обект на осмисляне е в 
„тиранията на момента“. Мрежите са бързи, моментно структуриращи се. 
Информационните технологии подпомагат и подкрепят този нов императив в 
социалното реагиране, но и подлагат на сериозни изпитания традиционни 
критерии за управление, планиране, проектно организиране, развитие 
на организационни компетенции, подбор и стимулирне на човешкия 
потенциал. В тази визия за социално включване самостоятелността и 
„фундаменталността“ на труда е изчезнала (в този смисъл той анихилира). 
Според У. Бек процесът обхваща постоянни и взаимно-влияещи си 
„подпроцеси“ различни по продължителност периоди на предвижване на 
индивиди от  формалната трудова заетост (със системно и значително 
намаляване на работното време) към форми на самоорганизирани дейности - 
художествена, културна, подпомагаща, педагогическа, политическа и др. 
Това е по-скоро „граждански труд” (civil labor) – още една нова 
разновидност на изчезващия „модерен” (от модерността) труд.  
В обществото обаче следва да има осигурен равен достъп до цялостна 
социална защита на всеки и от формалната, и от неформалната заетост – 
тази теза на германския социолог заслужава по обстоен анализ, излизащ 
извън темата на доклада. Ако изоставим аргументите за ефикасността и 
пазарните основания, е очедно, че тя подлежи на преосмисляне и 
прецизиране в икономическите и културни обстоятелства на всяка от 
европейските държави. Чрез равен достъп до социална защита се смята, че се 
върви към социален свят, който трансформира несигурността. В този 
социален свят,  „потрудването“ няма да е за индивиди или цели групи 
(имигрантите, бежанците, например) „прекъсване“ на мястото, поврат в 
живот и в кариера, а би било  промяна с положителен и обогатяващ ефект. 
Визията за бъдещето на труда на У. Бек е част от идеите му за т.нар. 
рефлексивна модернизация.  Не само бъдещето на работа, но също така и 
самото оцеляване  на демокрацията ще зависи според него от социална 
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ангажираност чрез мрежи, те са новата опора за индивидите в едно „мулти 
– активно транснационално гражданство“ [16]. 

 
7.Щрихи от картината на анихилация на труда: посоки за бъдещи 
изследвания 

„Храбрият нов свят на труда“ е заглавието на една от дискутираните 
книги на Бек. С какви щрихи може да се обрисува този свят? Вместо 
заключение нека предложим четири възможности за последващи 
проучвания по темата на този  доклад с концептуална и социално-
хуманитарна насоченост: 
 От гледна точка на материалната трудова среда: в областта на офис 

дизайна и фирмения стил  промените са бързи и плуралистични. 
Модната офис тенденция от преди десетина години за работни места тип 
„отворено пространство” и т.нар. „интелигентно работно място” бързо се 
измести от нов „тренд“ – на  „офисът като мой дом” (Office for living), 
например [17].  Служебното и домашното не са разграничени нито 
пространствено, нито психологически. Разкрепостената атмосфера на 
„вкъщи” преобладава.  

 Иновативна офис среда са т.нар. coffice пространства, в които седят и 
работят „coffice хора». Какъв е психологическият профил на тези хора и 
как те биват възприемани. Обществените преценки за  седенето в 
кафенето като губивреме и безделие вече може и да е погрешно. Днес 
има работещи, преговарящи, интервюиращи, учещи  които с часове 
разговарят, разглеждат неща,  обущват, съществуват и обитават 
кафенета. Офисът се променя: ергономически и дизайнерски офисът все 
повече прилича на лоби в хотел или на мол.  
„Молската култура“ е всеобхващаща. В жилищата има „домашен офис”, 
който вече не е нужно да има  размерите и величието на кабинет. 
Предричат край на индивидуалните кабинети и самостоятелните офиси. 
Всички социални пространства са удобни офис пространства. Новата 
урбанистика се съобразява с промените в труда. 

 В перспективата на „икономика направи си сам“ (do-it-yourself-
economy). Е. Гудман [18] въвежда термина, за да опише отказа от 
потребителско разглезване, разточителство и от аутсорсни услуги. 
Вместо да каня гостите си на ресторант, мога да им сготвя, казва Елен 
Гудман, мога директно да резервирам стая в хотела, мога сама да си купя 
билет за кино, вместо да използвам сайт-посредник. Трябва ли за всяка 
проста задача корпорации да наемат някого далеч в чужбина? 
Продължавайки логиката на авторката,  добавяме: не трябва ли 
потребителите да мислят и за абсурда на икономиката с дълга верига от 
посредници и информирано да избират икономическото поведение без 
посредници? В тази  икономика на самообслужването ние водим 
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безкрайни разговори с „гласове“, взаимодействаме си чрез технологии, 
без да се замисляме, че преди тях и зад тях има труд и човек. Всичко е 
аутсорсвано, дори и медицината е аутсорсвана до своите клиенти – 
пациентите. Това понякога води до проблематична 
депрофесионализация и деперсонификация на свръхсложни услуги. 
Особено чувствителни би трябвало да останем за такава  тенденция в 
здравните услуги. В интернет може да се намери реклама и указание за 
това как да си направиш сам операция на очите! Сестринските грижи се 
възлагат на семейството или  на  помощници, наети от него. Как да се 
концептуализира този процес на само-труд, самообучаване и 
самообгрижване?  

 От гледна точка на връзките между работа – учене, труд и игра, 
бизнес и образование.  Особеностите на чертите на работата стават все 
повече приличащи на обучение в групи. Традиционно работата и 
ученето /образованието, обучението и трейнинг/ са били относително 
обособени времево и пространствено. Днес, както е известно,  ученето 
през целия живот е социална норма. Менторството в широкия смисъл 
на думата и в труда, и в ученето става значимо  повече от всякога. Един 
от будещите силен обществен отзвук дългосрочен изследователски 
проект на университета Харвард се нарича „Добра работа” [19]. 
Неговият ръководител Х. Гарднър, водещ световен учен по психология 
на развитието, обединява усилия и интелект на екипите си в търсене на 
отговор на въпроса как да развиваме етическия характер на децата, 
учениците, студентите и възрастните, които живеят в мрежово 
общество и се трудят в дигитален свят. Това е въпрос, който си 
заслужава да бъде изследван в перспектива от всички.  
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Abstract.  The conceptions of fate or God’s predestination have been used as a mechanism 
of control over the people in centuries.  The Christianity denies the idea of fate, because God 
grantes everyone with free will, so every person is free to choose his own way of life.  The 
Muslims believe that God is choosed a destiny to everyone.  
This article treats the term and conception of fate in Bulgaria where the Pagans, Christians 
and Muslims believes are mixed.  We try to find how all these conceptions are used in the 
personal life-as a reason of progress or a reason of resignation. 
Keywords: fate, resignation, progress, personal choice. 
  
1. Въведение 

Всеки един от нас се е случвало да използва изрази като „Съдба”, „Пръст 
на съдбата”, „Така било писано”. Използваме ги при ситуации, когато се 
чувстваме безсилни да постигнем или изпълним  желанията си. Но какво, 
всъщност, е съдбата! В тълковния речник „съдба” се дефинира като „1. 
Висша сила, която предопределя човешкия живот; стечения на 
обстоятелствата, което не зависи от човешката воля. 2. Участ, жизнен път; 3. 
История на съществуването, битие; 4. Бъдеще, предстояще” [1]. 

В понятието „съдба” се заключва едно предопределение на човешкото 
битие, което по никакъв начин не зависи от действието или бездействието на 
човека. Неговата воля е безсилна да се пребори с вече предопределения и 
начертан път на съществуване. Този път е бил предопределен от боговете 
още преди раждането на човека.  

В политеистичните религии виждаме специфични персонажи, пазители-
надзиратели над човешките съдбини. В гръцката минотология това е 
богинята Ананке, която с помощта на трите си дъщери (мойрите) тъче 
нишката на човешкия живот. В Египет богинята Хатор е пазителка на 
съдбата и следи за нейното изпълнение [2]. 

В тази статия ще се опитаме да разгледаме концепцията за „съдбата”, 
създадена и използвана в българската действителност. Начинът, по който се 
определя идеята за „съдбата” и дали тя се използва като източник  на прогрес 
или напротив, като средство за примирение със съществуващото положение. 
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В нашата страна по специфичен начин си взаимодействат разбиранията за 
„съдбата” или предопределеността на православната вяра, исляма, езически 
обичаи и модерността. За да може да разберем тази специфика сме 
разгледаме част от християнските и ислямски догми свързани с човешкия 
живот.  
     
2. Християнската религия и отношението й към „съдбата” 

Концепцията за божествената предопределеност на човешкия живот е 
застъпена в почти всички световни религии и поради това е била обект на 
тълкувана от философи, теолози и общественици.  

Стоиците вярвали в неумолимата воля на съдбата. Всичко, което 
трябвало да се случи, щяло да се случи независимо, дали човек се бори или 
не, затова е по-добре да приемеш съдбата си. Сенека, независимо от 
влиянието на християнството, приема, че добродетелта в човешкия живот е 
свързана с подчинението на съдбата.  

Съвършенството е постижимо само чрез изпълнение на задълженията в 
живота, които са определени от съдбата, а не чрез индивидуалния избор. 
Ролята, която отделният човек изпълнява в живота си, му е отредена от 
съдбата и неговата единствена задача  е да изпълни същата тази роля по 
възможно най-добрият начин. Човешката воля трябва да се подчини на 
предопределеността, защото иначе цял живот ще се бори с „вятърни 
мелници”, защото съдбата е непроменима, вечна. 

По този начин идеята за предопределеността на човешкия живот се 
превръща в парализиращ инструмент, който може да послужи за лесна 
манипулация и управление на масата от хора. Подобна тактика за 
подчинение на масите използват и християнските владетели с помощта на 
свещениците и Светото писание.  

Идеята за примирението с трудностите в земния свят и получаването на 
райските блага са мощен фактор за потискане на свободната човешка воля и 
общественото развитие.  Трябва да отбележим, че този вид интерпретации са 
правени от власт имащите, за да запазят съществуващото статукво. В самото 
християнско учение не съществува понятието „съдба”.  

Самата идея за предопределеност е неприемлива, защото с 
накърняването на човешката свобода се накърнява и достойнството на Бога. 
Бог дарява човека със свободна воля, за да може човек чрез свободния си 
избор да стигне до Бога. Затова и Иисус Христос казва: „мнозина са звани, а 
малцина избрани”. В тази фраза не се има предвид, че определени хора са 
посочени от Бог и това да се явява някаква предопределеност на живота им, а 
че всички са призвани да обичат и да изберат Бог, но те са свободни да го 
направят или не [3]. 
    Според християнството пътят на човека не е определен нито от Бога, нито 
от съдбата, но съществува една блага сила, която го насочва, дори в най-
обикновените му действия, към добри и по-добри постижения в този свят. 
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Тази сила се отъждествява с „кръста” на човека и нейното водачество може 
да не бъде зачетено. „Да си носиш кръста” е израз, в който се съдържа 
същността на християнството. Това означава, човек да изпълни дълга си към 
Бога, това е божията програма заложена в човека за неговото развитие. Но 
човек е свободен да изпълни тази програма или да я отхвърли [4].  

В Православието човекът притежава свободна воля, с която да избере и 
ръководи пътя си, а не да се предава на чужда воля. Господ е дарил човека с 
възможността да избира дали да Го последва или не, човекът няма 
предварително изготвена „съдба”. Но съществува Божий промисъл (от гр. 
"pronoia", на лат. "providencia" - управление на света, провидение) -  делото 
на Създателя за всичко, сътворено от Него.  

Божият промисъл се изразява в непрестанно действие на всемогъщието, 
премъдростта, благостта и благодатта Божии, чрез което Бог съхранява 
битието и силите на тварите, направлява ги към благи цели, подпомага всяко 
добро, а възникващото чрез отдалечаване от доброто - зло прекъсва или 
поправя и насочва към добри последици. Бог-Творец и Вседържител държи 
своите създания в едно подчинено на определен порядък съществуване, 
направлява и ръководи всички събития и насочва всичко към определената 
му цел за своя слава.  

Провидението е функция на Божията върховна власт. В природата Бог 
направлява всички създания и всичко, което се случва. В човешката история 
Бог изпълнява своя план за спасение. Бог използва съпротивата срещу 
неговия план за собствена прослава. 

На църковнославянски език Божият промисъл е нарeчен "Божествено 
смотрение" (Прем. 14:3). В Синодалния превод е използвана и думата 
"провидение" ("Кой е тоя, който омрачава Провидението с думи без смисъл? 
Кой е този, който помрачава Провидението, без да разбира нещо?" (Иов 38:2; 
42:3). 

Освен това съществува и Божие допущение - когато Господ       допуска 
да ни се случи нещо лошо или някакво затруднение. То е с цел или да ни 
смири, или да ни провери вярата, или да ни накара да оценим себе си и 
живота си.  

Православният българин е свободен да избира собствения си път, като 
може да се ръководи от Божията благодат, или да избере друг път на своя 
живот. Той е свободен да се труди, с труда си да постига просперитет и 
прогрес, и така да достигне Бога.   

 
2. Исляма и концепцията за  „съдбата” 

Пълно противоположно е схващането за човешкия път в Исляма. 
Основна истина на мюсюлманската догматика се явява учението за Божието 
единство. В очите на правоверните Аллах се рисува като източен деспот. 
Блазе на този, за когото той е предопределил щастлив жребий и горко на 
този, който не е удостоен с неговата милост. Никой не може да промени 
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определената му съдба. Оттук е възникнало и учението за Божието 
предопределение, което предизвикало много спорове сред различните 
мюсюлмански секти.  

Според учението на правоверните сунити не само земният живот, но и 
задгробната участ зависи не от неговата свободна воля, не от неговите 
нравствени постъпки, а единствено само от волята на Аллах, която от нищо 
не се обуславя и не подлежи на никаква промяна. Аллах според собственото 
си благоволение едни води към спасение, а други към заблуждение и 
погибел, следователно пътят на човека е предначертан от Аллах.  

Не е известно по какво логическо недоразумение правоверните 
мюсюлмани твърдят, че макар постъпките на човека да зависят от божието 
предопределение, то те ги вменяват на самия човек, който е длъжен да дава 
отговор за тях пред съда. За мюсюлманите е съвсем неразбираемо как могат 
да обичат Аллах. Те знаят само това, че трябва да благоговеят пред него, да 
се боят от него, точно да изпълняват задълженията си към него [5]. 

Едно от условията на самата вяра се заключва във вярата в съдбата. 
„Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Фуркана1 
(Разграничаването), за да бъде предупредител за световете – Онзи, Комуто 
принадлежи владението на небесата и на земята. И не се е сдобивал със син, 
и няма съдружник във владението, и е сътворил всяко нещо, и го е премерил 
с точна мяра”, (Сура ал-Фуркан, 25: 1-2). 

Под премерването с точна мяря се разбира съдбата. Съдбата по същество 
се състои от два аспекта: Единият се отнася до предопределението (Кадер) на 
Аллах за всяко нещо във вечността, а вторият е свързан с отсъждането (каза), 
където всичко се сбъдва според отреденото от Аллах [6]. 

Човешката воля играе много малко значение при исляма. Човек носи 
отговорност към съдбата, която се определя от естеството на явленията и 
наличието на човешка воля. В тази зависимост  явленията се делят на два 
вида. Първият вид са явления, които не зависят от човешката воля като 
изгрева и залеза на слънцето, цвета на кожата, природните явления. Вторият 
вид са действия, които човек извършва със собствената си воля като ставане, 
лягане, хранене.  

Всяко едно от действията се случва с абсолютната воля на Всевишния, 
който е дарил човека с частична воля на избор [7]. Този избор се заключва в 
избора на добро или зло. Аллах дава „обещание” към праведниците и отправя 
„заплаха” към грешниците. При избора на добро се получава „обещаната” 
награда, а при избор на зло се получава заслужено „наказание”.  

Аллах обещава, че всеки ще получи справедлива присъда за делата си. 
Независимо от частичната възможност за избор в основата стои 
предопределението на Аллах за земния път на всеки вярващ, който ще 
предопредели и отвъдния път на човека.  

Историческата „съдба” на нашия народ е създала една смесица от 
вярвания и обичай. Още с приемането на християнството през 863г. много от 
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съществуващите езически обичаи и вярвания, не само че се запазват, но и 
влизат в самите християнски практики.  

Примери за това са Еньовден, Петльовден, Бабинден и др. В 
последвалите исторически събития и завладяването  на страната от 
османските нашественици, българските вярвания се обогатяват с нови-
идващи от исляма.  

През вековете българският народ е бил силно религиозен и наред с това 
силно суеверен „християнството със своите идеи и догматика много малко 
докосна мисълта на селянина. Селският свещеник, за да не се откъсне от 
своето папство, бе принуден да бъде повече орган на народното езическо 
суеверие, отколкото на решенията на вселенските събори” [8]. 
Религиозността на българския еснаф е свързана със страха от Божие 
наказание.  

Най-голямото Божия наказание за еснафа е влошаване на здравето, 
защото то се явява източник за всяка човешка дейност-работа, почивка, 
веселие. Посещението на черква, в неделя, се приема, по скоро, като място за 
раздумка, среща с роднини и познати, събиране на информация за общността, 
а не на място за получаване на Божия милост. 

Взаимодействието на българите с ислямските вярвания повлиява и на 
начина на възприемането на Бог. Изразите като „такава е съдбата” или 
„божията повеля”, определят отношението на българина към Бог, като към 
властелин, отговорен и предопределящ живота на подчинените си.  

Като към това прибавим и патриархалният начин на живот, концепцията 
за „съдбата” или божието предопределение на човешкия път се оказват 
удобно средство за примирение с начина на живот. Мисълта, че има по-
висша сила, с която един обикновен човек не може да се бори, спомага за 
приемането на тежките условия на живот преди, а и след Освобождението.  

Чувството за тежестта на вече предопределената съдба отслабва с 
развитието на индивидуализма. В България развитието на индивидуализма се 
свързва с раздробяването на земята и търсенето на поминък в големите 
градове. В големия град, човек е отделен от роднините и семейството си и 
сам се превръща в източник на действия насочени към собственото му 
оцеляване.  

Личността, която със собствените си усилия може да постигне всичко. 
Едва започнало да се развива това чувство и в страната настъпва 1944г. и на 
власт идва Комунистическата партия. Стремежът на партията да обхване и 
контролира всяка част от живота на обикновения човек, създава нова 
зависимост.  

Партията заменя Бог. Тя се превръща в създател на „съдбата” на човека. 
Българинът отново е изправен пред един авторитет от когото зависи и 
чувството за предопределеност, което се създава с илюзията за спокоен и 
задоволен живот, го води по-скоро до примиряване с положението в живота 
му.  
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„Неслучайно управляващата БКП постоянно проектира “светлото 
бъдеще” далеч във времето: него (бъдещето) българите трябва да градят за 
децата си, те са принудени, трябва да приемат тази жертва. Това 
преутвърждава трайната примирителна нагласа и обуславя преобладаващата 
изчаквателна, пред (рядко заявяваща се) активната позиция на българските 
граждани до днес” [9]. 

Това примирение се оказва пагубно за много български граждани след 
1989г., когато партията-майка е свалена от власт. Нейните грижи са заменени 
от студеността на капитализма. Българинът е свободен да преследва 
„американската мечта”, която е олицетворение на свободата на човешката 
воля, способна на всякакви постижения.   

Културата на индивидуализма се развива с нови сили. Човек може да 
определи собствения си Аз като независим от групата, на първо място се 
поставят индивидуалните цели, първостепенно внимание към установените 
правила, а не към нормите.  

Същността на съвременността [8] е активност, универсализъм, разпад на 
родствените връзки, доверие към личността и нейната автономия, отказ от 
миналото, предпочитание към градския начин на живот.  Трябва да прибавим 
и развитието на технологиите и разпространението на информацията, които 
създават нов начин на мислене на света. 

По време на семинарно занимание по Философия, на което се обсъждаше 
религиозността на модерния човек и предопределеността на човешкия живот, 
студентите направиха много смесени интерпретации. 

 От една страна, те споделят напълно индивидуалистичната 
(секуларистична) култура на модерността. Човекът сам определя посоката на 
собственото си развитие, взема решения и носи съответни отговорности за 
собствените си решения.  

Бог и православната религия не участват по никакъв начин в тяхното 
светоразбиране, независимо, че по-голямата част от групата студенти се 
приемат за православни християни. Тази религиозност се явява, по скоро, 
символна, отколкото реална.  

От друга страна те продължават да „вярват” в „съдбата” що се отнася до 
някои важни неща в живота. „Колкото и да се опитваш, не става.Съдба!”, 
„така е било писано”, „невъзможно е да се бориш с някои неща” .  Интересно 
е, по какъв начин се предават нагласите на обществото.  

Тези млади хора живеят в информационно [9] и технологично общество, 
което създава специфичен начин на социални отношения и възприятия. 
Имаме високотехнологични устройства, достъп до всякаква информация, 
лесна комуникация, вяра в индивидуалистичните възможности на всеки и 
заедно с всичко това и концепцията за „съдбата”, която сама по себе си е 
носител на традиционното.  
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3. Заключение 
В заключение може да кажем, че идеята за „съдбата” в едно модерно 

общество е въпрос на личен избор. Модерният човек има много повече 
възможности за развитие и прогрес в личния си живот. Той е свободен от 
гнета на релииозно-традиционни доктрини и сам може да избира пътя си. 
Идеята за съдбата и предопределеността на човешкият живот може да 
послужат за оправдание и примирение със собственото си Аз, или напротив, 
да бъде импусл за прогрес и промяна. 
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Abstract. In this article fundamental characteristics of entrepreneurial labor are explored as 
a reference point for justifying possible content for the training in entrepreneurship in higher 
education institutions. On the basis of the indicated characteristics of the entrepreneurial 
labor, an attempt is made to structure possible teaching content. 
Keywords: training in entrepreneurship; reference points for justifying teaching content. 
 
1. Увод 

В университетите обучението по предприемачество е разпространена 
практика. Когато се сравнява учебното съдържание в програмите, могат да се 
открият както сходства, така и съществени различия. 

Какво означава обучение по предприемачество? – отговорът на този 
въпрос не е еднозначен и безпроблемен. В значителна част от случаите 
обучението се ориентира към усвояване / развитие на знания, умения, 
компетентности за започване на самостоятелен бизнес [22]. Важни 
проблемно-тематични полета в обучението могат да бъдат иновациите и – в 
частност – превръщането на идеята в успешен продукт; факторите на 
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предприемаческия успех; предприемаческите проекти; културата на 
предприемачеството и др.  

В масовия случай мълчаливо се предпоставя, че обучението по 
предприемачество засилва шансовете за успех на стартиращите собствен 
бизнес. Може да се открои и убеждението, че обучението по 
предприемачество засилва мотивацията за започване на собствен бизнес [23]. 
В отделни случаи, обаче, в обучението се съдържа и самостоятелен „момент 
на надъхване“ – целта е да се засили мотивацията на обучаваните за 
започване на самостоятелен бизнес. 

За нас - като университетски преподаватели - е важно да имаме 
обосновано виждане за съдържанието и смисъла на обучението по 
предприемачество. В този текст предлагаме един възможен подход за 
ориентиране на това обучение – чрез изследване на същностни 
характеристики на предприемаческия труд. 

 
2. Основни измерения на предприемаческия труд 

Въпреки множество условности [7], в труда на предприемача се 
наблюдават повтарящи се, типични характеристики. Те дават възможност 
предприемаческият труд да бъде оприличен и да бъде изучаван през призмата 
на труда на мениджъра. Също така вниманието да се насочи към факта, че 
трудът на предприемача във висока степен е проектно ориентиран. 
Основополагаща характеристика на предприемаческата дейност е вземането 
на решения. Предприемачеството (по необходимост) е процес на учене. Към 
друга важна характеристика на предприемачеството ни насочва гледището, 
че то е комуникационен процес. Откриването на благоприятни 
възможности е друга съществена характеристика на предприемаческата 
дейност [24]. 

Ако разглеждаме предприемаческия труд като „управление на…“ , 
вниманието се насочва към необходимостта в процеса на обучение по 
предприемачество да се учат / развиват управленски умения и 
компетентности. В литературата са налице множество опити да се 
„дисциплинира“ многообразието от по-конкретни функции, дейности, задачи, 
чрез които се осъществява управлението. В едни случаи чрез това 
„дисциплиниране“ се обосновава твърдението, че управленското 
многообразие се свежда до следните групи дейности: планиране / 
организиране / ръководство / контрол. В други класификации резултатът се 
изразява чрез три групи компетентности, които служителите и 
ръководителите използват в организацията: професионална компетентност; 
компетентност за работа с хора; концептуална компетентност [17].  

Обзор на различни източници дава възможност да се натрупат ориентири, 
които могат да се използват за проблематизиране и обосноваване в процеса 
на изграждане на управленската проблематика в обучението по 
предприемачество – таблица 1. 
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Таблица 1. Съдържание на управленския труд 
(какво правят мениджърите) - [7] 

 
Ръководят Делегират Заседават 
Идентифицират проблеми 

 
Изграждат работни 
екипи  

 

Изграждат (и развиват) 
културата на 
организацията 

Изпълняват нареждания, 
задачи 

 

Информират (своите 
началници за…; своите 
подчинени за…; 
информират себе си; …) 

Контролират работата 
на подчинените 

 

Координират работата на 
собственото звено с 
работата на другите звена 

Мотивират 
сътрудниците за добра 
работа 

Назначават/ 
освобождават хора  

 
Нареждат (заповядват) Обучават (и развиват) 

своите подчинени 
Общуват (с…; 
взаимодействат с…) 

“Чертаят бъдещето” на 
организацията (мисия, 
визия, … стратегия, …) 

Организират 
(изпълнението на 
решенията; съвместната 
работа; ) 

Откриват възможности 
 

Оценяват дейността на 
сътрудниците 

Планират (изготвят 
планове) 

Поддържат подходящ 
организационен климат 

Поощряват/ наказват 
 

Поставят задачи Преговарят/ договарят  

Представляват пред 
другите своя отдел (звено) 

Прогнозират 
(предвиждат бъдещето) 

Проучват разнообразна 
информация 

Разпределят 
(организационни ресурси, 
организационните роли и 
задачи, ) 

Упражняват правомощия 
– права, задължения, 
отговорности; власт 

Решават (проблеми; 
вземат решения, 
организират вземането 
на решения) 

Регулират 
взаимоотношенията 
 

Структурират 
дейностите в 
организацията 

Създават (и поддържат) 
работни стандарти 

Оползотворяват 
възможности 
 

Усъвършенстват 
системата за управление 

Формулират цели 

 
Всеки от тези записи може да бъде ориентир за обосноваване на 

конкретно учебно съдържание. Ако – обаче – поставим въпроса в контекста 
на вътрешното (корпоративното) предприемачество, на преден план могат да 
„излязат“ управленски възгледи, ориентации и стратегии, насочени към 
необходимостта целенасочено да се развива корпоративно предприемачество 
като средство да се развие и запази предприемаческия дух в организацията и 
да се формира вътрешна среда, която го подкрепя. Много организации се 
обръщат към корпоративното предприемачество за да противостоят на 
бюрократизирането (често съпътстващо разрастването на бизнеса). За 
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фирмите, които искат да бъдат конкурентоспособни в несигурна и постоянно 
променяща се среда, иновациите като че ли са основното спасение. 
Обучението на мениджърите и служителите като вътрешни предприемачи 
създава за организацията допълнителна стойност. 

Предприемачеството като проектно ориентирана дейност. Има 
множество основания предприемачеството да се разглежда в контекста на 
създаването, развитието и реализирането на проекти. В проектна форма 
обикновено се структурират дейности, които са нови (слабо структурирани), 
защото проектната организация дава по-добри шансове за успех на 
начинанието. Предприемаческата дейност (почти без изключение) съдържа 
елемента новост (и риск); предприемачите са силно заинтересовани от успеха 
на начинанието – те се стремят да постигнат целите по икономичен и 
ефективен начин. Затова предприемачите се ориентират предимно към 
проектна организация на своята дейност. В таблица 2 са представи системни 
характеристики на произволна проектна схема. 
 

Таблица 2. Основни елементи на примерна проектна схема [25] 
 

Предпоставки на 
проекта (какви 
проблеми решаваме; 
какви потребности 
удовлетворяваме; 
какви възможности 
оползотворяваме) 

Цели 
(конкретни, 
постижими, 
измерими, 
подходящи, 
времево 
определени) 

Подходи / 
стратегии 
(изследване на 
алтернативни 
подходи и 
стратегии; избор) 

Задачи / дейности 
(изчерпателно 
дефиниране на списъка 
от необходими задачи / 
дейности; ясно 
разпределение във 
времето; ясен “вход” и 
“изход” на всяка 
дейност; взаимна 
обвързаност) 

Технологични 
изисквания / 
ограничения към / при 
изпълнението на 
дейностите 

План за 
изпълнение на 
основните 
дейности 
(вариантност 
на 
планирането) 

Участници в 
изпълнението на 
проекта 
(проектен екип: 
функции, 
отговорности, 
роли, задачи) 

Ръководител на проекта 
(желани / очаквани 
резултати,  функции, 
роли, задачи; права, 
отговорности) [26] 

 Ресурси (финансови, 
материални 
информационни, ноу-
хау, времеви, 
подкрепа, …) 

Риск 
(систематично 
изявяване на 
потенциалните 
рискове; 
минимизиране 
и управление) 

Управление на 
проекта 
(стратегия и 
планиране, 
организиране, 
ръководство, 
контрол) 

 Ресурси (финансови, 
материални 
информационни, ноу-
хау, времеви, подкрепа, 
…) 

Устойчивост на 
проекта 
(заинтересованост от 
резултатите; 
институционализиране;  

Отчет на 
изпълнението 
(…) 

Анализ на 
резултатите като 
основание за 
последващ 
проект 
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За нуждите на обучението по предприемачество „модулът проектна 
дейност“ може да се структурира в съответствие с различни водещи 
критерии: а) проектът като система – с присъщите му елементи и 
взаимодействието между тях; б) поелементен анализ; в) проектна дейност за 
реализиране на основните фази от жизнения цикъл на проекта – вкл. 
подготовка, реализация, последващ(и) етап(и); г) представяне на идеи в 
проектна форма; д) позициониране и лансиране на проекти (в зависимост от 
институционалната среда); е) представяне и защита на проекти; ж) 
специфични инструменти  за подготовка, реализация и управление на 
проекти; з) други аспекти. 

 Важни акценти за предприемачите са: и) анализ и засилване на 
конкурентоспособността на проекта; к) развитие/подобряване на проекти (с 
цел удовлетворяване на определени изисквания); л) характеристики на 
средата – външна/вътрешна – от гледна точка на факторите на 
предприемаческия успех; м) институционализирани проектни схеми 
(подходящи за предприемаческа дейност).  Самостоятелно внимание може да 
се отдели на предприемаческото водене на проекти (по сходство и различие с 
мениджърското). 

Предприемачеството – процес на вземане на решения. П. Дракър 
твърди, че способността да се вземат решения разграничава същностно 
предприемачите от непредприемачите. „… Във всички подобни занятия 
трябва да се приемат решения, а в същността на всяко решение е заложена 
несигурност. Но всеки, който притежава способността да приема решения, 
може да се научи да бъде предприемач и да се държи като предприемач“ [9].   

В литературата по предприемачество  и управление процесът на вземане 
на решения е една от утвърдените проблемно-тематични области с широко 
разгърнато и дискутирано съдържание [4, 14]. Възможен подход за 
структуриране на проблематиката, свързана с решенията, е да се обоснове / 
избере алгоритъм („цикъл“) за вземане на решения; в съответствие с 
избраната схема – да се изяснява логиката на процеса; същността и 
съдържанието на всяка от фазите в процеса на вземане на решения; желаните 
резултати; възможни изисквания; добри образци и типични грешки и др. 
Самостоятелно внимание може да се обърне на пространствено-времевите 
компоненти на процеса; на детерминантите / ориентирите за избор на начин / 
формат на вземане на решенията. На критериите за добро (ефективно, 
ефикасно, успешно, …) решение. На логико-аналитичните процедури, въз 
основа на които протича процесът на вземане на решения и др. [27] 
Доколкото процесът на вземане на решения е богат на оценъчна дейност, 
оценяването може да бъде обособено като самостоятелен проблемен център. 
Друг обединяващ  център може да бъде изборът – една от най-сложните 
логико-конструктивни дейности. 

Доколкото решенията са отговор на проблеми и/или неизползвани 
възможности, в проблематиката на решенията може да бъде интегрирана 

1243



„значителна доза“ евристики (тук разбирани като методи за откриване - за 
формулиране на разнообразни гледни точки при диагностицирането на 
проблемите; за генериране на идеи за решения и т.н.) [28].   

Предприемачеството като процес на учене. М. Свенепуул защитава 
тезата, че в основата на забогатяването стои решаването на проблема знание.  
Конкуренцията е в основата на непрекъснатото откриване на полезно знание 
– за „потребностите на хората, как най-добре да бъдат задоволени и… от 
кого“ [15]. За да реализира най-важната си функция – вземане на решения в 
несигурна среда и при непълна информация, основната роля на предприемача 
е „да открива ново знание, което носи печалба за него и повече стойност за 
потребителите“ [16]. Конкуренцията между предприемачите е състезание за 
ново знание …“ [16]. 

 Въз основа на така създадения контекст, проблемът за ученето в 
обучението по предприемачество може да стимулира мислене в различни 
посоки. С този проблем се занимава Й. Коев когато изследва източниците и 
каналите на предприемаческо учене [13]. С този проблем се занимаваме, 
когато се опитваме да разширим представите за това как хората учат? [29] 
Структурирането на целокупния човешки опит като процес на учене насочва 
към необходимостта да се овладява по-богат / разнообразен репертоар от 
формати за учене. 

Сред множеството разбирания и съвети за това на какво трябва да бъдат 
обучавани обучаващите се „за предприемачи“ са и следните: как да учат 
ефективно през целия живот; как да отсяват знанието, което им е потребно в 
конкретен момент; как да прилагат принципа `проба-грешка` и да отменят 
решението `проба` преди грешката да е станала факт; как да събират и 
анализират данни; как да проявяват будност и находчивост; как да 
проблематизират, експериментират, изследват; как да проучват, създават, 
творят; как да оценяват и придават субективен смисъл (значение) на 
оценяваните явления; как да разпознават нуждата от  актуализация на 
знанията и уменията; как да намират това, което им трябва (информация;  
добри образци); как да учат по-бързо от другите; как да забравят ненужното и 
т.н. 

Предприемачеството – комуникационен процес. На равнището на 
буквалното (по-тясно, всекидневно) разбиране за комуникацията, за 
предприемача – несъмнено – е важно да умее да общува – да представя свои 
идеи и проекти, да ги комуникира убедително; да мотивира партньори за 
съвместна дейност и т.н. Този пласт на комуникацията може да бъде 
концептуализиран по следния начин: във всяка професионална дейност може 
да бъде откроен комуникационен аспект; изпълнението на коя да е 
професионална роля включва изпълнението на комуникационна роля; 
доброто владеене на комуникационните аспекти на професионалната роля е 
предпоставка и условие за нейното успешно изпълнение [30]. 
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 Друг пласт в предприемачеството като комуникационен процес може да 
бъде очертан въз основа на разбирането, че предприемачът е организатор на 
производството. В това свое качество той комуникира проекти с 
разнообразни групи и лица, интегрира ресурси, организира производство. 

 Различна перспектива за осмисляне на предприемачеството като 
комуникационен процес се съдържа в разбирането за пазара като 
комуникационна система [5] (и „разговорен процес“) и за предприемача като 
човек, който е „буден“ за разговорите на човечеството – умее да извлича от 
тези разговори нужното му знание. Предприемачът е комуникатор и 
интерпретатор на разговори [5]. Същевременно той е проводник на 
недоволство в системата. В контекста на това разбиране изглежда 
обосновано вниманието да се насочи към развитие на умения да се 
проблематизират „разговорите на човечеството“; да бъдат анализирани от 
гледна точка на разкриване на нуждите на комуникаторите и др. 

Предприемачеството като откриване на благоприятни възможности. 
Тази характеристика на предприемаческия труд ориентира обучението по 
предприемачество към следните възможни проблемно-тематични области: а) 
„предприемачески прозорци“ – какво и как да наблюдаваме, за да имаме по-
голям шанс да открием благоприятни възможности; б) промяна / промени – 
възникване / закриване (изчезване) на предприемачески възможности; в) 
ситуационни анализи; г) методологии и методи за оценка на възможностите, 
вкл. предприемачески анализ; д) развитие на сравнителни гледни точки и 
интерпретации; е) потенциал и развитие на благоприятни възможности (БВ); 
ж) оползотворяване (алтернативи) на БВ; з) от БВ към бизнес проекти; и) 
превръщане на бариерите във възможности; к) времеви и пространствен 
анализ на БВ; л) БВ и рискове; м) евристични методи за … 

Посочените характеристики на предприемаческия труд реално са 
интегрирани. Това дава възможност в рамките на общ дидактически формат 
да се поставят/постигат цели, свързани с повече от едно проблемно-
тематично поле. 
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Бележки 

 
22. Този подход кореспондира с разбирането, че предприемачеството е създаване на 
нов бизнес. 
23. Това убеждение е силно проблематично. Кърби (Kirby) твърди, че традиционното 
обучение не изгражда предприемачи – то по-често парализира процеса (особено 
когато обучението не изисква активно участие на студентите); според него фокусът на 
обучението трябва да се измести – от учене за предприемачество към обучение да си 
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предприемач [18]. Още за дискусията върху обучението по предприемачество – вж. [7, 
8, 10, 18, 19, 20, 21]. 
24. Тук не показваме основанията на тази ориентация – аргументи в полза на 
твърдението, че посочените характеристики описват същностно предприемаческия 
труд са представени на друго място – вж.  [7]. 
25. Вж. [7]. В литературата по проектно управление се срещат различни възгледи за 
съдържанието на проектната схема, основните елементи на проекта и тяхното 
взаимодействие – сравни [1, 2, 3]. 
26. При предприемаческата дейност тази позиция – като правило – заема 
предприемачът. 
27. За конкретизиране на дидактическите цели при обучението по предприемачество е 
полезно в процеса на вземане на решения да се откроят по-конкретни задачи като: 
идентифициране / разпознаване на проблеми; целенасочено изучаване на проблеми в 
контекста на система от цели; обосноваване на прогнози; формулиране на варианти за 
решаване на проблеми; преминаване „отвъд видимостта“ и капана на очевидното 
(„винаги има две очевидни и едно интелигентно решение“); да прави разчети на 
ресурси; да представя решението във формат, удобен за комуникиране и др. 
28. За други аспекти на решенията в обучението по предприемачество – вж. [7, с. 218]. 
29. Обосновават се различни парадигми: естествено учене; проблемно-ориентиран 
подход; системен подход; самоусъвършенстване и саморазвитие. Сравнително нови са 
концепциите за неформалното, иформалното и пр. образование / учене. 
30. Вж. [13]. При такава постановка на проблема в обучението по предприемачество 
могат да се учат и развиват различни комуникационни роли. 
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Abstract. Resources which are available to public person management are complicated 
legal issues complex. The concept of public property contradicts to the absolute nature of 
the property rights; however, also other resources which are in public person’s possession 
and may be termed as "property" in civil law conception, by their nature are limited on the 
basis of law. The most important issue faced by the public person resources available in the 
case, is its legal nature, as public person discretion in this area is determined by public law. 
Thus the aims of this thesis is to provide an insight to the resources in the public person 
possession which is used to the execution of specific public functions and tasks, 
corresponding terms, problems and offer the author's view to the public person’s functional 
assets conception. 
Keywords: Public person property, public property, functional assets, public thingsл. 
 
1. Introduction to the issue 

Civil rights experts are disposed rather critically towards designations 
attachable to the term "property" as, according to their opinion, these are economic 
or other kind of characteristic features having rather vague relation to the legal 
essence of this concept, because: "... for the purpose of rights in rem all owners are 
equal in exercising their rights."[1] Viewing the issues related to the public 
property [2], the essential legal difference exactly from the civil property concept – 
possibilities to alienate are legally restricted since it is a part of public domain [2] 
was already highlighted. Thereby the nominal civil owner – state or local 
government, does no enjoy full property right as it was restricted from its 
beginning. "Public property" concept as allotment and right to use based in the 
public law and does not resulting in private law, except the cases when the 
allotment of the public law with individual right to use has taken place, is relatively 
correctly compatible with the equality principle of all civil owners. It also allows to 
define in the framework of legal doctrine of Germany that: '"The concept of the 
property in rights in rem is not a concept of civil property..."[3] Even more so 
because in compliance with the civil rights regulation in Germany the property is 
only material [4] but the public property functions as right of use or limitation to 
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right of use. Thus the duty of public person is actually reduced to obligation to 
provide individuals with equal and equitable access to allotment of right of use. 

Nevertheless, regulations of allotment of right of use do not solve the issues of 
limitations to the proprietary right of public person existing within the framework 
of normative regulation. It is also the basis for addressing the concept of functional 
or administrative assets. The concept of public property is based on the idea that 
the normative regulation includes definition of types of civil property which can be 
owned only by a public person, usually a state, and the prohibition to alienate this 
property or to create a situation which is put on the same level as such legal 
situation is an essential condition [2]. At the same time property objects which are 
used for the purposes of ensuring administration functions or tasks are available to 
public persons. The concept of administrative function and task in the law domain 
and normative regulations of Latvia is rather abstract. It must be emphasized that 
administrative functions can be implemented in a public-juristic manner or private-
juristic manner [5]. Privatization of administrative functions and tasks [6] does not 
change the question as such and its implementation regarding the private law as it 
is being formulated within the framework of two-stage theory. The conceptual 
question remains the same: is it a function carried out by a public person for the 
interests of society or is it a private law-driven initiative of a public person? At the 
same time it must be noted that administrative decisions in today's situation 
actually possess no private law features and it is only the decision of legislator that 
determines the jurisdiction of controlling the final decision in general or 
administrative courts. 

In case of public property, these assets or property objects usually have natural 
origin – public rivers and lakes, seashores and air space as well as socially 
important artificial formations like roads and ports. The public law concept solves 
only the issue of equal access right to the properties intended for public needs or 
resources with a special economic value. Artificial formations like the buildings for 
the needs of various administrative functions and state administration 
establishments, car parking lots outside the general purpose road network or 
movable property necessary for carrying out state administration task are not 
public property in a direct sense and also its subordination to the public law 
regulations is limited.  

Meantime identification of these assets with private law-governed property 
owned by a public person does not agree with the restrictions stipulated in the 
regulative enactments. Even though possibly the concept "private property of 
public persons" indeed characterizes the domain of legal relationships under 
discussion better, the traditions of judicial idea and the fact that property under 
supervision of public persons exist in most various legal and natural forms must be 
taken into consideration, then for the purpose of this article a term "functional 
assets of public persons" (hereinafter referred to as functional assets) will be 
offered. 
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2. Assets and property: content of the concept 
In order to avert the contradiction between the concept of civil property and 

the legal and natural diversity of the property available to public persons, the 
concept of assets is frequently used in the regulative enactments of other countries. 
As an example we can mention the Estonian State Property Law [7] or Lithuanian 
State and Local Governments Property Administration, Use and Liquidation Law 
[8]. But it can be concluded from the Public Person Property Code [9] regulations 
in France that term ''biens'' – properties, is used contextually as a term designating 
all kinds of assets. There is not a single act in the normative system of Latvia 
which would regulate all issues related to the assets available to public persons. 
Two regulative enactments – Law on Prevention of Squandering of the Financial 
Resources and Property of the State and Local Governments [10] (hereinafter - 
LPSFRPSLG) and Law on Alienating the Property from the Public Person [11] 
(hereinafter - LAPPP) provide a significant outlook at the issues related to the 
assets in hand of public persons. 

Due to the limited space here, it is not useful to elaborate on the understanding 
of the concept of property, yet it is necessary to clarify its content in the context of 
previously mentioned regulative enactments. LPSFRPSLG employs terms 
"financial resources", "property" and ''possession'', while LAPPP deals with terms 
"property", "property right" as well as ''immovable property'' and various 
derivatives. Even though the use of term ''property'' in LPSFRPSLG can be 
established in its initial edition, concept ''immovable property'' appeared 
considerably later. Rights of financial means and property as an immaterial 
property separated from the other property of person do not indicate at the situation 
that in the context of these regulative enactments legislator would have thought of 
property solely as of the body of rights translatable into money. It does not 
correspond even more to the Dr. iur. E. Kalnins’ (E. Kalniņš) explanation of 
property concept,"...besides the liabilities of right holder and those material 
properties to which the rights, included in property's constitution, pertain, are not 
implied in the constitution of property"[12]. It is also indicated in the doctrine that: 
"Eventually, according to the third opinion the concept of ''property" presupposes 
the entire body of properties translatable into money that the legal subject 
possesses."[12] According to the explanation of Dr.iur. J. Rozenfelds the concept 
of property in the Civil Law of Latvia[13] (hereinafter referred to as CLL) is put as 
1) rights; 2) a synonym to designate individual material properties.[14] Moreover, 
the research of material provided by this author makes it possible to draw a 
conclusion that an opinion about the property as a right can really be considered as 
well-grounded and the use of this term in order to designate also the legal object is 
a particularity developed in Latvian civil rights in the course of history [14].  

How should we understand the ''property'' for the purpose of LPSFRPSLG and 
LAPPP? In the very title of LPSFRPSLG as well as in further text the distinction 
between financial resources and property is made. One cannot fully deduce from 
paragraph (2) of Section 2 of LPSFRPSLG that for the purpose of this law the 
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financial resources mean the money available exactly to the public person which in 
general corresponds to, for instance, the explanation provided in Clause (5) of 
Section 1 of Financial Collateral Law [15]. It is also highlighted in Clause (1) of 
Paragraph (2) of Section 2 of LAPPP by which such property rights as securities, 
shares in the company etc. are excluded from the scope of the law. Thereby it can 
also be deduced that for the purpose of both these regulative enactments ''property'' 
by no means implies merely the right of public person to material property; it also 
implies such right to immaterial property, like the already mentioned types of 
financial assets. Nevertheless, it should be elucidated whether the concept of 
property in these regulative enactments implies merely a body of rights or the dual 
approach of CLL has remained. 

No matter how proper from the point of view of Dr.iur. E. Kalnins would be 
the opinion of the property as ""Property" is only a comprehensive designation of 
all rights translatable into money and belonging to one holder of rights,"[12], 
eclecticism in the most varied domains is characteristic to the Latvian legal system. 
From the regulations under Section 3 of LPSFRPSLG: "1) actions shall be such as 
to achieve the objective with the minimum utilisation of financial resources and 
property; 2) property shall be alienated and transferred to the ownership or use of 
another person at the highest price possible; 3) the ownership or use of property 
shall be acquired for the lowest price possible." it can be directly deduced that by 
concept ''property'' in this regulative enactment one may understand rights as well 
as property or possession objects. Yet, a certain consequence can be established 
which brings closer various understandings of the property concept: acquiring of 
rights and objects as well as their transfer to the third parties are translatable in our 
universal measure of value – money. Therefore it can be concluded that regardless 
of the composition of a certain property – be it a right or an object – an essential 
feature for the purpose of LPSFRPSLG is the translatability of this object or right 
into money. It brings us to conclude that the concept of property in these regulative 
enactments lie closer to the concept of assets since there is no particular difference 
in the classification of certain property or liability in the sense of rights in rem but 
rather in its economic significance and value. 

 
3. Functional assets: concept 

The idea of public property is based in ensuring the access to essential 
resources for the society in general. Free availability institute includes also the 
prohibition of discrimination and the principle of allotment transparency. In 
literature and case-law a distinction is made between the allotment of the public 
property for ordinary or public use [3] and allotment of public property for 
individual or special use [3]. Nevertheless, in the course of time problems result 
from the evolved tradition due to the pressure of case-law that public property is 
considered to be also office buildings, car parking lots and even a movable 
property used for the functions of public administration establishments.[16] Dr.iur. 
F. J. Paine indicates that public property must be broken into four categories: 
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public property for public use, public property for special use, public property for 
use in establishments and public property for use in administration.[3] German 
legal doctrine points out that property transferred for a public use can lose its status 
of public property if, for instance, a new road is built and traffic is organized in a 
different manner [3].  

It must be noted that the sense of public properties does not lie in exposing a 
property to regulations of public law, but rather in meeting the general rights and 
interests of the public or ensuring the equal access to the resources of general 
economic significance under supervision of public persons [2]. Properties available 
to or owned by the public persons usually have two possible statuses: they are 
object of public property in the capacity of asset or it is a person's property 
governed by the civil law which in general case is used for ensuring the 
administrative functions. Distinction is made in compliance with the status of 
property or asset in the regulative enactment. The limit is determined by the fact 
whether the legislator has considered the respective property (asset) to be alienable 
or the regulative enactment defines it as exclusive public property object. By 
defining public person's property object governed by the civil law as a public 
property the actions related to this property is subjected to the order of the public 
law ensuring the general public interest. Yet it does not rule out the right of further 
action of the public person regarding this property as a property object governed by 
the civil law, including the right to alienate this property. Thereby public persons' 
property objects governed by the civil law intended for ensuring the administrative 
functions can be considered as the group of assets of public person the main sense 
of which is its use for administrative functions or functional assets. 

Why does one need to introduce a new category of public persons' property 
objects? The answer is in part provided previously –identification of public 
persons' property object governed by the civil law with the public property does 
not reflect the actual legal relationships properly. It becomes a public property do 
to public's interest to use this property for satisfaction of their needs. Indirect use, 
for instance, by attending the institution located in the building to solve certain 
issues does not make this building a public property. Even more, the inventory of 
establishment does not become a public property although it is freely available to 
private persons – it has no public rights to demand from the institution certain 
actions to be taken regarding this property. The second aspect –the use of property 
concept in the respective normative regulation results in more clashes among 
issues and rights than it provides answers to the imposer of rights and the recipient. 
Also the use of property object concept can be controversial since public persons 
hold a right of use of property object possessed by other person or the very 
property object exists as a right which is also the subject of the right of use. In 
order to ensure the coherence of rather varied right institutes and concepts, one of 
solutions is to use the terminology of other fields which embrace broader circle of 
legal issues than the scope of the certain field. Such solution is even more 
substantiated if within the framework of the very sector one of interpretations of 
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the concept is dual and, once transferred to other field, it creates only new 
collisions.  
 
4. Functional assets: understanding 

Separation of public person's functional assets from other types of property 
objects or assets in hand of public persons is necessary since the essential 
characteristic of functional assets is the fact that by discontinuing to use them for 
ensuring the administrative functions, these objects are no longer subjected to the 
legal order of public property. It does not change the condition that by regaining 
the status of civil property to the full extent the public persons' property objects 
governed by the civil law are subjected to the regulation of public law included in 
LAPPP and LPSFRPSLG. However, the assets necessary for implementation of 
administrative functions can be characterized with one more feature. Even though 
they are property objects with civil status, these assets possess the status of public 
person's property as long as they are being used for the purposes of public 
administration. In compliance with the normative regulations of Latvia public 
persons can transfer such property object to each other without remuneration 
provided that it is returned if the property object is no more used for the 
implementation of certain function (LAPPP, Section 42). 

Controversial views on administrative functions and tasks have developed in 
the public rights doctrine of Latvia in the course of the history. Dr.iur. K. Dislers 
(K. Dišlers) points out at tasks from which the functions are derived[17] as 
primary, normative regulations of modern times[18] and doctrine[19; 20] indicate 
at function as the basic element but other recent authors return to the concept of 
national task[21]. Concept of functional assets is directly related to the 
administrative functions and tasks because it is the necessity for implementation a 
function or administrative tasks that lays a legal basis for the special classification 
of such property object. It must be noted that such necessity might not arise if only 
the amendments of 2007[22] to Section 42 of LAPPP did not introduce a principle 
that a public person upon transferring immovable property can determine the 
administrative functions for the purpose of which the immovable property is 
transferred as well as to stipulate that in case the transferred immovable property is 
no longer used for implementation of administrative functions, the other public 
person returns this property without remuneration. The current version of Section 
42 of LAPPP actually introduces a new proprietary rights category – a restricted or 
terminated proprietary right which a public person holds regarding the functional 
asset for the period when this object is used for implementation of administrative 
function. 

The provision expressed in such manner did not bring about essential 
controversies. The idea itself is not new since a similar regulation is included in 
Section 134 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany [23]. It can be 
understood from the text of provision that it regulates a complicated set of issues 
related to the succession of German Empire ownership as well as takeover of 
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properties for implementation of administrative functions. There are no more 
commentaries to the provision but from the sources, for instance, from the cases 
reviewed in literature [24] and case-law [25] it can be concluded that the most 
frequent object of disputes in case or federal administration and land or local 
municipalities are over the returning the property after it is no longer necessary for 
the implementation of certain administrative function or remuneration claims if 
returning is not possible. If the question about jurisdiction and method of 
settlement of such disputes is not so far solved in Latvia then in Germany such 
disputes are being solved in administrative courts and, as it can be deduced from 
the cases, they reach also the Constitutional Court. Such approach shows that it is 
necessary to create an efficient mechanism for solving the disputes over the public 
administration property and one of options is to settle such disputes in 
administrative courts. 

The idea on public person's property objects as assets which are intended to be 
used for the implementation of a certain administrative function appears in the 
Latvian normative regulation as the Law On Completion of State and Local 
Government Property Privatisation and Utilisation of Privatisation Certificates [26] 
in 2005. This idea in case-law is received with understanding and has become the 
part of case-law. [27] Meanwhile, the Senate of the Supreme Court has 
consequently indicated that it is not sufficient for refusal of proceedings regarding 
the property object to only refer to some of administrative functions as it is also 
necessary to provide grounds on the ways it will be utilized as well as such need 
must actually exist even though in the future. [28] It leads to the conclusion that the 
functional assets of public person within the framework of economic reform are 
secured only in case if they are actually used for the implementation of 
administrative functions. But in case of remuneration-free transfer procedure under 
Section 42 of LAPPP the receiver of property object acquires a restricted or 
terminated proprietary right. [29] It is witnessed also by the regulation implied in 
paragraph (24) of Section 42 of LAPPP, respectively in case the transferred 
immovable property object has become unsuitable for the implementation of 
administrative function or tasks – it does not remain in the possession of the public 
person and it must be given for alienation but the acquired means must be 
transferred to the state budget. 

If in case of Germany the origin of provisions (GG Art.134) can be traced 
down in history and are understandable, then we can think the cause of actual 
version of Section 42 of LAPPP to be the inability of Latvian public administration 
to reach an agreement in relatively insignificant issues and the lack of efficient 
mechanism for dispute settling. In particular it can be attributed to the local 
governments since they are not simple state administration establishments and the 
principle of unity of state administration under Section 6 of the State 
Administration Structure Law as well as resulting hierarchy of state administration 
can be referred to the local governments to the limited extent. The principle of 
unity of state administration firstly pertains to private persons who have rights to 
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the consequent work of any kind of state administration establishment. No doubt, it 
is possible to envisage the functional subordination of administration 
establishments of various levels in order to ensure efficient administration but it by 
no means create direct subordination relations in these domains. Thereby it must be 
understood that the principle of unity of state administration does not create direct 
hierarchical relations between the direct administration establishments and local 
governments except the cases provided in the normative regulations.  

It must be noted that when Latvian state amended the regulations implied in 
Section 42 of LAPPP it did not manage to use them for settling the dispute because 
the authors of the idea had forgotten one important factor – there is no legal 
provisions so far which would ensure an enforcement of the respective decisions. 
In this way the legal provisions created in order to solve a certain case actually 
changed the legal nature of property objects in hand of Latvian public persons thus 
creating the concept of restricted or terminated proprietary rights in Latvian civil 
rights. At the same time it can be concluded that the regulations under Section 42 
of LAPPP have created a necessity for a special legal classification of public 
persons' property objects if they are used for the implementation of administrative 
functions. It must be noted that division of administrative functions and tasks 
among the administrative subjects is the prerogative of legislator. Legislation is a 
political process which can be influenced by different factors and division of 
functions can significantly affect the financial means of local governments, 
including the facility to fulfill their liabilities if the division of functions affects 
their proprietary rights. 
 
5. Conclusions 
1) Inclusion of public person's property objects intended for the implementation 
of administrative functions and tasks into the category of public property is not 
grounded if a private person does not hold subjective public rights to the use of 
such property or it is subordinated to other subjective public right of other private 
person. 
2) Public persons' civil property objects necessary for the implementation of 
administrative functions can be considered as functional assets since their key 
significance is the use of these property objects for ensuring the administrative 
functions and public person can hold only terminated right to such property object; 
3) Functional assets of public person have several characteristics: 1) use of 
certain property object for the implementation of administrative functions even 
though intended only in future is considered as primary; 2) within the framework 
of economic reform the functional assets of public person are not subjected to 
privatization if these assets are or will be used for the purposes of implementation 
of administrative functions; 3) public person is obliged to return the functional 
asset to its original owner if the necessity or possibility to use this object for the 
implementation of certain administrative function has ceased to exist. 
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Abstract. Cartels are the most dangerous and harmful anticompetitive practices. Their 
detection and punishment is very difficult because they are secret agreements providing 
substantial benefits and the participants are not motivated to reveal them. The most effective 
tools for detecting cartels are the so-called leniency programmes that provide immunity 
from prosecution in exchange for information about the cartel. Such programmes are 
adopted in the US and at EU level, as well as in the single Member States. The present 
contribution aims to briefly present the leniency models in the US, EU and Bulgaria and to 
try to formulate some proposals for making the Bulgarian model more effective.   
Keywords: cartels, antitrust enforcement, leniency, sanctions.   
 
1. Въведение 

Сред множеството практики, които ограничават свободната конкуренция 
се открояват т. нар. картели (cartels). Това са споразуменията, насочени към 
определяне на цени, разпределяне на пазари или манипулиране на търгове и 
които нямат друго оправдание освен ограничаването или дори 
елиминирането на конкуренцията  на пазара. Картелите са най-опасните 
антиконкурентни практики по най-малко две причини. Първо, те имат 
особено съществен негативен ефект върху конкуренцията и благосъстоянието 
на потребителите. Второ, картелите са тайни споразумения, които са особено 
трудни за разкриване и наказване. 

Едно от най-мощните средства за разкриване на картелите са програмите 
за освобождаване или намаляване на санкции за участие в картел срещу 
предоставяне на информация за картела и участниците в него, т.нар. leniency 
programmes. 

За първи път такава програма е разработена и приета през 1978 г. от 
Департаментa по правосъдието на САЩ и обхваща корпорациите като 
участници в картели. Действащата понастоящем програма за корпорациите 
датира от 1993 г. [1], а през 1994 г. е приета и отделна програма за 
физическите лица [2]. Политиката и програмите на Департамента по 
правосъдието на САЩ се превръщат в модел за редица други юрисдикции, 
включително и на равнище Европейски съюз (ЕС). Независимо от сходствата, 
програмите за освобождаване от санкция срещу предоставяне на информация 
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за картела в различните държави показват различия, свързани с правните им 
традиции, вида юридическа отговорност, прилагана за антитръстовите 
нарушения и др. 

Настоящият доклад си поставя за цел да представи двата основни модела 
на програми за освобождаване или намаляване на санкциите за участие в 
картел – на САЩ и на ЕС, както и моделът, възприет от Комисията за защита 
на конкуренцията на Република България. Въз основа на сравнителноправния 
анализ ще бъде направен опит за формулиране на предложения за 
повишаване ефективността на възприетия у нас модел. 
 
2. САЩ 

Прилагането на антитръстовото законодателство в САЩ се 
характеризира с няколко основни особености. Преди всичко, трябва да се има 
предвид, че по силата на Закона на Шърман и двата вида антитръстови 
нарушения – забранените споразумения и монополизма (злоупотребата с 
господстващо положение) са обявени за престъпления, за които са 
предвидени тежки наказателни санкции както за физически, така и за 
юридически лица [3]. Второ, съгласно трайната практика на Департамента по 
правосъдието на САЩ, използването на наказателните санкции е ограничено 
само до най-тежките нарушения на разпоредбите на Закона на Шърман –  
картелите (hard-core cartels), а именно тези, свързани с определяне на цени, 
разпределяне на пазари или манипулиране на търгове. С други думи 
вертикалните споразумения и монополизмът остават извън приложното поле 
на наказателните санкции. Трето, американският модел на прилагане на 
антитръстовото законодателство е доминиран от т.нар. частно прилагане на 
антитръстовото законодателство (private antitrust enforcement) или 
гражданските искове за вреди от антитръстовото нарушение, предявявани от 
частни лица.  

Изясняването на основните характерни черти на модела на прилагане на 
антитръстовoто законодателство в САЩ ни позволява да пристъпим към 
анализ на основните особености на програмата за предоставяне на имунитет 
срещу информация за картелa и участниците в него. Следва да се има 
предвид, че Департаментът по правосъдието отдава най-голямо значение 
именно на това средство в политиката си за разкриване и наказване на 
картелите. Причината е, че картелите са тайни споразумения, които 
облагодетелстват участниците в тях и следователно е в интерес на 
последните да ги пазят в тайна. Както беше посочено, в САЩ е установена 
наказателна отговорност за участие в картел, т.е. участието в програмата 
предоставя имунитет именно срещу наказателно преследване и е сериозен 
мотив за участниците да разкрият всичко, което им е известно за картела. 
Имунитет се предоставя ако към момента, в който предприятието съобщи за 
незаконната дейност на участниците в картела, Департаменът все още не е 
получил информация за това от друг източник. Предприятието, включило се 
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в програмата, може да се облагодетелства от нея при следните допълнителни 
условия: първо, предприятието незабавно да преустанови участието си в 
картела; второ, да разкрие всички обстоятелства относно картела и да 
съдейства всестранно и последователно на Департамента по време на цялото 
разследване; трето, когато е възможно предприятието да обезщети 
засегнатите от нарушението лица; и четвърто, предприятието да не е 
принудило други лица да участват в картела, както и да не е лидер или 
основоположник на картела. При предоставяне на имунитет всички 
директори и служители на предприятието, които признаят участието си също 
получават имунитет срещу наказателно преследване, стига да сътрудничат на 
Департамента по време на разследването. Дори когато Департаментът по 
правосъдието вече разполага с информация за картела, имунитет срещу 
наказателно преследване може да се предостави на предприятието, което се 
обърне към Департамента и последния все още не разполага с доказателство 
срещу това предприятие, годно да доведе до осъждането му. В тази хипотеза 
отново трябва да бъдат изпълнени посочените по-горе допълнителни условия 
[4]. 

За модела на САЩ е характерно, че участието в програмата води до 
ограничаване и на гражданската отговорност на предприятието, издало 
картела, стига предприятието да е сътрудничило на ищците в делото за 
обезщетение на причинените от антитръстовото нарушение вреди. Вместо да 
носи отговорност за тройния размер на вредите (treble damages), 
предприятието ще отговаря само за еднократния им размер. Като се има 
предвид, че моделът на САЩ е доминиран именно от гражданските искове за 
вреди и те се разглеждат като сериозен контрамотив за извършване на 
нарушението, разбираемо е, че намаляването на размера на възможното 
обезщетение за вреди е от съществено значение за нарушителя – участник в 
програмата, да се включи в нея.  

Както беше посочено, в САЩ са предвидени две програми – за 
предприятия и за физически лица. Втората програма на Департамента по 
правосъдието се прилага по отношение на физически лица, които се обърнат 
към него сами, не като част от предприятие, искащо имунитет. Тези лица 
получават имунитет срещу наказателно преследване, ако още не е започнало 
разследване и към момента на признанието им Департаментът не е получил 
информация за незаконната дейност от друг източник. Отново се поставя 
изискването лицето да съдейства пълно през цялото разследване, както и да 
не е било лидер или основоположник на картела, нито да е принудило друго 
лице за участие в него.  

В случаите, когато не може да се предостави имунитет от наказателно 
преследване, съществува възможност Департаментът да участва в 
споразумение с участници в картела, били те физически лица или 
предприятия [4]. 
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3.  Европейски съюз 
На равнище Европейски съюз не са предвидени наказателни санкции за 

антитръстовите нарушения. Реакцията срещу забранените споразумения и 
злоупотребата с господстващо положение се изчерпва с парична 
административна санкция и гражданска отговорност за вреди. Следователно 
програмата за освобождаване или ограничаване на санкцията за участник в 
картел, предоставил информация за разкриването му, дава единствено 
имунитет (пълен или частичен) срещу преследване по реда на 
административната отговорност. Нещо повече, моделът на ЕС не предвижда 
възможността да се ограничи гражданската отговорност, както това е сторено 
в САЩ. 

Европейската комисия (ЕК) разполага с програма за освобождаване или 
намаляване размера на санкциите или т.нар.  leniency notice [5] , която се 
прилага за тайните картели, включващи определяне на цени, разпределяне на 
пазари, ограничаване на вноса и износа, и други антиконкурентни действия 
срещу други конкуренти на пазара. Имунитет се предоставя на предприятие, 
което първо предостави информация и доказателства, които по мнението на 
Комисията ще и дадат възможност да извърши проверка по отношение на 
картела и ако, към момента на прилагане на имунитета, Комисията все още 
не разполага с достатъчно доказателства за да вземе решение за провеждане 
на проверката и все още не е извършила такава проверка. Ако не е 
предоставен имунитет в гореописаната хипотеза, ЕК може алтернативно да 
предостави такъв на предприятие, което първо даде информация и 
доказателства за установяване на нарушение по чл. 101 ДФЕС, свързано с 
картела, стига ЕК все още да не разполага към момента с достатъчно 
доказателства, за да установи нарушението. Поставят се и някои 
допълнителни условия към предприятието, а именно да сътрудничи пълно до 
приключване на процедурата; да преустанови незабавно участието си в 
картела, освен ако ЕК не счете, че това би попречило на разследването. 
Предприятие, което е принудило други лица да участват в картела не може да 
се ползва от имунитет [4]. 

Интересно е да се отбележи, че докато програмата в САЩ означава 
освобождаване от наказателно преследване, програмата на ЕК по същество 
не освобождава предприятието от преследване. Комисията приема решение, в 
което установява нарушението на чл. 101 ДФЕС, но не налага глоба, като се 
аргументира със съдействието на предприятието за разкриване на картела [4]. 

ЕК може да предоставя имунитет само на предприятия, не и на 
физически лица, доколкото съгласно антитръстовото право на ЕС санкции за 
нарушения се налагат на предприятия. 

Предприятия, които сътрудничат на ЕК за разкриване на картел, но не 
могат да получат имунитет, могат да се ползват от другата възможност по 
програмата, а именно да им бъде наложена санкция в намален размер.  За 
целта е необходимо предприятието да предостави доказателства, които са 
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достатъчно съществени от гледна точка на ЕК в сравнение с тези, с които тя 
вече разполага. Предприятието също така трябва да изпълни и другите 
усовия – да сътрудничи, както и да преустанови участието си в картела. 
Колкото по-рано предприятието се обърне към ЕК и колкото по-значима е 
информацията, която предостави, толкова по-голямо намаление на размера на 
глобата ще получи [4].  

За разлика от програмата на Департамента по правосъдието, тази на ЕК 
не предвижда изискване към предприятията, участващи в програмата да 
обеят лицата, претърпели вреди от антитръстовото нарушение. Друго 
съществено различие е липсата на възможност за ограничаване и на 
гражданската отговорност за вреди [4]. 

Повечето държави-членки на ЕС не предвиждат наказателна отговорност 
за антитръстовите нарушения, следователно участниците в програмата за 
освобождаване или ограничаване на санкцията за такива нарушения могат да 
разчитат най-много на имунитет срещу търсене на административна, а не и 
наказателна отговорност. Програмите в повечето държави-членки са сходни с 
тази на ЕК, но съществуват и някои различия. Например във Великобритания 
програмата се прилага не само за картели, но и за някои вертикални 
споразумения [6], а в Германия имунитет се предоставя не само на 
участници, принудили други лица да участват в картела, но и на лидера в 
картела [4]. 

Все пак някои държави като Великобритания, Дания, Ирландия, Естония, 
са установили наказателна отговорност било за двата вида антитръстови 
нарушения, било само за картелите. В някои от тези случаи програмата 
предоставя имунитет и срещу наказателно преследване на физическите лица 
(например във Великобритания [6]  и Ирландия [7]). 

 
4. България 

Българският модел на прилагане на антитръстовото законодателство 
предвижда единствено административна отговорност за нарушаване на 
забраните за споразумения, ограничаващи конкуренцията и злоупотреба с 
господстващо положение. Установена е и гражданска отговорност за вреди, 
причинени от антитръстовото нарушение. Българският наказателен кодекс не 
съдържа специални състави, които да криминализират антиконкурентни 
нарушения. Все пак, предвидена е възможност физическо лице да носи и 
наказателна отговорност, ако осъщественото от него поведение осъществява 
състава на престъпление по НК. Това обаче не е свързано с възможност за 
предоставяне на имунитет от наказателно преследване по програмата и 
следователно не може да изиграе ролята на мотив за участника в картела да 
го разкрие пред компетентните органи. 

Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в 
случай на участие на предприятие в таен картел на Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) [8] предвижда два варианта за освобождаване от 
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санкция. Прилагането на първия вариант, установен в чл. 101, ал. 1, т.1 от 
Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) [9], изисква предприятието-
участник в картел да предостави на КЗК преди останалите участници 
достатъчно данни и доказателства, за да може КЗК да отправи искане за 
издаване на съдебно разрешение за извършване на проверка на място, КЗК 
може да освободи това предприятие от санкция. Т.е. предприятието не може 
да се възползва от този вариант за освобождаване от санкция по Програмата 
ако КЗК вече е осъществила проверка на място или вече разполага с 
достатъчно данни за отправяне на искане за издаване на съдебно разрешение. 
Вторият вариант, предвиден в  чл. 101, ал. 1, т. 2 от ЗЗК се прилага в 
хипотезите, при които първият вариант е неприложим. За да се възползва 
предприятието от този втори вариант за освобождаване, е необходимо 
кумулативното спазване на следните три условия: 

• преди останалите участници в картела предприятието да предостави 
доказателство, въз основа на което КЗК може да докаже твърдяното 
нарушение; и 

• към момента на предоставяне на това доказателство КЗК да не е 
предоставила на друго предприятие условно освобождаване от 
санкция; и 

• към момента на предоставяне на това доказателство КЗК да не 
разполага с достатъчно доказателства, за да постанови решение за 
установяване на нарушението; 

 
Следва да се има предвид, че предприятие, което е принудило други 

предприятия да участват в картела, не може да се възползва от 
освобождаване от санкция по програмата. 

От освобождаване от санкция може да се възползва само едно 
предприятие-участник в картела. Същевременно КЗК предоставя по 
програмата и намаляване на санкциите за всеки следващ участник в картела, 
който й предостави доказателства от съществено значение за доказването му. 
Размерът на намалението зависи от поредността, в която участниците 
предоставят такова доказателство.   

Разпоредбите на ЗЗК и Програмата поставят следните допълнителни 
изисквания към предприятието, за да се възползва от освобождаването или 
намаляването на санкцията: 

• да сътрудничи на КЗК доброволно, коректно и пълноценно като: 
а) предоставя на Комисията незабавно, по своя инициатива и при 
поискване от КЗК, цялата информация и всяко доказателство във 
връзка с картела, с които предприятието се сдобие или притежава; 
б) осигурява възможност на Комисията да снеме устни обяснения от 
всички настоящи и, при възможност, бивши служители на 
съответното предприятие, както и на настоящите и, при възможност, 
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бившите управители или членове на неговите управителни или 
контролни органи; и 

• да не унищожава, подправя или укрива свързани с картела 
доказателства преди и след подаване на искането си, и 

• да не разкрива по какъвто и да било начин нито факта, че 
възнамерява да участва в програмата, нито съдържанието на 
искането си до КЗК, преди и след неговото подаване. Искания, 
подадени до други органи по конкуренция или ЕК не се считат за 
неизпълнение на това задължение, и 

• да спазва, след подаване на искането си, указанията на КЗК относно 
прекратяване или продължаване на участието си в картела с оглед 
опазване ефективността на разследването. 

 
От изложеното следва, че по българското право предприятията, 

съдействащи за разкриване на картел могат да получат единствено 
освобождаване, респ. намаляване на санкцията с административен характер. 
Освен това, програмата на КЗК не предоставя възможност за ограничаване на 
гражданската отговорност за вреди, причинени от антитръстовото 
нарушение. 
 
5. Заключение 

Изложеното позволява да се направят следните важни изводи. 
Първо, българският модел на прилагане на антитръстовото 

законодателство следва модела на ЕС, при който антитръстовите нарушения 
пораждат единствено административна отговорност и програмата за 
освобождаване от санкции предоставя само имунитет срещу 
администратвина, не и срещу наказателна отговорност. По този начин не 
може да се постигне ефективността, която програмата би имала, ако даваше 
имунитет срещу наказателно преследване. Предвиждането на наказателна 
отговорност за най-тежките антитръстови нарушения – картелите и 
предвиждането на имунитет от наказателно перследване срещу даване на 
информация за картела, ще повиши ефективността на програмата и ще 
спомогне за противодействието на картелите. 

Второ, частното антитръстово правоприлагане в България не е развито в 
достатъчна степен, така че да играе ролята на сериозен контрамотив за 
потенциалните нарушители. Ако се създадат условия за по-често и успешно 
провеждане на гражданските искове и те се превърнат във важен фактор в 
сметката вреди-ползи на потенциалния нарушител, частното антитръстово 
правоприлагане ще стане важна част от антитръстовто правоприлагане. 
Тогава, предвиждането на възможност за ограничаване на гражданската 
отговорност за вреди за участниците в програмата ще увеличи мотивацията 
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им да участват в нея, а по този начин ще засили ефективността й за 
разкриване на картелите. 

Законодателни изменения в посочените три аспекта - установяване на 
наказателна отговорност за картелите, поощряване на гражданските искове за 
вреди и реформиране на програмите за имунитет срещу информация, би 
направило противодействието на картелите много по-ефикасно и би 
допринесло за по-пълна защита на свободната конкуренция и 
благосъстоянието на потребителите. 

 
Литература 
1. US Department of Justice, Corporate Leniency Policy, August 10, 1993 available at: 

http://www.justice.gov/atr/public/criminal/leniency.html, accessed 17.03.2014. 
2. US Department of Justice, Individual Leniency Policy, August 10, 1994, available at: 

http://www.justice.gov/atr/public/criminal/leniency.html, accessed 17.03.2014. 
3. The Sherman Act, 15 U.S.C. §§ 1–7. 
4. WOUTER P.J. WILS, Leniency in Antitrust Enforcement: Theory and Practice, (2007) 

30 World Competition 25-64 and available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=456087, accessed 
17.03.2014. 

5. Commission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases, 
Official Journal C 298, 8.12.2006, p. 17. 

6. Office of Fair Trading, Applications for leniency and no-action in cartel cases OFT's 
detailed guidance on the principles and process July 2013 OFT1495, p. 14, available at: 
www.oft.gov.uk, accessed 19.03.2014. 

7. The Competition Authority of Ireland, Cartel Immunity Program, available at: 
http://www.tca.ie/EN/Enforcing-Competition-Law/Cartel-Immunity-Programme.aspx, 
accessed 19.03.2014. 

8. Programme on Immunity from Fines or Reduction of Fines in case of participation of an 
undertaking in a secret cartel (Leniency programme), Decision of the Bulgarian 
Competition Authority № 274/08.03.2011, available at: 
http://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx, accessed 19.03.2014. 

9. Law on Protection of Competition, published in State Gazette, No. 102 of 28.11.2008, 
available at: http://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx., accessed 19.03.2014. 

 
 
  
 

1265

http://www.justice.gov/atr/public/criminal/leniency.html
http://www.justice.gov/atr/public/criminal/leniency.html
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=456087
http://www.oft.gov.uk/
http://www.tca.ie/EN/Enforcing-Competition-Law/Cartel-Immunity-Programme.aspx
http://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx
http://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx


ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В  
СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ 

 
FEATURES OF GOVERNANCE IN SECURITY SECTOR 

 
Stefan Michev 

 
Department of Polis, Academy of the Ministry of Interior, Bulgaria,  

 E-mail: smichev@abv.bg  
 

Abstract. The report addresses some problems of the complex process of management of 
the security sector. It defines the conception security sector and the relation between security 
system and security sector. The basic concept is that the change of the paradigm of the 
security is expressed in a change of the model of thinking and it builds the system as well as 
the security sector which leads to change of the management of the security sector. In the 
report is given proof of the thesis that when managing the security sector should be used the 
broadest possible spectrum of instruments and to be combined political, diplomatic and 
social economic aspects of the good governance.  
Keywords: security, national security, security sector, management, model of management. 
 
1.    Въведение 

Темата на моя доклад е достатъчно широка и затова ще споделя с 
колегите само някои проблемни кръгове, на които се спирам с убедеността, 
че те са свързани с тематиката на конференцията. Първият проблемен кръг се 
отнася до необходимостта от уточняване на съдържанието на понятието 
„сектор за сигурност”, вторият е посветен на отношението система за 
сигурност – сектор за сигурност, третият е типичен за стратегическото 
управление, а именно връзката законодателна власт - изпълнителна власт - 
сектор за сигурност. Очевидно е, че при управлението на сектора за 
сигурност трябва да се използва възможно най-широк спектър от 
инструменти и да се комбинират политическите, дипломатическите и 
социално-икономическите аспекти на доброто управление. Последната част 
от доклада е посветена на тази проблематика. 

 
2.    Сектор за сигурност 

Дори бегъл поглед върху литературата ще убеди всеки, че няма 
относително единно разбиране за съдържанието на понятието „сектор за 
сигурност” в научната и експертната общност. За съжаление, това е вярно и 
за т.н. легални определения в множество документи, между които, разбира 
се, най-важни са Конституцията, поредица от концепции, стратегии и 
доктрини, както и международната правна рамка.  
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Това се дължи на все още силното влияние на традиционния възглед за 
сигурността и за националната сигурност, както и на политики и практики, 
характерни за една предишна епоха. Според този традиционен възглед най-
важният, да не кажа единственият, субект на сигурност е държавата. В 
рамките на класическата парадигма като основен приоритет се очертава 
поддържането на териториалната цялост и защитата на националните 
граници. Иначе казано, такова разбиране за сигурността и ролята на 
държавата за нейното постигане е свързано и с господстващ модел на 
изграждане на системата за сигурност. Столетия наред осигуряването на 
сигурността и в теоретичен, и в практически аспект се интерпретира преди 
всичко като изграждане на способности за отразяване на агресия. 
Затвореното в себе си общество очаква и намира причините за своята 
нестабилност отвън. Войната е крайнината еманация на този външен сблъсък.  

За да спестя време, ще посоча, че напълно споделям определението на 
подобен модел като „сигурност чрез сила”. У нас проф. Георги Стефанов 
дава подробна интерпретация на съдържанието на това понятие [1].  

Това, което ми се иска да подчертая, е идеята, че и моделирането на 
сигурността доскоро се извършваше преди всичко в рамките на мисловната 
парадигма „силният е сигурен, по-силният е по-сигурен”. Разбира се, 
характеристиките на силата се променят.  

Какво се случи в последните десетилетия? Накратко: матрицата на 
мислене „силата води до сигурност” се пропука, а при един по-смел израз 
направо рухна. Още по-важно е да се подчертае, че моделът, по който се 
изграждаха системите за национална и международна сигурност, се оказва 
все по-несполучлив. Научната революция в разбирането на сигурността 
отдавна вече е в ход. Резултатът от тази революция е постепенното налагане 
на т.нар. широко разбиране на сигурността, в рамките на което тя се 
интерпретира като динамично състояние на обществото и човека, при което 
рисковете и заплахите за съществуването и развитието се посрещат от 
надеждна система, т.е. налице са възможности за отразяването на заплахи, 
гарантирани са правата и свободите на гражданите, икономическият и 
социалният просперитет.  

Новото разбиране за сигурността е въпрос и на манталитетна промяна, 
която се извършва изключително трудно. По сполучливия израз на Лиотар 
човечеството живее в постмодерна ситуация, в която също има разрив с 
традицията, но вече с друг тип традиция – тази на модерността и класическия 
рационализъм [2].  

Може би е вярна констатацията, че в началото на ХХІ век в световен, 
регионален и национален мащаб се действа по-скоро по метода на пробите и 
грешките, а това е доста далеч дори от един класически рационален подход. 
Примери за това могат да бъдат открити навсякъде в действителността.  

В крайна сметка според мен днес проблематично е преосмислянето на 
ролята на държавата като играч в международните отношения, но най- 
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проблематични са мястото и ролята на държавата в системата за национална 
сигурност. 

В традиционното разбиране за сигурността при изграждането на модерна 
държава връзката суверенитет – сигурност винаги присъства. Това е така 
както от гледна точка на държавата като играч в международните отношения 
(принцип на ненамеса във вътрешните работи, установен чрез 
международното право, документите но ООН, Хелзинската декларация и 
др.), така и от гледна точка на ангажиментите на самата суверенна държава 
към гражданите.  

За да се овладее глобализацията на сигурността, трябва да се възприеме 
интегриран подход. На концептуално равнище вече се приема, че по 
въпросите на сигурността тежестта на отделните държави намалява и се 
засилва ролята на международните организации – ООН, НАТО, ЕС, ОССЕ и 
др. Да приемем също, че редица други актьори, като световните 
терористични мрежи, организираната престъпност и т.н., ще играят все по-
важна роля.  

Глобалният преход естествено започва като процес, рамкиран от 
модерните институции. Политическите субекти взаимодействат чрез 
модерните институции – на първо място държавата и модерната 
представителна демокрация. Заедно с това под напора на глобалната връзка 
тези модерни институции се видоизменят. Държавата престава да определя 
политиката си в рамките на държавните граници, тя постепенно се вписва в 
наднационални нива на политиката.  

Новият интегриран холистичен подход и при анализа и при управлението 
трябва да е многостранен, да отчита връзката между вътрешна и външна 
сигурност и да гарантира координацията на способностите, методологията и 
средствата.  

 
3.    Отношението система за сигурност – сектор за сигурност 

За да печеля време, ще отбележа, че принадлежа към онази група автори, 
които правят категорично разграничение между тези две понятия. 
Националната система за сигурност е всъщност цялото общество, 
организирано за посрещане на рисковете и заплахите за сигурността. Тя може 
да се интерпретира през призмата на основните власти и ролята им в процеса 
на управление. Може да се разглежда и като взаимодействие на институциите 
– парламент, президент, правителство, като се акцентира на техните 
правомощия при определянето и воденето на политиката за сигурност. Може 
да се представя и като система от системи – например системата за 
национална сигурност съдържа в себе си системата за ранно предупреждение 
и системата за управление при кризи и т.н. [3].  

Очевидно държавата има място в така дефинираната система, но тя не е 
единственият субект в политиката за сигурност. Тук място имат както 
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неправителствените организации, така и самите граждани с активната си 
позиция.  

Що се отнася до сектора за сигурност, то определено става дума преди 
всичко за силовия капацитет на държавата – армия, полиция, служби за 
сигурност, дипломатическа служба – и начина, по който те се използват за 
постигането на националната сигурност.  

Тук държавата има изключителна роля поради легитимния монопол на 
насилието. Отделен е въпросът, че в последните десетилетия много от 
дейностите не само у нас, но и във водещи държави в света бяха частично 
приватизирани, без с това да излизат от сектора за сигурност (който може би 
е по-правилно да обозначаваме като „силов сектор”, но терминът „сектор за 
сигурност” е получил гражданственост, което е част от причините за 
множество недоразумения). Чисто терминологично ситуацията напомня 
недоразумението с понятието „връзки с обществеността” използвано като 
синоним на  PR (съкращение от английски Public Relations), където очевидно 
не става дума за връзки с общественост, а с т.н. „публики” – основно понятие 
в теорията и практиката на PR. 

Държавата в системата за сигурност провежда множество секторни 
политики, най-важната от които си остава политиката в силовия сектор. 
Широкото разбиране на сигурността и на системата за сигурност ни 
задължава да подчертаем, че не по-малко важни са и секторните политики за 
постигане на икономическа сигурност, социална сигурност, духовен 
интегритет, екологична сигурност, информационна сигурност и т.н.  

С други думи, ролята на държавата в системата за сигурност, като най-
важен, но не и единствен субект на политиката, се състои в провеждане на 
множество секторни политики за постигане на национална сигурност. Вярно 
е, че държавите днес (включително и най-развитите), разполагайки с все по-
малки възможности, са принудени да се откажат от някои свои предишни 
функции в полза на “гражданското общество”.  

Постмодерната държава отстъпва част от политическата инициатива на 
икономически субекти и неправителствени организации. Въпреки това няма, 
а и в близка перспектива не се открива равностоен конкурент на държавата 
като субект на политиката за национална сигурност.  

Трябва да се подчертае още една промяна. Става дума за своеобразно 
преобръщане на целите на политиката и съдържанието на сигурността. 
Доскоро по обективни причини като най-важна се определяше сигурността 
на държавата, нейното постигане гарантираше сигурността на обществото и 
оттам – сигурността на всеки гражданин. Днес тази пирамида е обърната. 
Най-важната цел е постигането на сигурността на гражданина. Сигурността 
на обществото и най-вече на държавата е нещо като средство за постигането 
на главната цел. Според този възглед въпросите за сигурността твърде дълго 
време са били разглеждани в тесен смисъл като защита на националния 
интерес, без да се взема предвид интересът на обикновените хора, 
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сигурността в техния всекидневен живот. Ограничаването на права и свободи 
на гражданите с цел постигане на сигурност е проблем, с който се сблъскват 
всички демократични общества и държави. Това не е проблем само на 
специалните служби, на правителството или на парламентарния контрол. 
Това би трябвало да бъде сърцевината на съвременния дебат върху 
сигурността. Всички реформатори, които ни връщат само и единствено на 
полето на държавата, пренебрегват очевидната промяна на ролята на 
държавата в системата за сигурност. 

 
4.  Връзката законодателна власт – изпълнителна власт – сектор за 
сигурност  

Тази връзка може да се проследи и институционално: Народно събрание 
– Министерски съвет – силови структури. И в двете релации интересът на 
изследователите е насочен към няколко взаимно свързани проблемни области 
– отношението система и сектор за сигурност; секторни политики; 
управление на сектора за сигурност; граждански контрол над сектора за 
сигурност. 

На ниво масово съзнание се срещаме с множество илюзии, странни 
очаквания и „лесни решения” за провеждане на секторната политика и 
управлението на сектора за сигурност. Достатъчно е да общуваме дори един 
ден в социалните мрежи, за да се убедим в това [4]. По-неприятното е, че 
според политици и журналисти съществуват „силови министерства”, 
например Министерство на вътрешните работи и Министерството на 
отбраната, като всъщност те са в изпълнителната власт и една от най-важните 
им дейности е управлението и контролът над полицията и армията. 
Съществува и неразбиране на институционалния контрол (като форма на 
граждански контрол в демократичните държави) над сектора за сигурност.  

Най-странното е, че и в изследванията на специалисти в областта на 
управлението и националната сигурност може да срещнем противоречия не 
само при дефинирането на система и сектор за сигурност, но също така и при 
определянето на структурата и функциите на силовия сектор, на начина, по 
който се използва сила, на гражданско-секторните отношения и т.н. Това, 
разбира се, се отразява и върху интерпретацията на проблемите на 
мениджмънта в сектора за сигурност. 

У нас на ниво масово съзнание съвършено погрешно се счита, че 
политическото управление зависи единствено от личните качества на 
управляващите. Ефективност на системата за сигурност и на нейните основни 
компоненти може да се постигне не с призивите за “повече” или “по-малко” 
държава, “повече” или “по-малко” суверенитет, а когато тази система е 
изградена, за да посреща съвременните рискове и заплахи.  

Безспорните промени в битието на съвременното човечество влияят най-
пряко върху процеса на формирането на концепция, доктрина и стратегия за 
национална сигурност, включително и на България. Макар че българското 
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общество едва ли може да се характеризира като постмодерно, а българинът 
– като човек, попаднал изцяло в постмодерна ситуация, няма съмнение, че 
средата за сигурност оказва изключително въздействие върху целия ни живот 
и сигурността като състояние на обществото. Тъй че рисковете и заплахите за 
националната ни сигурност днес имат корелация със световните рискове и 
заплахи, за които предстои да се изгради нова система за сигурност, която да 
ги посрещне. В този смисъл при изобретяването на ситуацията няма малки и 
големи народи.  

В книгата си „Защо Европа ще управлява 21 век” Марк Ленард твърди, че 
ЕС е децентрализирана мрежа, притежавана от страните членки [5]. Според 
автора ЕС е скелетна организация и тя оставя реалната власт на страните 
членки, които са отговорни за прилагането и контрола на огромната част от 
дейностите. Липсата на единен властови център според едни прави ЕС муден 
и неефективен, особено по важни външнополитически въпроси; а според 
други в това се състои неговото предимство. Може би по този начин ще 
решим противоречието между все по-ясно очертаващата се мрежова 
структура на обществото и трудно приспособяващата се към новите 
реалности структура на държавата. 
 
5.  Проблеми при използването на управленски инструменти за 
постигане на добро управление  

Според мен най-сериозният управленски проблем по отношение на 
сектора за сигурност е нормативното и най-вече организационното 
въвеждане на мениджърски модел на управление с акцент върху резултатите. 
Само така в съвременните условия става възможно реализирането на реално 
взаимодействие между политическото ръководство, публичната 
администрация, мениджмънта на ресурсите и оперативното ръководство на 
елементите на сектора за сигурност за постигане на ефективност в условията 
на откритост и отчетност. Само така може да се постигне яснота около 
визията и мисията на сектора за сигурност. Наистина Стратегията за 
национална сигурност е документ с изключително значение, проблемът е, че 
в нея според мен няма достатъчно управленски практики (а и не би моглo да 
има), които са съобразени с ролята и мястото на сектора за сигурност в един 
постмодерен модел за сигурност, за който стана дума по-горе. 

При управлението на сектора за сигурност от изключително значение е 
гражданският контрол и тук е направено не малко. В България контролът се 
интерпретира едва ли не като краен резултат от управлението, но истинският 
управленски проблем е в това каква сигурност очакват българските граждани 
и, разбира се, на каква цена.  

За постигане на съгласие за смяна на модела и на акцентите в 
управлението от изключително значение е използването на добрите 
практики, за да се улесни трансферът на ноу-хау в областта на  сигурността в 
контекста на изискванията за политическа, управленска, оперативна и 
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техническа съвместимост в рамките на НАТО и Европейския съюз. В този 
смисъл от управленска гладна точка основните трудности са свързани с 
трансформацията на сектора за сигурност или, казано по-точно, с 
необходимата организационна промяна на сектора за сигурност и неговите 
елементи.  

Отношението към добрите практики при управлението на сектора за 
сигурност засега изглежда повече като към база данни, от която може да се 
вземат най-вече алгоритъм на дейност и решения. Но за да ги 
имплементираме в нашия управленски модел, са необходими допълнителни 
проучвания и адаптация. 

Метод и практика, които се използват спорадично и недостатъчно при 
управлението на сектора за сигурност в България, е използването на т.н. 
тематични стандарти. Има вече достатъчно на брой стандарти, които се 
използват в управлението, (по-конкретно при одитирането и управлението на 
риска), за да се провери състоянието на организацията, както е модерно да се 
изразяваме – да се изравни нейната архитектура и се повиши ефективността. 
За разлика от добрите практики стандартите не трябва да се интерпретират и 
се прилагат във вида, в който са създадени. Без да са панацея, те не 
позволяват на висшия мениджмънт и политическото ръководство да 
оправдават бавните темпове на  организационната промяна само с 
националната специфика и нивото на организационна култура.  

Все пак не може да се отрече, че дори когато управлението на сектора за 
сигурност се приближава до изискванията на стандартите, това се отнася най-
вече до стратегическото ниво на управление на сектора за сигурност като 
цяло. И в най-напредналите страни, в които демократичните процедури на 
управление и граждански контрол са възприети и реализирани, твърде често 
се налага коригиране на управленските процеси поради спецификата на 
елементите на сектора за сигурност. Дори за неспециалистите е ясно, че 
основният проблем е в силно централизираната йерархична структура на 
армията, полицията, службите за сигурност и т.н., от една страна, и 
плуралистичния характер на политическия живот в условия на либерална 
демокрация, от друга. Достатъчно е само да маркираме няколко 
противоположни по своя характер форми на отношения в сектора за 
сигурност и в политическия живот на обществото като цяло: 

- единоначалие – плурализъм; секретност – прозрачност;  
- субординация – инициативност; колективизъм – индивидуализъм и т.н. 
Приматът на политическото над конкретно секторното е несъмнен, както 

е несъмнено и че управлението на сектора за сигурност е един от най-
важните аспекти на държавното управление. Нещо повече, определено не 
само в нашето общество продължава да съществува нагласата, че военните, 
полицаите, разузнавачите, дипломатите трябва да са хора с кауза, образец на 
патриотизъм, чувство за дълг и чест. Достатъчно е да припомня различното 
отношение на гражданите към корупцията в сектора за сигурност спрямо 
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другите елементи на държавността и държавната политика. Темата е 
необятна, а резултатите от усилията да се управлява рискът от корупцията и 
да се противодейства на корупционните практики – повече от скромни. 

Маркираните до тук проблеми ни водят към следната констатация: 
управлението на сектора за сигурност трябва да бъде перфектно и на 
политическо, и на мениджърско ниво, както и на равнище на действие – 
стратегическо, оперативно и тактическо. В този смисъл постигането на 
ефективно управление на сектора за сигурност не е просто пожелание, а една 
от най-важните страни на политиката за национална сигурност. Eфективното 
управление на сектора за сигурност предполага реализиране на следните 
основни принципи [6]: 

1. Участие: степен на въвличане на всички заинтересовани.  
2. Респект: степен на съобразяване с интересите както на 

професионалистите от сектора, така и на гражданите.  
3. Прозрачност: степенна яснота и откритост при вземане на решения, 

тяхното изпълнение и получените резултати.  
4. Отчетност: степен на отговорност за предприети или непредприети  

действия. 
5. Справедливост: степен на следване на установените правила.  
6. Резултатност: степен на използване на предоставените ресурси за 

постигане на по-високи резултати.  
7. Ефикастност: постигане на целите на политиката за национална 

сигурност дори в екстремни условия. 
При управлението на сектора за сигурност е много важно 

документирането на намеренията и амбициите на правителството, 
потвърдени и от Народното събрание, за развитието на сектора и начините за 
използването на силовия капацитет на държавата при промяна в средата за 
сигурност. 

Само на тази база може и трябва да се пристъпва към нормативно 
определяне на мисии, роли и задачи, както на всеки елемент от сектора за 
сигурност, така и на сектора като цяло. Така системата на мениджмънт, 
базиран на резултатите и изпълнението, се свързва със стратегическото 
равнище на планиране, което се осъществява от оторизирани държавни 
органи на базата на приетата Стратегия за национална сигурност. Очевидно 
е, че в нея акцентът е поставен на визията, мисията и целите на сектора за 
сигурност (и всеки негов елемент). Що се отнася до мениджмънта на сектора 
за сигурност, то в него  акцентът се поставя върху начините, по които се 
постигат дългосрочните цели, и се посочват индикаторите за определяне на 
успешното изпълнение на мисията и целите. 

Сериозен проблем при разработване на политиката за сигурност и в 
частност политиката за изграждане и функциониране на сектора за сигурност 
е недостатъчността и неадекватността на информацията за процесите както в 
сектора, така и в средата за сигурност. Сигурно тази теза звучи парадоксално 
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в информационната епоха. Става дума не за обема на информацията, а за 
възможността тя да се използва в процеса на управлението. Накратко казано, 
това е предизвикателство пред т.нар. организационен дизайн в публичния 
сектор, и в частност в сектора за сигурност. В Националната стратегия за 
сигурност на САЩ от 2002 г. пише: „Основните институции, отговорни за 
националната сигурност на Америка, са проектирани в различна епоха и 
предназначени да отговорят на различни изисквания. Поради това всички 
тези институции трябва да бъдат трансформирани”[7]. 

През 2002 г. в САЩ едва ли са имали проблем с обема от информация за 
рисковете и заплахите, но неудовлетворението идва от начина, по който се 
ползва информацията, по който институциите действат, и разбира се, от 
начините, по които се формира стратегията за сигурност в информационната 
ера. Тази стратегия се появи след 11. 09. 2001 г. и освен артикулиране на 
проблема днес е важно да се използват натрупаните добри практики. 
Съвременният свят продължава да е нестабилен и без необходимата 
организационна промяна е възможно институциите да продължават да 
създават само стратегии и да управляват  процеси при опасно непознаване на 
рисковите фактори. 

И накрая, както винаги се казва, не по степен на важност, съществува и 
проблемът за управлението на човешките ресурси в сектора за сигурност и в 
основните му компоненти. Тази най-важна част от цялостното управление 
през последните две десетилетия в България се извършва в среда, в която 
доминираща характеристика е политическото и административно нежелание 
или неспособност за осъществяване на решителни реформи в основните 
области на обществения живот.  

Поради спецификата на сектора за сигурност може би е по-точно да се 
говори не за управление на човешките ресурси, а по-скоро за кадрови 
мениджмънт. Колко е сполучливо това понятие е отделен въпрос. Важното е, 
че основните управленски подходи към човешките ресурси до голяма степен 
останаха в полето на кадруването, с други думи действия по оста: 
съкращения – назначения. Разбира се, че се провежда атестиране, налице е 
конкурсното начало, сериозно се намесиха в процеса институционалните и 
неинституционални форми на граждански контрол, въвеждат се добри 
практики от партньорски служби. И все пак не всички стадии от цикъла на 
управление на човешките ресурси са развити до степен на зрялост. Ако 
приемем, че този цикъл включва споделените по-долу стъпки, то 
отбелязаните с курсив са онези, които според мен се реализират в 
недостатъчно съответствие с теорията и практиката на съвременния 
мениджмънт на човешките ресурси:  

1.Планиране на човешките ресурси. 2.Рекрутиране на персонал. 3.Подбор 
и селекция. 4. Лидерство и работа в екип. 5. Мотивация на персонала. 
6.Обучение и тренировка. 7. Контрол на управлението на човешките 
ресурси. 
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Тази схематичност на представянето е неудобна, защото има много 
нюанси в преценката. Ясно е, че тя е субективна и е направена само за да 
маркира проблема. Той е съществен и е обект на множество сериозни 
изследвания. Излишно е да подчертавам, че за това състояние на кадровия 
мениджмънт има сериозни обективни причини, но ми се иска да завърша не с 
тях, а с още един проблем, свързан с човешките ресурси в сектора за 
сигурност. 

Новото разбиране за сигурността и за ролята на сектора за 
сигурност е въпрос и на манталитетна промяна, която се извършва 
изключително трудно. Проблемът е, че организационната промяната на 
сектора за сигурност не води автоматично до промяна на манталитета 
на служителите. Може да звучи абстрактно просветителски, но трябва 
да се потърсят възможности и чрез образование да се постига така 
необходимата промяна на манталитета. С други думи проблемът е 
свързан с целта, смисъла и резултатите на образователния процес в 
професионалното направление „Национална сигурност”. За съжаление 
липсва единна позиция на преподавателите и университетските 
ръководства при отговора на естествения, но труден въпрос: „Какви 
специалисти готвим?”  

За мен в синтезиран вид от манталитетна гледна точка това е 
създаването на общност от специалисти с експертиза в сферата на 
националната сигурност, които принадлежат към обща парадигма на 
анализ, обща ценностна система и на практика реализират модела на 
„широкото разбиране на сигурността”.  

Промяната на ценностната ориентация и манталитета 
задължително минава през промяна на очакванията, с които хората 
пристъпват към търсенето на услугата образование, за да задоволят 
личната и обществена потребност с общественото благо сигурност. 

6. Заключение
Знанията за управлението на сектора за сигурност са необходими и

сигурно винаги ще са непълни, още по-необходими са споделените 
добри практики, но само ако е ясна разликата между системата и 
сектора за сигурност. Отдавна вече е доказана важната роля на силовия 
сектор и неговите компоненти: армия, полиция, разузнаване, 
дипломатически корпус и т.н. Нужно е обаче да продължи анализът на 
спецификите в управлението на този сектор.  

Знанията и уменията се натрупват при среща с реални проблеми. 
Дано маркираните в този доклад въпроси на управлението на сектора 
за сигурност подтикнат колегите към споделяне на възгледи и, разбира 
се, на критична позиция. 
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Abstract. Illegal immigration has become a priority issue of migration policy in the last 
decade. Governments of the Member States of the European Union accuse each other in 
terms of policy to deal with illegal migrants. Not yet been examined in detail the dimensions 
and characteristics of the illegal immigration phenomenon. Illegal immigration is a 
multifaceted phenomenon and its complexity arises from the fact that illegal immigrants are 
a heterogeneous group of people . Among the general public of illegal migration in Europe 
is associated with fears of the Member States that they will lose control of its borders , the 
workers will be pushed out of the labor market and that crime will increase. As a result, 
illegal immigration is one of the priorities of the EU's migration policy. Illegal immigration 
is a highly politicized issue, both at national and European level. This report seeks to 
examine measures which the EU and Member States implement to address this problem. 
Keywords: illegal immigration, EU, member states.  
 
1. Увод 

През последните десетилетия очевидна става тенденцията на 
прогресивно увеличение обема на световните миграционни потоци. 
Причините за това с основание се търсят и намират в икономическите 
различия между развитите и развиващите се страни и демографските 
промени, поставени на сцената на фона на търговските и политически 
проблеми.  лобализацията засяга всички, дори Европейския съюз. В своето 
заключение от декември 2006 година Европейският Съвет подчертава 
значението на този ‘проблем’ и насочва вниманието към предизвикателствата 
и промените, с които той е свързан. Предположението, че миграционният 
натиск, оказван на Европа, ще отслабне, е неубедително. Точно обратното, 
очакват се засилени миграционни движения през границите на Европейския 
съюз от юг и югоизток. 

Миграцията се превръща в заплаха, която основателно представлява ако 
не първата, то една от първите точки от дискусионната програма на 
Европейския съюз. Контролирането и ограничението й са необходимо 
условие за стабилност и, следователно, са в интерес на всички страни членки 
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на ЕС. Това във висша степен се отнася и за опазването на социалната 
сплотеност. 

Често се говори за онези аспекти на миграционната политика, които се 
отнасят до социалното развитие, културното многообразие и личните 
перспективи. Но значенията й имат много по-широк обхват. Асоциацията на 
миграцията с тероризма, например, е една от първите грешки, които трябва 
да бъдат избягвани. Към настоящият момент  това са събитията от Близкия 
изток. Започналата през 2011 г. гражданска война в Сирия ескалира до 
въоръжени сблъсъци между протестиращите срещу режима на президента 
Башар Ал Асад и силите за сигурност. Разделянето на страната води до 
повишаване както на вътрешната миграция в Сирия (над 6 млн. души по 
данни на ООН), така и на бежанския поток извън Сирия (около 2, 5 млн. 
души до момента). През 2014 година, по оценки на ООН бежанската вълна 
ще се увеличи, като се очаква около 4 млн. нови емигранти да напуснат 
Сирия. Пряко засегнати от увеличен миграционен натиск са основно 
граничещите с конфликта държави, както и държавите-членки на ЕС с 
външни граници за Съюза като България, Гърция, Италия, Малта, Кипър.1 
Поради обясними географски причини България винаги е била, но и към 
днешна дата е подложена на непропорционален миграционен натиск, който е 
обясним поради обществено-политическите процеси настъпили в тази страна. 
По данни на Националния оперативен щаб 2 към 16.10.2013г. на територията 
на Република България пребивават 6445 чужди граждани, преминали 
незаконно държавната граница, което е с 1445 чужди граждани повече от 
съществуващите разчетни възможности страната да приеме на своя 
територия не повече от 5000 чужденци. 

Миграционната политика, с оглед световните миграционни движения, се 
формира не само под напрежението между двата полюса – свобода и 
сигурност, но и в тясна зависимост с външната, икономическата, 
финансовата и развойната политика. 

 
2. Легална и нелегална миграция 

За да се изследват икономическите и политически последици от 
нелегалната миграция, като предпоставка за нарушаване на обществения ред 
и сигурността в страните-членки на Европейския съюз, е необходимо да се 
направи разграничение между легална и нелегална миграция. 

1   Доклад относно миграционната обстановка и предприетите мерки от 
Националния оперативен щаб за овладяване на кризата с незаконните 
имигранти към 16.10.2013г. 
2  Пак там. 
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Под „ миграция” в Европа се разбира процес, при който лица, граждани 
на една държава се преместват в друга държава с цел заселване [3]. 

Докато легалната имиграция се осъществява според законите на дадена 
държава и е предимно въпрос на вътрешна политика, то нелегалната 
имиграция остава извън националното право. Правото на всеки човек да 
напуска своята страна е фундаментално човешко право, което е защитено от 
международните правни актове, докато правото на влизане в дадена държава 
е въпрос единствено от сферата на нейния национален суверенитет, т.е. тя 
определя как и колко лица с друга националност могат да влизат, пребивават 
и работят на нейна територия. В този смисъл, самото понятие "нелегална 
имиграция" може да бъде дефинирано като установените законови правила, 
които позволяват легално влизане, престой и работа на чужди граждани и 
условията, при които техните действия ще бъдат считани за нелегални.  

Съществуват осем начина, чрез които лицата могат да станат незаконни 
имигранти [4]: 

• чрез незаконно влизане в държавата (незаконно преминаване на 
границата) извън определените за това места; 

• чрез използване на фалшиви документи за преминаване на 
границата; 

• чрез използване на легални документи, предоставящи невярна 
информация; 

             чрез просрочване на периода за безвизов престой или на 
удостоверението за временно    пребиваване; 

• чрез загуба на законен статут в резултат на административни 
промени при предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване; 

• родени с незаконен статут [5]; 
• ако се укрият по време на процедура за предоставяне на убежище 

или напуснат приемащата държава след отрицателно решение; 
• при невъзможност на държавата да изпълни решението за връщане 

поради правни или практически причини (ситуация на  толериране). 
В 28-те държави- членки съществуват 28 имиграционни системи, с 

различни параметри. Все още няма единна терминология относно 
незаконната имиграция. В последните години на ниво ЕС все повече се 
употребява израза „irregular immigration” (нередовна миграция). 

Граждани на чужда държава влизат и пребивават легално в дадена 
страна, но работят нелегално в нея. Нелегалната работа не засяга само и 
единствено чужденците. Много от гражданите на същата страна работят в 
сивия сектор на икономиката и не декларират доходите си, за да не плащат 
дължимите данъци. Тук нелегалната имиграция се преплита със сивата 
икономика въобще. 
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3. Хармонизиране на  правила за връщане на граждани на трети страни 
В последните години се полагат усилия и се увеличават средствата за 

предотвратяване на незаконното влизане на територията на ЕС и прилагането 
на процедурите по връщане на граждани на трети страни, които нямат или им 
е изтекло разрешението за престой в съответната страна. В този контекст, 
Директива 2008/115/ЕО относно общите стандарти и процедури, приложими 
в държавите-членки на ЕС за връщане на незаконно пребиваващи граждани 
на трети страни (ГТС)[1] определя общите стандарти за връщане за всички 
страни-членки на ЕС и тези стандарти са придружени от ясни, прозрачни и 
справедливи правила, в основата на които лежат спазването на човешките 
права и основните свободи на връщаните лица. Това включва и ефективна 
система за наблюдение, гарантираща основно спазването на човешките права 
по време на извеждането. Тази система за наблюдение трябва да се изгради 
на базата на концептуално разработена рамка с ясни определения и правила 
относно „какво” и „кого” засяга Директивата.  

През 2008 г. Европейският парламент (ЕП) и Съветът одобряват и 
приемат директива, чрез която да се регулират и хармонизират стандартите 
за депортиране. Тя повдига въпроси и предизвиква критики, идващи от 
различни посоки, но и същевременно утвърждава ЕП като нов фактор в тази 
област. ЕП, в резултат на новите му правомощия на съзаконодател, става 
активен защитник на широките политики на ЕС, търсещи начини за 
извеждане на нелегалните имигранти от територията на Съюза. Интересно е 
да се отбележи, че преди поемане на правомощията си като съзаконодател, 
ЕП води опозиционна политика спрямо политиката, формулирана от Съвета в 
областта на сигурността, която дава преференции на законодателството в 
областта на нелегалната миграция за сметка на легалната,както и на 
увеличаване на сигурността на външните граници и превръщането на ЕС в 
територия с условия при влизането и подпомагане на депортирането. В този 
смисъл, Директива 2008/115/ЕО е един добър пример за анализ на 
съвместното вземане на решения. Тя цели хармонизирането на националните 
условия и стандарти, отнасящи се до доброволното и принудително връщане 
на нелегалните имигранти. Освен това регулира условията за задържане в 
периода на изчакване на самото извеждане в случаи, в които се очаква, че 
лицето може да се укрие. Преговорите преди приемането на Директивата за 
постигане на съгласие между Съвета и ЕП са дълги, но водени от желание за 
консенсус. Взимането на съвместното решение дава също възможност да се 
проверят и най-радикално настроените страни-членки и чрез лек натиск да се 
повишат изискванията към тях, което води до малко по-добър резултат за 
гражданите на трети страни. Директива 2008/115/ЕО определя общи 
стандарти за връщането на лица, които пребивават нелегално на територията 
на страните-членки на ЕС. Чрез директивата се хармонизират правилата в 
страните-членки на ЕС, третиращи процедурите по връщане, правните 
гаранции, задържането, забраните за повторно връщане в съответствие със 
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спазването на основните човешки права. Този акт е първата значителна 
миграционна законодателна инициатива, приета съвместно от ЕП и Съвета по 
процедурата на съвместното решение (от 2009 година нормална 
законодателна процедура). Приемането й през 2008 година е съпроводено с 
вълна от протести от неправителствени организации. Намирането обаче на 
компромис между несъвсем еднаквите позиции между ЕП и Съвета води 
всъщност до приемането на един модел на европейско законодателство, 
който съчетава регулирането на незаконната миграция на територията на ЕС 
с разпоредби, гарантиращи спазването на основните човешки права на ГТС. 

Директива 2008/115/ЕО цели да хармонизира националните условия за 
доброволно или принудително завръщане на нелегалните имигранти, и по-
точно периодите, през които нелегалните имигранти могат доброволно да 
решат да се завърнат в страната си на произход, както и изискванията за 
издаване на решения за извеждане, принуждаващи граждани на трети 
държави да напуснат страната. Директивата освен това регламентира 
условията на задържане, в периода преди взимане на решение за евентуално 
извеждане от страната в случаите, когато има подозрения, че съответното 
лице може да избяга и да се укрие. Целта на тази Директива е очевидно 
рестриктивна и онези, които очакват да бъдат въведени по-високи стандарти 
на защита на човешките права и хармонизация на практиките на държавите-
членки, остават разочаровани. Повечето конкретни разпоредби остават 
национална дискреция на отделната държава-членка и с изключение на някои 
случаи, резултатите съответстват на политическата мотивация на Съвета. 
Директива 2008/115/ЕО е транспонирана в българското законодателство чрез 
Закона за чужденците в Република България. 

С Директивата се доказва, че е малко вероятно граничния контрол  да 
стане по-отворен и либерален  в близко бъдеще. Ще се запази контрола върху 
предотвратяване на незаконното влизане и стимулиране на експулсирането. 
Акцентира се  върху рестриктивните политики, фокусирани върху етапите 
преди и след преминаването на границата, което е за сметка на политиките 
относно легалната миграция и мерките за интегриране. Стокхолмската 
програма за правосъдие и вътрешни работи - „Отворена и сигурна Европа в 
услуга и закрила на гражданите” [2] затвърждава това положение. Например 
по отношение на връщанията Програмата подчертава, че ефективната и 
устойчива политика на връщане е важен елемент на добре управляваната 
миграционна система в рамките на Съюза.  Европейският съюз и държавите-
членки трябва да увеличат усилията си, насочени към връщането на граждани 
на трети държави, които са без право на престой. В този смисъл, Програмата 
извежда следните приоритети на миграционната политика на ЕС: 
организация на легалната/законната миграция само ако приемният капацитет 
на всяка държава-членка се вземе предвид, връщането на нелегални 
имигранти в страните им на произход или транзит с цел контролиране на 
нелегалната имиграция, засилване на граничния контрол с цел повишаване на 
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ефективността му, както и разширяване на сътрудничеството със страни на 
произход и транзит за спиране на миграционните потоци. Накратко казано, 
Стокхолмската програма цели предотвратяване на незаконното влизане, 
засилване на контрола, както и стимулиране на експулсирането от 
територията на ЕС.  
 
4. Процедури по връщане на граждани на трети страни и системи за 
наблюдение на принудителното връщане 
4.1. Доброволно и принудително връщане 

Терминът „връщане” се отнася до извеждането на имигранти от страната 
на дестинация, в която пребивават незаконно до страната на произход, за да 
се установят отново или в транзитна страна/друга трета страна, в която 
лицето ще бъде прието. Принципно, процесът на връщане може да бъде 
доброволен или принудителен. Начинът обаче, по който тези термини се 
използват, варира сред експертите в тази област. 

Независимо, че препоръките на ЕС са за прилагане на доброволното 
връщане в по-голямата част от случаите, статистиката показва, че броят на 
принудително върнатите ГТС в много от държавите-членки на ЕС превишава 
този на доброволно върнатите. Ето защо повечето страни-членки на ЕС са 
изградили вече системи за наблюдение на принудителното връщане, а много 
по-малка част, между които е и България, са в процес на изграждане на 
такава система. 

В повечето държави, в които са налице системи за наблюдение на 
принудителното връщане (ПВ), са въведени и специални законодателни 
мерки за приложението им. В по-голямата част от тях системите включват 
участието на граждански организации. В други, ролята се поема от 
омбудсмана и международни организации. В някои държави наблюдението 
се извършва от повече от една организация. Освен самото извеждане, 
наблюдението на принудителното връщане обхваща и фазите/етапите преди 
връщане и преди заминаване. 
  
4.2. Период преди решение за връщане 

Някои експерти вярват, че връщането трябва да бъде само доброволно, 
тъй като индивидът запазва законно право да пребивава в страната на 
дестинация и свободно решава дали да се върне в своята страна. Тази 
ситуация е приложима за граждани на трети страни, които нямат законово 
задължение/решение да напуснат държавата, в която пребивават, но решават 
да напуснат по свое желание поради промяна например във възрастта им, 
социалните им отношения или в случай на промяна на условията в страната 
на дестинация или в страната на произход. Европейската миграционна мрежа 
определя тази ситуация като доброволно връщане и Международната 
организация за миграция (МОМ) като доброволно връщане без принуда. 
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4.3. Период след решение за връщане 
След като е взето решение за връщане, член 7 от Директивата гласи, че В 

решението за връщане се предвижда подходящ срок за доброволно напускане 
с продължителност от седем до тридесет дни, през който лицето може да 
изпълни решението и да напусне страната. МОМ определя този вид връщане 
като доброволно, когато лицата са в края на периода със статут на временна 
защита, с отказ за убежище или им е невъзможно да останат и избират да се 
върнат по своя воля. На свой ред, Европейската Миграционна мрежа 
определя тази ситуация като доброволно отпътуване. Европейският съвет за 
бежанците и изгнаниците я нарича задължително връщане, подчертавайки, че 
при тези обстоятелства не може да се каже, че лицето е избрало свободно да 
напусне страната. В случай, че лицето, подлежащо на връщане, не приема 
решението за връщане, могат да се вземат всички необходими мерки, 
включително в краен случай и принудителни мерки, за да се извърши 
извеждането на съпротивляващия се гражданин на трета страна. 
 
4.4 Характеристики на стандартната система за наблюдение на 
принудителното връщане (ССНПВ) 

Целта при изграждането на ССНПВ е тя практически да отговаря на  
нуждите и да е съобразена с условията в конкретната страна –членка на ЕС, 
за да може да разкрива навреме потенциално чувствителни детайли при 
процеса на връщане. Системата не бива да бъде твърде идеалистична и 
неработеща. Когато се описват основните характеристики на ССНПВ, трябва 
да се постави акцент върху следните важни страни от нейното изграждане: 

• Типът организации, участващи в системите за наблюдение (напр. кои 
организации са отговорни за извършването на наблюдението и как е 
финансирано самото наблюдение?); 

• Обхватът на системата за наблюдение (Кои етапи от процедурата по 
връщане се наблюдават); 

• Задачи и компетенции/задължения на наблюдателите, включително 
правомощия за намеса и задължения за докладване. 
 
4.5. Организации, участващи в наблюдението на принудителното 
връщане 

За да гарантират прозрачност и ефективност, системите за наблюдение 
на принудителното връщане трябва да включват участието на независими 
трети страни и да възлагат наблюдението на организации или институции, 
различни от тези, които извършват връщането. Освен неправителствени 
организации, пример за държавна институция, която да е подходяща за 
извършване на наблюдение в смисъла на член 8(6) от Директивата би могъл 
да бъде и националният омбудсман. Не съществува автоматично задължение 
за държавите да финансират всички разходи, явяващи се при наблюдението 
(например заплащане на наблюдателите). Някои от разходите, свързани с 
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наблюдението на принудителното връщане, биха могли да се кофинансират 
от фонд „Връщане”, но съществуването на наблюдение на принудителното 
връщане не може да бъде изцяло зависимо от помощта от фонд „Връщане”. 

Няма задължително условие за финансова независимост от държавата и е 
съвсем приемливо държавата да може да покрие отчасти или изцяло 
разходите по наблюдението. Съществуват достатъчно други предпазни 
мерки, които да гарантират независимостта при извършване на наблюдението 
(напр. създаване на законова структура за наблюдение или дългосрочни 
споразумения с дадена организация). Без да бъде задължително условие, 
опитът в областите спазване на човешки права, миграция и медицина е 
предимство при изпълнение на задачите по наблюдение на принудителното 
връщане. Най-препоръчително е съставът от наблюдатели да бъде от хора с 
различен професионален опит в изброените по-горе области. 
 
5. Заключение 

От казаното до тук можем да направим извод, че сътрудничеството 
между държавите - членки на ЕС в борбата с нелегалната миграция 
представлява област на общоевропейски интерес и, че общата 
заинтересованост на държавите - членки за предотвратяването и борбата с 
нея обуславят съвместни действия и международни механизми: сключване на 
международни договори, разработване и приемане на актове от европейските 
институции , както и създаване на единни стандарти за връщане на граждани 
на трети страни. 
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Abstract. In recent years, the energy sector has become a special perimeter of interest from 
politicians, to be passed down lobbying amendments designed to favor certain economic 
circles . The question is particularly relevant, since the beginning of 2014 lead to serious 
problems in the electricity distribution companies and NEC related to the purchase of 
extremely expensive solar energy, or called . photovoltaic electricity. These problems are in 
fact , included in the 40 National Assembly Law on renewable energy sources. In many 
cases, these changes can be regarded as trading in influence and corruption, causing 
immense damage to the Bulgarian society and Bulgarian citizens. In this sense, can be given 
as an example several specific actions of the Bulgarian political class. 
Keywords:  political parties, corruption, Energy, Renewable energy, electric charge. 
 
1. Въведение 

През последните години секторът енергетика се превърна в особен 
периметър на интерес от страна на политици, с цел да бъдат прокарани 
определени лобистки поправки, имащи за цел да облагодетелстват 
определени икономически кръгове. Въпросът е особено актуален, доколкото 
в началото на 2014 възникнаха тежки проблеми в енергоразпределителните 
дружества и НЕК, свързани с изкупуването на изключително скъпата 
слънчева енергия, или т.нар. фотоволтаичен ток. Тези проблеми всъщност са 
заложени в приетия от 40 Народно събрание Закон за възобновяеми 
енергийни източници. В много случаи подобни поправки могат да бъдат 
квалифицирани като търговия с влияние и  корупция, нанасяща огромни 
щети на българското общество и на българските граждани. В този смисъл 
могат да бъдат дадени като пример няколко конкретни действия на част от 
българската политическа класа.  
 
2. Изложение 

По отношение на българския парламент  могат да бъдат дадени няколко 
конкретни примера за лобизъм и корупция. Поради ограниченото време е 
невъзможно да се обхване огромната част от примерите за подобно 
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законодателство, затова примерите ще бъдат само няколко. Първият е 
свързан с приемането на Закона за енергийната ефективност в края на 2008 
година. С посочения закон българският парламент дава възможност на 
определени чужди инвеститори да продават на преференциални цени 
произведената от т.нар. соларни източници електроенергия. От 12 години, 
както е първоначално, гарантираното изкупуване на тази електроенергия се 
увеличава на 25 години. България се превръща в една от европейските 
страни, която изкупува фотоволтаичната енергия на едни от най-високите 
цени. Странното е, че подобно решение се взима точно в момент, когато 
цените на тази електроенергия в редица европейски падат, а някои страни 
като Испания дори директно забраняват нови  инвестиции, поради „силното 
повишаване на цената за потребителите”. За действията на някои депутати е 
достатъчно илюстративна официалната стенограма на заседанието от 
парламентарното заседание от 30 октомври 2008 г.  
....   

„ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни 
представители, преминаваме към § 17. Господин Аталай, за да не допуснем 
грешки, тук пише, че срокът на договорите е 20 години. Не е ли 25 години? 
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Двадесет и пет години е. Така е 
четено, така е записано и в протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Приемаме го за печатна грешка. 
Моля да се отрази в стенографския протокол, че във второто изречение на ал. 
1 срокът на договора е 25 години. Поставям на гласуване § 17, така както ни 
се предлага от комисията в уточнената редакция; § 18, така както ни се 
предлага от комисията; § 15, който става § 19, е по вносител и се подкрепя от 
комисията. 

Моля, гласувайте. 
Гласували 103 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 

няма. 
Текстовете са приети. 
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, от място): Прегласуване! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте. 
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Колеги, аз просто искам да ви кажа за 

какво става дума. 
Първо, в § 17 имаше една печатна, както я нарече господин 

председателят грешка, ставаше дума за срока на договорите за 
производителите на слънчева енергия. Пишеше „20 години”, а излиза, че 
срокът е 25 години. Всъщност този срок се увеличава от 12 на 25 години.  
Искам да ви кажа само някои факти, а вие да гласувате по съвест, не искам да 
ви влияя по никакъв начин. Слънчевата енергия се изкупува по над 70 
стотинки за киловат. В същото време енергията на АЕЦ „Козлодуй” се 
изкупува за 4 стотинки, а енергията от топлоелектрическите централи се 
изкупува някъде около 6 стотинки. Имайте предвид, че този микс, който се 
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събира, всъщност се прехвърля към потребителите. На практика излиза така, 
че немски, австрийски, испански фирми идват тук, инвестират, ние им 
гарантираме невероятни печалби, те печелят, за 2-3 години правят своите 
инвестиции и възвръщат своите капитали. Сега ние им даваме възможност да 
работят 25 години със задължителен договор към НЕК и задължаваме НЕК да 
изкупува тяхната енергия, която, пак повтарям, е с цена 70 стотинки. Това 
рефлектира пряко върху цената за самите потребители. Ето за това става 
дума. Пак ви казвам, не искам да се заяждам с вас, не искам да ви влияя, 
просто в казвам тези цифри, за да ги знаете, когато гласувате този текст. 
Нищо повече. Благодаря ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е предложение за 
прегласуване. 
        Впрочем за тези 25 години ще повторя още веднъж. Когато господин 
Аталай докладва тук от трибуната текста, срокът беше 25 години. Така ли 
беше, господин Аталай? 

РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Точно така!  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Така че тук не правим нищо ново. 
        Моля, гласувайте. 

Гласували 101 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 2. 
Текстовете са приети“ [1]. 

И без да се коментира т.нар. „печатна грешка, както и поведението на 
двама народни представители – заместник председател на Парламента и 
другият – председател на Енергийната комисия, става ясно, че това 
поведение води до допълнително гарантирано изкупуване на 
фотоволтаичната енергия от страна на НЕК в продължение на допълнителни 
5 години, което ощетява българските потребители в размер на стотици 
милиони левове. По-интересно е поведението на политическите сили от 40 
Народно събрание след направеното предложение за прегласуване. Между 
гласувалите 95 народни представители в полза на законопроекта виждаме 
представители на всички политически сили – както от управляващото 
мнозинство, така и от опозицията. Тук са БСП, НДСВ, ДПС, СДС, ДСБ, 
Атака. Което ясно и категорично доказва тезата, че управляващи и опозиция 
работят доста задружно, когато трабва да защитят определени корпоративни 
интереси. 

Вторият избран пример е за т.нар. прогнозно отчитане на потребената 
енергия. При наличието на Европейска директива 2006/32, която ясно и 
категорично определя, че сметките за потребителите могат за бъдат събирани 
въз основа на реалното потребление, доста странно е поведението на 
българските депутати, отхвърляйки транспонирането в българското 
законодателство на основният принцип на посочената директива, който има 
задължителен за България характер: 

„ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Сега се връщаме към 
прословутия бивш чл. 36 по старата номерация. Тук има няколко 
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предложения. 
       Първо, предложение на народните представители Минчо Христов и 
Стела Банкова, което не се подкрепя от комисията. 

Моля, гласувайте това предложение. 
Гласували 103 народни представители: за 7, против 67, въздържали се 29. 

Предложението на двамата народни представители не се приема.  
Заповядайте за процедура, господин Христов. 
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, искам да ви прочета 

какво точно предлагам в този случай: „Плащанията за консумираната енергия 
се извършват само въз основа на реалното потребление.” (Реплики на 
народния представител Рамадан Аталай.) 

Господин Р. Аталай, не ме апострофирайте! Имате възможност да се 
изкажете, ако искате. 

Уважаеми колеги, с отхвърлянето на този член ние отваряме широко 
вратата енергийните монополисти да правят така наречените прогнозни 
сметки и да принуждават гражданите да ги кредитират с десетки, а може би 
със стотици милиони левове на година. Ето, за това става дума. Не мисля, а 
съм сигурен, че предложението, което правим, отговаря 100% на онова, което 
обещаваше министърът на икономиката и енергетиката господин Петър 
Димитров, когато в многобройните си интервюта заявяваше, че в Закона за 
енергийната ефективност ще залегне именно това – гражданите да плащат 
само въз основа на реалното потребление. Видяхте вчера какво се случи с 
изявлението на господин Шушулов, който заяви, че те били премахнали 3-
месечните сметки на ЧЕЗ, но ЧЕЗ нямало да изпълни разпореждането на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Държавната комисия 
пък нямало да ги санкционира, за да не си развалим отношенията с Чехия, 
уважаеми колеги?! Такъв абсурд просто не съм виждал. 

Пак ви призовавам: защитете интересите на хората, които са ви 
изпратили тук, а не енергийните монополисти. Обръщам се най-вече към 
господин Рамадан Аталай, който направи всичко възможно, за да защити 
интересите на големите монополи. (Реплики на народния представител 
Рамадан Аталай.) 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Аталай, ако сте 
засегнат, можете да се изкажете в края. Но това не го чувате за първи път. 
(Шум, реплики.) 

 Моля да гласуваме втори път предложението на народните 
представители Минчо Христов и Стела Банкова. 

Гласували 93 народни представители: за 29, против 36, въздържали се 28. 
И този път предложението на народните представители Минчо Христов и 
Стела Банкова не се приема. 
        Параграф 16 е приет“ [2]. Отново коментарът е излишен, въпреки, че 
този път  балансът между гласовете „за“ и „против“ е  само 7 гласа.  

1288



Особено интересен е казусът „такса електромер“. Още след 
приватизацията на енергоразпределителните дружества новите собственици 
многократно публично заявяват желанието си, че трябва да бъде въведена 
такса за отчитане на електромерите. Подобни идеи се лансират и от 
заместник министри на правителството на НДСВ и правителството на Сергей 
Станишев. Визирана е сумата от 4-5 лева на месец за всяко едно отделно 
домакинство, и тази сума е извън потребената и заплащаната от гражданите 
електроенергия. През 2006 година, авторът, заедно с група независими 
депутати, предлагат в гласувания на второ четене Закон за енергетика един 
допълнителен чл. 120 А, който гласи: „Енергийните дружества не могат да 
събират такси за измервателните уреди“. Предложението е прието само с 2 
гласа при оспорвано прегласуване и става факт. Енергоразпределителните 
дружества са силно недоволни от гласуваната поправка, която според тях 
сериозно ощетявала интереса им.  Правят се отчаяни опити за трето 
прегласуване от страна на определени лобисти, но Конституцията и 
правилникът на парламента не допускат подобна процедура. Всъщност, това 
е един от малкото случаи, в които българският парламент защитава интереса 
на гражданите. За каква сума става въпрос? Ако в България има около 4 
милиона електромера, по 5 лева от всеки, това означава, че три частни ЕРП 
биха прибирали около 20 милиона лева на месец допълнително. На година 
това би означавало около 240 милиона допълнителни приходи, и то извън 
приходите от продадената електроенергия. Казано иначе, българските 
граждани биха заплатили през последните 7 години над 1,5 милиарда лева 
допълнително на тези три дружества, ако беше въведена въпросната такса. 
Натискът за промяна на закона успя да се наложи и в началото на 2012 
година правителството внася проектозакон, чийто чл. 110 гласи: „Член 120 А 
се отменя“. Многократно бившият министър Трайчо Трайков, председателят 
на ДКЕВР Ангел Семерджиев заявяват в публичното пространство, че 
подобно ограничение в закона е „излишно“. Особено забавно е обяснението 
за това – забраната за такса електромер е излишна, защото такава такса не 
съществува. Всъщност логиката е точно обратната – таксата не съществува 
именно заради наличието на ясна законова забрана. След масова реакция в 
медийното пространство, и след уволнението на бившият министър Трайков, 
мнозинството на ГЕРБ отхвърля предложението на собственото си 
правителство, като забраната за такса електромер остава в сила [3]. За 
съжаление този пример е един от малкото, които показват парламентарно 
поведение, защитаващо интересите на потребителите. И то, след определена 
медийна реакция и граждански отпор. 
 
3. Заключение 

Посочените по-горе примери дават ясна представа за корпоративните 
интереси, които мотивират и влияят по-един или друг начин върху 
поведението на българските парламентаристи. В този смисъл могат да бъдат 

1289



предприети няколко конкретни стъпки, ограничаващи зависимостта на 
българските политици от корупцинни мотивации. На първо място – 
премахването на т.нар. колективна (без)отговорност. Взимането на 
съзнателни решения от колективни органи, които засягат пряко интересите 
на обществото и облагодетелстват определени частни или групови лобистки 
интереси трябва да бъде наказуемо според наказателния кодекс. В 
настоящият момент т.нар. колективен имунитет се е превърнал в сигурна 
защита за взимането на редица корупционни решения, ощетяващи 
обществения интерес. Второ, ревизията на имуществото на висши политици 
и магистрати определено би спомогнала значително в областта на борбата 
срещу организираната престъпност. Ако разбира се, една подобна ревизия е 
свързана с наказателно преследване и реална конфискация. И трето – 
премахването на имунитета на депутатите и ограничавайки го до 
функционален, също би спомогнал за намаляването на корупционните 
практики. Посочените стъпки, заедно с  даването на законова възможност 
службите, както и журналистите да съблазняват с подкупи висшите държавни 
чиновници несъмнено биха могли да намалят осезаемо корупционните 
практики [4]. Ако разбира се има политическа воля за това. 
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1. Въведение 

В настоящия доклад представяме динамиката и „пулсациите” на Първи 
„източноевропейски” клъстер в полето между либералния и държавния 
капитализъм в периода от 1900 до 2005 година. В този доклад ще представим 
част от таблицата на клъстерния анализ на видовете капитализъм в няколко 
възлови точки. 

В резултат на клъстеризацията за всяка от 22-те фиксирани години в 
периода от 1900 до 2005 години се получиха от четири до десет клъстера. Във 
всеки клъстер има от една до 34 държави. От идентифицираните дванадесет 
клъстера, които са разгръщащи се във времето самобитни видове 
капитализъм, има два клъстера в Източна Европа, които можем условно да 
обозначим като Първи и Втори „източноевропейски” клъстери. 
Обозначенията „първи” и „втори” са свързани с: а) по-ранно, или по-късно 
появяване във времето; б) по-голяма или по-малка продължителност. 
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2. Основно изложение 
1. Резултати 
Какви са резултатите от клъстеризацията в няколко възлови точки в 

развитието на Първи „източноевропейски” клъстери? 
1.1. Представяме част от таблицата на динамиката, тоест на „пулсациите” на 
държавите в няколко клъстера. 

 
Таблица 1. Принадлежност на държавите към Първи  

и втори „източноевропейски клъстери 
Година Клъстер Състав 

1930 Първи „източноевропейски” СССР 
1935 Втори „източноевропейски“ Унгария 
1940 Първи „източноевропейски” СССР 
1945 Втори „източноевропейски” България 
1950 Първи „източноевропейски” СССР 

Втори „източноевропейски” Доминиканска република, Полша 
1955 Първи „източноевропейски” България, Полша, СССР 
1960 Първи „източноевропейски” България, Полша, Северна Корея, СССР, 

Чехословакия 
1965 Първи „източноевропейски” България, Куба, Полша, Северна Корея, 

СССР, Чехословакия 
1970 Първи „източноевропейски” Полша, СССР, Чехословакия 

Втори „източноевропейски” България 
1975 Първи „източноевропейски” Полша, СССР, Чехословакия 

Втори „източноевропейски” България 
1980 Първи „източноевропейски” Полша, СССР, Унгария, Чехословакия 

Втори „източноевропейски” България 
1985 Първи „източноевропейски” СССР 

Втори „източноевропейски” България 
1990 Първи „източноевропейски” Полша, Русия 

Втори „източноевропейски” Чехословакия 
1995 Първи „източноевропейски” Алжир, България, Кения, Русия 
2000 Първи „източноевропейски” Чехия 

Втори „източноевропейски” България 
2005 Първи „източноевропейски” Алжир, България, Виетнам, Йордания, 

Мароко, Монголия, Русия, Унгария, Чехия 
 
Какви са „колебанията” на Първи „източноевропейски” клъстер вътре, и 

в пространството между либералния и държавния капитализъм? 
1.2. Първата година, за която има данни за Първи „източноевропейски” 
клъстер е 1930, когато в този клъстер влиза само СССР – фигура 1. 
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Фиг. 1. Първи „източноевропейски” клъстер през 1930 година 

 
Още от самото начало Първи „източноевропейски” клъстер е в този ъгъл 

на графиката, който съответства на държавния капитализъм – дял на 
държавния сектор между 60% и 80% и дял на БВП, който се преразпределя от 
държавата, над 60%. 

До 1950 година, включително, в състава на Първи „източноевропейски” 
клъстер попада само СССР, но през 1950 година клъстерът се изтегля наляво 
и нагоре – делът на държавния сектор се увеличава и достига стойности 
между 80% и 100%, обаче делът на БВП, който се преразпределя от 
държавата, намалява под 60% - фигура 2. 

През 1955 година освен СССР в Първи „източноевропейски” клъстер се 
включват още България и Полша – фиг. 3. Макар да попадат в един клъстер, 
трите държави се различават по основните си индикатори. Делът на 
държавния сектор в България и Полша е между 40% и 60%, докато в СССР е 
между 80% и 100%. От друга страна, делът на БВП, който се преразпределя 
от държавата, варира от стойности над 30% в СССР до стойности над 80% в 
България. 

През 1960 година към предходните три държави в състава на Първи 
„източноевропейски” клъстер се добавят Чехословакия и Северна Корея. 
Клъстерът започва да се „уплътнява” и хомогенизира – фиг. 4. Делът на 
държавния сектор е между 40% и 100%, а делът на БВП, който се 
преразпределя от държавата, е над 40%. 
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Фиг. 2. Първи „източноевропейски” клъстер през 1950 г. 

 

 
Фиг. 3. Първи „източноевропейски” клъстер през 1955 г. 
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Фиг. 4. Първи „източноевропейски” клъстер през 1960 г. 

 
„Уплътняването” продължава и през 1965 година, когато делът на 

държавния сектор се увеличава до стойности над 60%, а делът на БВП, 
преразпределян от държавата, е вече над 50% - фигура 5. 

Тази ситуация се запазва до 1990 година, включително, през която делът 
на държавния сектор все още е над 60%, а делът на БВП, който се 
преразпределя от държавата, е също над 60% - фигура 6. 

През 1995 година започва движение на Първи „източноевропейски” 
клъстер към „либералния ъгъл” на графиката – фиг. 7. Делът на държавния 
сектор на всички държави в клъстера е между 40% и 60%, а делът на БВП, 
който се преразпределя от държавата е вече под 40%. 

Тенденцията за либерализация се запазва и през 2005 година делът на 
държавния сектор за всички държави от Първи „източноевропейски” клъстер 
вече е под 40%, като същевременно и делът на БВП, който се преразпределя 
от държавата също е под 40% - фигура 8. 
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Фиг. 5. Първи „източноевропейски” клъстер през 1965 г. 

 

 
Фиг. 6. Първи „източноевропейски” клъстер през 1990 г. 
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Фиг. 7. Първи „източноевропейски” клъстер през 1995 г. 

 

 
Фиг. 8. Първи „източноевропейски” клъстер през 2005 г. 
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2. Анализ на резултатите 
2.1. Да отбележим някои наблюдения в резултат на изследването като цяло: 

а) Капиталистическите икономики на три клъстера през почти целия ХХ 
век се развиват като либерални икономики. Това са клъстерите Първи 
„западноевропейски”, Първи „латиноамерикански” клъстери и клъстера 
„САЩ”1. Когато има наличие на Втори „западноевропейски” клъстер, той 
също почти винаги се развиват като либерален капитализъм.2 Подобно е и 
положението с Втори „латиноамерикански” клъстер. Но при него афинитетът 
към либерален капитализъм е прекъсван, понякога продължително, от 
периоди на държавен капитализъм. Такъв е, например периода 1910-1930 
година, когато Втори „латиноамерикански” клъстер в състав – Чили се 
развива като държавен капитализъм. 

б) През първата половина на ХХ век клъстерите, икономиките на които се 
развиват като държавен капитализъм, като брой са равностойни на тези 
клъстери, икономиките на които се развиват като либерален капитализъм.3 
Подобно е положението и през втората половина на ХХ век. Но през втората 
половина на века има редица особености. Например тази, че след 1970 година 
постепенно броят на клъстерите, икономиките на които се развиват като 
държавен капитализъм започва да преобладава над броя на тези, при които 
икономиките на които се развиват като либерален капитализъм. Има поне 
още две интересни особености. Първо, през този период появяващите се 
нови клъстери са винаги държавен капитализъм. Такъв е капитализмът на 
появилия се през 1970 година Първи „арабски” клъстер в състав – Иран, 
Сирия, и Първи клъстер на развиващите се страни в състав – Алжир, 
Етиопия, Индия, Ирак. Такъв е капитализмът на появилия се през 1975 
година Втори „арабски” клъстер в състав – Кувейт. Такъв е капитализмът на 
появилия се през 1980 година Втори клъстер на развиващите се страни в 
състав – Етиопия, Ирак, Йордания, Конго. Втора особеност е, че в този 
период – след 1970 година, икономиките на дори развити европейски страни, 
като например Швеция (1995 година) и Гърция (1990 година), явявайки се в 
качеството си на Втори „западноевропейски” клъстер, имат по-скоро 
характера на държавен капитализъм. След 1990 година обаче тенденцията се 
обръща. Започва „движение” от държавен към либерален капитализъм. 
2.2. Относно Първи „източноевропейски” клъстер трябва да се отбележи 
следното: 

1 Изключение е началото на века, когато през 1900 и 1905 година Първи „латиноамерикански” 
клъстер в състав – Бразилия, се развива като държавен капитализъм. 
2 Изключение е отново началото на века, когато през 1900 и 1905 години Втори 
„западноевропейски” клъстер в състав – Франция, се развива като държавен капитализъм. 
Второто и третото изключения са 1990 година, когато в състав – Гърция, и 1995 година в състав 
Швеция, икономиките на този клъстер отново са държавен капитализъм. 
3 Дори има случаи, когато са значително повече на брой. Например през началната година – 
1900, от шест клъстера четири са държавен капитализъм. 
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а) Този вид държавен капитализъм не е тъждествен с така наречения 
„социалистически” лагер, или със Съвета за икономическа взаимопомощ. В 
периода до 1990 година безспорно негово ядро е СССР. Но далеч не всички 
„социалистически” страни влизат в него. Той е „по-малък” отколкото 
„социалистическия лагер” или СИВ. 

б) В „социалистическия” период – от 1955 до 1970 година България е част 
от Първи „източноевропейски” клъстер. От 1970 година обаче до 1985 
година, включително, тя е самостоятелна държава-клъстер. Тоест, в този 
период, начинът на производство в България е специфичен вид държавен 
капитализъм, различен от този на Първи „източноевропейски” клъстер. 
Начинът на производство в България е по-висок с една степен държавен 
капитализъм, отколкото в Първи „източноевропейски” клъстер. 

в) След „нежните” революции в края на 80-те години в едни периоди 
България е част от Първи „източноевропейски” клъстер – например през 1995 
и 2005 години. В друг период, например през 2000 година тя е самостоятелна 
държава-клъстер. Начинът на производство продължава да е държавен 
капитализъм, но вече няколко степени по-малко държавен, отколкото в 
„социалистическия” период. 

 
3. Заключение 

Надяваме се, че презентираните резултати от нашето изследване ще 
обърнат внимание на социологическата и икономическата гилдии към този 
нов подход в типологизацията на видовете капитализъм! Всички резултати на 
изследването са публикувани в интернет. Всеки, който има възможност и 
желание, може да попълва таблиците с данни за нови държави. Освен това 
публикуваните данни и изчисления подлежат на проверка. Ето защо имаме 
молба, ако се установят грешки, да ни се съобщи своевременно. Самите ние 
на няколко пъти установявахме грешки, дължащи се на преместена десетична 
точка. Не изключваме при набирането на информацията да има технически 
грешки. Ще се радваме и ако се породи дискусия, свързана с методологията и 
методите за изследване. Самото определяне на клъстерите също подлежи на 
дискусия. На дискусия подлежи и начинът на определяне на полетата на 
либералния и на държавния капитализъм – например тази граница „плаваща” 
ли да бъде, или строго фиксирана и т.н. Нашата цел беше да сложим началото 
на този нов подход в типологизацията на видовете капитализъм. Дано 
„запалим” научното „любопитство” към тази проблематика! 
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1. Въведени. 

Конкретен повод за настоящата публикация е афористичната мисъл на 
Джон Кенет Гълбрайт: „Социализмът в наши времена не е постижение на 
социалистите; модерният социализъм е неуспялото дете на капитализма и 
така ще остане и занапред“ [1].  Може ли да се каже, че този „упрек“ в най-
голяма степен се отнася за неолиберализма. Това не обесмисля ли 
голословното повтаряне на идеологеми,  и не налага ли необходимостта от  
теоретично преосмисляне на алтернативни теории, които търсят обосновката 
си във фактите от съвремения етап от обществено икономическото развитие? 
Гълбрайт очертава синтетично и кръга от проблеми, които са водораздела 
между различните становища: първо, централен за всички икономически 
анализи и учения е въпросът какво определя цените, които се заплащат за 
получените стоки и услуги, и как се разпределят постъпленията от тази 
икономическа активност; второ, заедно с това което определя цените и 
формите на разпределение вървят и други въпроси: как доходът, разпределен 
като заплати, лихвен процент, печалба и рента, е разпръснат или коцентриран 
– доколко справедливо или несправедливо е разпределението на доходите; 
трето, какво потиска  или стимулира икономическия растеж, какво 
предизвиква колебания – ритмични или не – в производството и услугите ; 
четвърто, сега спешно се яви проблемът, макар и относително нов, защо в 
съвременния  икономически живот не е възможно да се намери полезна 
работа за толкова много хора, които желаят да работят; пето, ролята на 
държавата и нейните институции, които се занимават с   икономическата 
активност – с производството  и ценообразуването на стоки и услуги и 
разпределението на постъпленията; шесто, държавната политика  свързана с 
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банките и централната банка, на парите в техните разнообразни форми и 
функции и специалните проблеми на международната търговия; седмо, най 
накрая, в по-общ план  съществува и една още по-широка политическа и 
социална рамка, в която преминава икономическия живот. Какви са 
природата и ефикасността на капитализма, свободното предприемачество, 
държавата на благоденствието, социализма и комунизма? [1]. 

Как неолибералите  дават отговор на част тези въпроси?   
Теоретичните основи на неолиберализма произлизат от класическия 

либерализъм на XIX век. Общото между теоретичните концепции на 
класическия либерализъм и неолиберализма е, че най-доброто икономическо 
устройство е това, което е изградено на основата на пазарното стопанство, 
което се регулира от механизмите на свободната конкуренция. Но за разлика 
от либералните класици, които изцяло отхвърлят държавната намеса в 
икономиката, представителите на икономическия неолиберализъм признават 
намесата на държавата в икономическия живот, но само когато тя запазва 
основите на пазарното стопанство и свободната конкуренция. 

В исторически план неолиберализмът е антитеза на икономическата 
система на кейнсианството (икономическа теория, обосноваваща 
необходимостта от намеса на държавата в стопанския живот). Теорията за 
активната намеса на държавата в икономиката става господстваща в 
икономическата мисъл през 30-те и 40-те години на миналия век, но 
икономическите кризи от 70-те години показват, че: първо, държавата и 
правителствата са слаби регулатори на икономическия живот и второ, не е 
възможен икономически растеж в една постоянно дирижирана икономика. 
Неолибералите считат, че държавата е неспособна да осигурява 
благоденствие на обществото и следователно са необходими строги 
ограничения върху нейните правомощия въобще и в частност в правото й за 
данъчно облагане. Най-разпространената сред неолибералите аргументация в 
полза на “минимум държава” се позовава на договорни съображения. По 
отношение на социалното подпомагане те застъпват аргумента, че 
социалното осигуряване на бедните би могло да бъде част от един 
рационален обществен договор. Изобщо в областта на социалната политика 
неолибералите са за институции, които ограничават свободата във възможно 
най-малка степен. Освен това те възлагат на либералната държава и на 
либералната политика създаването и прилагането на антимонополни закони и 
мерки за защита на потребителите, или иначе казано, създаване на 
икономически климат, благоприятстващ свободната инициатива. 

Фридрих Август фон Хайек и Милтън Фридман смятат, че една система 
на пропорционално, а не на прогресивно данъчно облагане е в по-голямо 
съзвучие с принципите на неолиберализма. Пропорционалният модел би 
предотвратил преразпределителното облагане, което би могло да навреди на 
икономическата ефективност. В областта на финансовата политика 
неолибералите подкрепят принципа на балансиран бюджет. В областта на 
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паричната политика според тях лишаването на държавата от нейния монопол 
върху издаването на пари е по-добро средство за контрол на паричните 
дейности, отколкото контрол с изменящи се правила.  

 
2. Същност на неолиберализма. 

Общата икономическа цел на всички неолиберали е онази форма на 
ограничено управление под върховенството на закона, при която основните 
икономически правомощия на държавата – правото да облага с данъци, да 
изразходва и да пуска в обращение пари, се подчиняват на правила, не по-
малко строги, отколкото правилата, защитаващи основните свободи на 
индивида. Хайек посочва, че спонтанните процеси в обществото могат да са 
благотворни само на фона на правни институции, които сами са защитени от 
една принудителна власт и при които основните свободи са гарантирани за 
всички. 

Въпреки че различните неолиберални концепции са изградени върху 
принципи като: приоритет на частната собственост, ниски данъци, 
ограничена социална политика, стабилна парична, ограничена намеса на 
държавата в икономиката и антирегулативизъм, съществуват и различия 
между отделните неолиберални школи. Синтезирано някои от тях. 

Фрайбургска школа /Валтер Ойкен/.  Идеалът на Ойкен е пазарът, но не 
дивия, варварски пазар, а свободния и организиран, социално отговорен, 
противостоящ на политическото и икономическо потискане  на личността. 
Това разбиране за пазара позволило на последователите на Ойкен да 
разработят теоретично и осъществят на практика модела на „социалното 
пазарно стопанство“. Същността на този модел, според Франц Бьом е 
стопанска система, която е в състояние да  предостави на широките маси от 
населението, включвайки нетрудоспособните, достойно човешко 
съществуване и на всички трудоспособни членове на обществото да осигури 
възможност за работа в „достойни за човека“ условия. Икономическата 
основа на “социалното пазарно стопанство” според немските неолиберали е 
свободният пазар, основаващ се на свободна конкуренция, осигурявана чрез 
законодателните правомощия на държавата. Защитавайки свободната 
конкуренция, представителите на Фрайбургската школа се стремят да 
ограничат монополизацията на икономическия живот и да защитят малките и 
средните предприятия. От друга страна, те смятат, че свободната 
конкуренция не може да се осъществява автоматично и за нейното 
поддържане са необходими “регулиращи принципи”. Според Ойкен е 
необходимо съдействието на държавната власт, която с помощта на 
определени икономически лостове е длъжна да съхранява “социалното 
пазарно стопанство” и да създава благоприятен икономически климат и 
правила за неговото функциониране. Доктрината за социално пазарно 
стопанство е блестящо въплатена на практика от немския учен и държавен 
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деец Людвиг Ерхард и описана в неговата книга „ Благосъстояние за 
всички“/1956/ [3 ]. 

Лондонска школа /Фридрих Август фон Хайек/ В теоретичната система 
на Хайек основополагащо място заемат концепцията за икономическото 
развитие като стихиен процес, изключващ възможността за каквото и да било 
съзнателно управление и планиране на цялостния икономически живот, и 
схващането за икономическата свобода на индивидите като висша ценност. 
Според Хайек “спонтанният ред” (пазарната икономика) се създава по 
еволюционен път като несъзнателен резултат от съзнателните действия на 
хората, преследващи своите лични цели. За Хайек съществува механизъм, 
който води и направлява действията на много хора, движени от лични 
подбуди, към постигане на обща полза, въпреки че никой от тях не е 
ръководен от мисли за благото на обществото. 
Хайек отхвърля преките форми на държавна намеса в икономиката, 
различните форми на протекционистична политика, като отговаряща на 
користните интереси на определени социални групи и слоеве (профсъюзи, 
фермери, бизнес). Държавата трябва да упражнява само административни 
функции, с които да следи да не се нарушава икономическата свобода на 
гражданите, т.е. да не се нарушават интересите на капитала и труда. 
Принципите на свободната конкуренция не допускат никакви обединения, 
които биха изменили закона за търсенето и предлагането. Поддържа се 
тезата, че монополните обединения не са закономерно явление, а се появяват, 
съществуват и се засилват благодарение на действията на държавната власт 
[3 ]. 

Чикагска неолиберална школа / Милтън Фридман/ Милтън Фридман в 
“Изследване в областта на количествената теория за парите“ (1956)  отразява 
създаването на новата концепция за количествената теория за парите/ 
монитаризма/. Акцентът в нея се поставя върху мотивите на участниците в 
икономическия процес за натрупване на пари във формата на касови 
наличности. По- нататък поведението на “типичния индивид” се 
екстраполира върху цялото стопанство и се извежда агрегатната функция на 
търсенето на пари. Логическите аргументи са следните. 

Първият логически конструкт. Според Фридман увеличаването на 
количеството на предлаганите пари води до нарастване на номиналния доход. 
Този процес от своя страна се изразява в две посоки- в нарастване на цените 
и в увеличаване на реалния доход. Фридман предполага, че ако централната 
банка увеличи предлаганото количество пари, това ще доведе до падане на 
лихвения процент и в резултат ще се отрази върху търсенето на касови 
остатъци. Обратно на кейнсианското схващане, този процес ще предизвика у 
икономическите агенти стремеж към освобождаване на излишните парични 
касови остатъци. Това от своя страна ще увеличи потреблението- 
увеличаване търсенето на стоки и услуги, които в описаната ситуация ще се 
окажат предпочитаната форма на притежаване на богатство. Следователно 
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допълнителното парично предлагане в икономиката предизвиква спадане на 
лихвения процент и възбужда стремежа към преструктуриране на 
богатството в полза на стоките и услугите. Останалата част от богатството – 
във формата на финансови активи – акции и облигации, не се предпочитат, 
тъй като при ниския лихвен процент са нерентабилни.  

При тази ситуация стремежът на притежателите на богатството да 
намаляват своите парични касови остатъци по отношение на дохода ще 
предизвика нарастване на дохода и цените и ще доведе до процес на 
стопанско оживление. То ще се изрази в нарастване производството на стоки 
и услуги, което ще стимулира цялостната икономическа активност. Във 
Фридмановата монетарна схема на “предавателния механизъм” 
първоначалният тласък се предизвиква от измененията в паричното 
предлагане и въздействието им се осъществява чрез адаптирането на 
структурата на “портфейлния баланс” образувана от материални и финансови 
активи. 

Вторият логически конструкт е инфлацията и безработицата. На 
заседанието на Американската икономическа асоциация през декември 1967 
г. Фридман излиза със становището за съществуването на “естествено 
равнище на безработицата”, което е твърдо определено от условията на 
пазара на работна сила и не може да бъде изменено чрез мерките на 
правителствената политика. 

 “Естествената” норма на безработицата, както подчертават всички 
монетаристи, не зависи от “паричните” фактори. Нейното равнище се 
определя от микроикономическите характеристики на икономическата 
система. “Естествената” норма на безработица включва два компонента, 
отразяващи структурните фактори: първо, отношението между достигнатото 
равнище на производителност на труда и на работната заплата, наречен 
“доброволен компонент”; второ,“фрикционен компонент”, отразяващ 
неравномерността в разпределението на работната сила в икономиката. 

Според Фридман, ако правителството полага усилия за подържане на 
заетостта на равнище по-високо от “естественото” с помощта на 
традиционните бюджетни и кредитни методи на стимулиране на търсенето , 
то тези мерки ще имат кратковременен ефект и в крайна сметка ще доведат 
до нарастване на цените- инфлация. 

Важен момент в концепцията на монетаристите е тезата за 
инфлационните очаквания –предположенията по въпроса за бъдещия растеж 
на цените, оформящ се в съзнанието на участниците в икономическия живот. 
Монетаристите издигат идеята за адаптивния характер на очакванията, които 
според тях се основават на миналия опит и като цяло зависят от темповете на 
изменение на цените в предшестващия период. Според това схващане 
колкото са по- високи темповете на инфлацията, толкова повече участниците 
във възпроизводствения процес отчитат в своите прогнози и действия 
предстоящия растеж на цените и се стараят да неутрализират неговите 
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последици с помощта на специални мероприятия – трудови съглашения, 
делови контакти и т.н. 

Затова с течение на времето преразпределителните и стимулиращите 
ефекти на инфлацията на които разчита правителството, отслабват. За да ги 
активизират правителствените органи са принудени да прибягват към нови, 
“внезапни” и непредвидени от икономическите субекти в договорите и 
контрактите за наемането на работна сила инфлационни “бумове”. Това води 
обаче към все по- големи “дози” дефицитно финансиране от бюджета и 
предизвиква безкраен растеж на инфлационната спирала. За да се излезе от 
порочния кръг, Фридман препоръчва да се прекратят “безсмислената” 
политика на стимулиране на търсенето и стремежът за постигане на високо 
равнище на заетост. 

Според монетаристите икономическото регулиране не трябва да 
преследва краткосрочните антициклични цели, а да бъде насочено към 
дългосрочна стабилизация на икономиката. Основен фактор на 
стабилизационната икономическа политика трябва да стане обемът на 
паричното предлагане. Икономическата политика трябва да се откаже от 
трудно осъществимия принцип на “ точна настройка” и да се насочени към 
реалистичния принцип на “правилото”, което изисква увеличение на 
паричната маса с 3-4% годишно. 

В края на 70–те и в началото на 80–те години борбата между 
кейнсианството и монетаризма вече непосредствено се проявява в областта 
на практическите мероприятия на стопанската политика. Широко 
разпространение в практиката на централните банки получават различните 
варианти на “паричното правило”. Това довежда до съществени изменения в 
стратегията на икономическото регулиране. Тактиката на “активизма”, 
енергичното управление на търсенето за стабилизиране на икономическата 
конюнктура и ускоряване темповете за стабилизиране на икономически 
растеж загубва своята привлекателност. 

Настъпва поврат към “постепенност” и “сдържаност” в провеждането на 
политиката на задържане на паричната маса и ограничаването на кредита. 
Получават популярност теоретичните схеми, призоваващи към възраждане на 
неокласическите принципи, рязко ограничаващи намесата на 
правителствените органи в стопанския процес. Монетаризмът става основа на 
“неокласическия ренесанс” и на развитието на новата “неолиберална вълна” в 
икономическата теория. В края на 80-те години на 20 век Роналд Рейгън в 
САЩ и Маргарет Тачер в Англия прилагат част от решенията предложени от 
монетаристите [4 ]. 

 
3. Анализи и оценки за  неолиберализма 

Джон Кенет Гълбрайт. Според него, Фридман  е бил и си остава 
водещият американски поддръжник на класическия конкурентен пазар, който 
според него, все още съществувал в почти запазена форма, с изключение на 
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неудачна държавна намеса, /правителственото регулиране/. Свобода се 
максимизира само когато индивидът е оставен свободно да използва 
собствения си доход както желае. В този смисъл той е автор на най-
радикалното социално предложение в годините след Втората световна война 
– данъкът  върху общия  доход трябвало да намалява до 0, когато се стига до 
ниските категории доходи. При най-ниските  ставката била редно  да връща 
доход под формата  на неготивно облагане, за да се осигурява минимален 
доход за всички. Много са малко икономистите от левицата, които могат да 
се похвалят с толкова внушително новаторство [1]. 

Централният принос на Фридман  към историята на икономическата 
наука е неговото твърдение за контролиращото влияние на монитарните 
мерки върху икономиката  и по-специално върху цените: след изоставане от 
няколко месеца цените винаги  ще определят  движенията в паричното 
предлагане. Така, че ако някой контролира паричното предлагане и 
съобразява нарастването му с бавно разширяващите се изисквания на 
търговията /Т в уравнението на Фишър/ - цените ще останат стабилини. В 
маститата статистическа демонстрация Фридман, заедно с Ана Джейккъбсън 
Шварц, се стреми да докаже,  че това съотношение е валидно или изглежда 
валидно от дълго време в миналото. Следователно се допуска, че то  трябва 
да е валидно и в бъдеще [1].  

Фридман съвсем не омаложавал сложността на случая. Както с повечето 
статитстически съотношения, имало неясни въпроси като например, каква е 
причината, какъв е резултатът, какво е случайно. Дали движенията на цените 
или обемът на търговията причинявали промени в паричното предлагане [1]? 
Съществувало и друго по-сериозно затруднение с рецептата на Фридман и то 
е, че  никой не е знаел със сигурност какво в съвременната икономика са 
парите. Парите в  обръщението и разплащателните сметки  били ясни. Но 
какво са спестовните депозити за чекове и спестовните депозити като 
разплащателни сметки? И каква е покупателната способност на кредитните 
карти или неизползваните кредитни линии? Освен това може ли тези 
монетарни агрегати, произволно определени като пари, да бъдат фактически 
контролирани? 

Безпощадната е критиката на Фридман  на посткенсианския свят, в който 
микроикономическите интереси са отделени от макроикономическото 
управление, а монетаризмът закриля микроикономическата ортодоксалност 
[1]. В тази ортодоксалност няма първоначален инфлационен ефект – 
конкуренцията и пазарът продължават да господстват и не може да 
съществува директен контрол или въздействие върху цените и заплатите. 
Монетаризмът освен това заобикаля неудобната политическа асиметрия на 
кенсанската политика /ранните кенсианци не обръщат внимание на 
инфлацията и на политическия аспект на ограничаването й, т.е. държавно 
регулиране на заплати и цени/ [1]. Никакви увеличения на данъците, нито 
орязването на обществените разходи или разширяване на държавните 
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функции. Цялата монетаристична политика щяла да се извършва от 
централната банка на САЩ от Федералния резерв, с незначителен състав [1]. 

За някои монетарната политика имала /и все още има/ друга, още по-
привлекателна черта, която любопитно защо, дори непростимо се 
пренебрегва от икономистите. Тя не е социално неутрална, защото действа 
срещу инфлацията, като повиша лихвените проценти, което от своя страна 
препятства отпускането на  кредити от банките и произтичащите депозити – 
т.е. създаването на пари. Високите лихвени проценти  са напълно приемливи 
за хора и институции,които имат пари за даване на кредит, а те обикновено 
имат повече пари от онези, които  нямат пари за кредит, или  - с много 
изключения – от онези, които заемат пари. Тази истина не се нуждае от 
доказателства. Понеже е толкова благосклонна към богатите индивиди и 
институции, рестрективната монетарна политика е в рязък контраст с 
рестрективната фискална политика, която разчитайки на увеличените  лични 
и корпоративни подоходни данъци, засяга богатите неблагоприятно [1]. 

Оскар Лафонтен /финансов министър в праветелството на Герхад 
Шрьодер–Германия/. Неолиберализмът не би завоювал така лесно 
идеологическото въздушно пространство над Германия, ако не беше се 
продавал с патоса за обществената полза. Дълго време вярата в 
благословеността на един неограничен стопански растеж беше ядрото на тази 
идеология. Икономическите критици на необуздания растеж бяха накарани 
да замлъкнат с твърдението, че растежът гарантирал повече работа.  

След като обаче стана ясно, че икономиката нараства и с „безработни“, 
трябваше да се включи нов принцип, за да се бетонира обществената полза от 
предприемаческите интереси: колкото по-голяма е печалбата на 
предприемача, толкова по-ограничена е трудовата безработица. В 
действителност безработицата е във взаимна зависимост от печалбата – една 
корелация, но с два противоположни знака. Когато едно предприятие не 
постига никаква печалба, то не се разширява и закрива повече работни места. 
Това е едната истина. Другата истина е: едно предприятие може да повиши 
печалбата си, като се освобождава от заетите в него. В една икономика без 
съответстваща социална уредба още дълго време печалбата няма да бъде 
гарант за работа. Защо тогава се подвежда обществеността с полуистини ? 
Никой сериозно възприемащ се човек не оспорва, че работодателите 
допринасят също за общото добруване, преследвайки своите интереси. Но 
невинаги това, което е от полза за икономиката, е добро за хората. 

   Глобализацията – нейните предизвикателства и предполагаеми 
последици – предизвиква несигурност в икономиката и в обществото. Върху 
това се гради идеологическата офанзива на неолиберализма. Глобализацията 
беше раздухана като страшилище, за да може страхът да направи обществото 
по-склонно към отстъпки. Местоположението на Германия, едно от най-
добрите в света, беше оплюто, за да се наложат намаляването на данъците на 
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предприятията, социалното разграждане и ограниченията на трудовите 
възнаграждения. 

Заедно с глобализацията гибелта на комунизма облагодетелства 
политическото наддаване на неолиберализма. Безусловната капитулация на 
„реалсоциалистическия“ икономически и обществен ред постави точка на 
конфликта Изток–Запад. Демокрацията и пазарната икономика бяха 
победили.  

Свободно пазарно стопанство и демократичен обществен строй трябваше 
да бъдат свързани със социалната сигурност. Сега, след като конфликтът 
Изток–Запад е история, стана ясно, че с разпадането на старата двуполюсна 
система не беше сложен едновременно край на глобалната надпревара на 
системите. Тя продължава по-мирно, по-демократично, по-безопасно от 
преди, но едва ли е по-малко остра и по-малко идеологическа. Тя премести 
своята тежест. След гибелта на комунизма сега на левия полюс стои 
социалната пазарна икономика. Англо-американското виждане за пазарна 
икономика е противоположно на европейската версия за социално пазарно 
стопанство. 

 Докато социалната пазарна икономика беше заела центъра на оста на 
глобалната конкуренция на системите, тя беше значително недосегаема. 
Основните сили на сблъсък в битката между двата полюса в известна степен 
бяха минали над главите им. Съществуването на комунизма донесе защитен 
период за социалната пазарна икономика. Това допринесе в значителна 
степен за „победата“ на капитализма. В сравнение с постигнатото в Западна 
Европа равнище на благоденствие и на социална сигурност „реалният“ 
социализъм губеше остатъка от своята атрактивност. 

 Сега вече е отминал защитният период на социалната пазарна 
икономика. Неолибералите от всички страни се обединиха и се приготвиха за 
атака. Който не съдейства за социалното разграждане, ще бъде наказан от 
финансовите пазари. При рендитни очаквания от 115% за повишаване на 
заплатите място няма. Всички граници за неудобство паднаха. Уолстрийт се 
чуди, че Дойче банк плаща на пет банкови мениджъри за пет години 335 млн. 
дм за заплати и възнаграждения. Във времето на акционерния баланс на 
печалбата работодателят не е повече сътрудник, който трябва да съотговаря и 
да съопределя, a e само един фактор на разходите. 

 Затова днес е важно да се защитава активно социалната пазарна 
икономика. Затова е важно тя да се развива, за да бъде на висотата на 
предизвикателствата на бъдещето – също и в екологичен смисъл. Важно е да 
се проектира и да се наложи европейски модел на социална държава, която в 
глобалната конкуренция на системите да превъзхожда англосаксонския 
капитализъм. От само себе си се разбира, че в идеологически нажежена от 
неолиберализма атмосфера една социалдемократическа реформаторска 
политика среща съпротива [5]. 
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Анатол Калецки, икономически редактор на весник „Таймс“ след като 
прави нализ на различните фази на „реалния“ капитализъм дава 
„предсказание“. „В следващата фаза на капитализма ще възникне нов баланс 
между държавата и пазара: нещо различно – както от пазарния 
фундаментализъм, проявил се през 2008-а г., така и от самоувереното 
държавно управление, претърпяло неуспех през 70-те. Как ще изглеждат тези 
реформи само мога да  предполагам. Не съм пророк, предсказания от подобен 
род не бива да се правят. Дори най-добрите специалисти по политическа 
икономика, спомняйки си Маркс или дори Платон, прекрасно биха разбрали 
какво се случва днес, но не биха били в състояние да предскажат какво ни 
очаква в бъдеще. Аз мога да видя силите, извайващи бъдещето, но не и 
неговия конкретен облик“ / [6].  

 
4. Заключение 

Настъпило е време да се откажем от предрасъдъците си и да погледнем 
трезво и отговорно в размислите си за променящата се действителност.  
Обричаме се на безсмислено противоборство без всякакъв теоретичен 
смисъл. Барикадното мислене /Макс Вебер/ е пагубно за историческото 
развитие на икономическата мисъл и практика. Затова ние съзнателно 
представяме мненията на другите автори без намеса и субективно 
интепретиране. 
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Abstract. Successful elaboration, development and implementation of "green" initiatives 
and innovation performance of the organization today would lead to a significant reduction 
in the total cost, the amount of natural resources used and the harmful impact on the 
environment. Application of an integrated system approach in this direction requires 
commitment to the principles of sustainable development and organizational excellence with 
the development strategy of the organization. European Foundation for Quality Management 
(EFQM) provides key guidelines for the preparation of a new generation of business leaders 
by offering opportunities for training and development, built on experience and knowledge 
sharing between organizations. 
Keywords: competitiveness, quality, excellence, innovation, sustainable development. 
 
1. Въведение 

Успешното развитие на организациите към настоящия момент изисква 
наличие на адаптивност и гъвкавост към промените в 
икономическата,екологичната и социална среда, състава и целите на 
заинтересованите страни, броя и големината на конкурентите и т.н., като тези 
им качества не зависят от тяхната големина или форма на управление. Това, 
което ги обединява е начин на мислене и организационна култура 
основаващи се на осемте фундаментални концепции предложени от EFQM.  
Водещи световни корпорации приемат устойчивото икономическо развитие 
като стратегически план за интегрирано управление на своите отдели и звена, 
за създаване на иновативни продукти и услуги в отговор на променящите се 
изисквания на пазара и стремеж към лидерски конкурентни позиции. 
Действията по планиране на устойчиво развитие въз основа на минал 
практически опит са обвързани пряко с осъществяване на процеси по 
непрекъснати  подобрения и „зелени“ иновации. Следователно, ако при 
оценка на конкурентоспособността прилагаме един по-холистичен подход е 
необходимо да се отчете влиянието и на редица релевантни фактори. Тези 
фактори може да включват наличие на системно мислене, управление на 
производствени процеси/системи, устойчиво управление, организационно и 
екологично съвършенство и др.  
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2. Описание на модела за съвършенство според EFQM 
Съвременните тенденции в мениджмънта налагат прилагането на 

системно мислене и интегриран системен и процесен подход за по пътя към 
устойчиво организационно съвършенство. Създаденият от EFQM модел за 
съвършенство е практически инструмент или принципна рамка даваща 
възможност на организацията сама да: оцени своя напредък по пътя към 
съвършенство; определи своите предимства и евентуални пропуски по 
отношение на приетата визия и мисия; идентифицира и премахне дублиращи 
се процеси; внедри дейности и процеси по усъвършенстване на своето 
представяне и пълно удовлетворение на клиентите. Лидерите управляващи 
водещи световни компании са лично обвързани с т.нар. „зелени“ иновации, 
водещи към организационно съвършенство. Именно те успяват да въвлекат 
екип от последователи, които имат знания и умения да създават иновации, 
решават проблеми и превръщат добрите идеи в конкурентно предимство. 
Европейският модел за съвършенство е създаден в началото на 1992 г. като 
рамка за оценяване на организациите кандидатстващи за Европейската 
награда за качество. Към настоящия момент след последната редакция през 
2010г. това е един от най-широко използваните инструменти за самооценка в 
Европа, като основните принципи залегнали в него стоят в основата на по-
голямата част от национални и регионални награди за качество [1]. 

Предложеният от EFQM модел за самооценка се използва от хиляди 
европейски организации за подобряване на прилаганите от тях системи за 
управление. Той обхваща всички най-важни области на функциониране на 
организацията, като определя точно какви изисквания трябва да бъдат 
изпълнени в съответните области. Поради тази причина моделът служи като 
комплексен инструмент за самооценка и едновременно като пример за 
високи постижения, към които трябва да се стреми всяка организация 
подобрявайки непрекъснато своята работа във всички оценявани области от 
дейността. Процесът на самооценка дава възможност организацията да 
определи своите силни страни, като едновременно с това бързо и точно да 
идентифицира областите, които следва да бъдат подобрени [2]. Подобни 
действия са свързани с бърза и точна оценка на всички дейности и процеси 
осъществявани от организацията.  

Създаденият от EFQM модел за съвършенство се основава на девет 
критерия – Лидерство, Хора, Политика и стратегия, Партньорство и ресурси, 
Процеси, Хора- резултати, Клиенти – резултати, Общество – резултати и 
Ключови резултати. Пет изброените критерии се групират в областта 
наречена „Средства”, а останалите четири в областта „Резултати”. 
Критериите в първата област оценяват основните дейности свързани с 
работата на организацията, а втора оценява постигнатите резултати след 
осъществяването на споменатите дейности. „Резултатите” са следствие от 
ефективното и ефикасно прилагане на „Средствата”, а „Средствата” от своя 
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страна са подложени на непрекъснати подобрения причинени от получените 
„Резултати” чрез използването на обратна връзка (фигура 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Европейски модел за съвършенство 
 

В конкретния случай постигането на устойчиво организационно 
съвършенство е свързан с определяне на текущата работа на компанията и 
нейните бъдещи възможности да предоставя висококачествени услуги или 
продукти на своите клиенти, потребители или заинтересовани страни. 
Използването на модела дава възможност на организацията да постигне 
отлични резултати във всички аспекти от своята дейност спазвайки 
принципите на устойчиво и социално отговорно развитие [3]. 
 
3. Ключови принципи за устойчиво съвършенство 

Реализирането на устойчиво съвършенство върви ръка за ръка с 
постигането на устойчива конкурентоспособност чрез приемане и 
последователно реализиране във всички ежедневни дейности на т. нар. "осем 
основни правила за постигане на съвършенство". Спазването на споменатите 
принципи от всички служители в подобна турбулентна среда би довело до 
успешно бъдещо развитие на организацията, укрепваните на пазарните 
позиции и висока конкурентоспособност (фигура 2).  
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Описанието на споменатите осем основни правила за постигане на 

съвършенство в контекста на устойчивото развитие е следното: 
 
- Ориентация към резултатите – реализирането на устойчиво съвършенство 
в работата на организацията е свързано с постигане на резултати, които 
удовлетворяват всички заинтересовани страни (потребители, работници, 
доставчици т.н.). На периодична оценка се подлагат и постигнатите 
резултати по отношение на обществото и влиянието върху социалната среда 
в която работи компанията. Прилагането на „зелени“ инициативи по цялата 
верига на добавена стойности и постигането на устойчиви резултати при 
другите участници във веригата е ключово конкурентно предимство за 
компаниите; 
 
- Фокусиране на всички дейности към клиентите – устойчивото 
съвършенство в работата тук е обвързано със създаване на постоянна 
добавена стойност към предлаганите стоки и услуги. Организациите в 
съвременната среда се стремят към бързо и точно определяне на 
потребностите и желанията на своите настоящи и бъдещи клиенти. В 
съвременната глобализирана икономическа среда, клиентите разполагат с 
множество възможности за избор на необходимите им продукти и услуги. 

Управление 
основано на 

процеси и факти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фигура 2. Осем принципа за постигане на съвършенство. 
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Тази пазарна реалност води до повишаване на потребителската взискателност 
и селективност по време на техния избор и решение за покупка. Все по-често 
клиентите за информирани в голяма степен относно свойствата и 
функционалността на предлаганите продукти. Поради тази причина търсят 
по-голяма добавена стойност за предлаганата цена, като не само оценяват 
материалните характеристики на продукта (вид, форма и т.н.), но и 
нематериалните такива (учтиво, бързо обслужване и др.).  
 
- Лидерство и постоянство на целите – постигането на съвършенство се 
оценява с наличието на вдъхновяващо и овластяващо лидерство, съчетано с 
въвличане на хората и постоянство на целите. Реализирането на устойчиво 
съвършенство е невъзможно без лидери, които да развиват умело и 
подпомагат постигането на мисията и визията. Именно те разгръщат 
организационните ценности и необходимите системи водещи до устойчив 
успех, като ги внедряват в организацията чрез своите действия и начин на 
работа. Създаването на екологосъобразно мислене и начин на работа сред 
всички както вътре така и извън организацията е основна задача на лидерите. 
Именно те са в състояние да поддържат постоянство в целите през времето на 
необходими непопулярни промени. Такива лидери имат знанията и уменията 
да сменят посоката на развитие на организацията и да убедят хората да ги 
последват по пътя към устойчиво икономическо развитие. 
 
- Управление основано на процеси и факти – устойчивото организационно 
съвършенството се постига и чрез управление на компанията основаващо се 
на набор от взаимнозависими и взаимносвързани системи процеси и факти. 
Това се реализира успешно чрез адекватни измервания и събиране на данни и 
информация относно напредъка по отношение на конкурентоспособността на 
компанията. Критичен момент по отношение на устойчивостта е осигуряване 
на точни и ясни данни, както и анализирането им с помощта на общовалидни 
статистически методи. Вземането на решения в подобна неопределена среда 
и предприемането на действия водещи до организационно съвършенство 
спрямо този принцип изисква баланс между управленски експертен опит и 
известна интуиция в резултат на логически анализ. Така се осъществява и 
успешното формулиране на политика и стратегия включваща в себе си цели и 
задачи по отношение на екологосъобразно използване на природните 
ресурси, намаляване на отпадъците и т.н. Друга характерна черта тук е 
наличието на устойчиво оперативно управление в компанията, при което 
наличните данни и информация са база за анализ на резултатите от 
представянето, подобренията и напредъка по отстраняване на минали 
грешки.     
 
- Развитие и въвличане на хората – при този принцип устойчивото 
съвършенството е стремеж към увеличаване на приноса на служителите чрез 

1314



пълно развитие на техните способности и въвличането им работата на 
организацията на различни нива. Поемането на отговорност от хората в 
компанията при решаването на критични проблеми и ситуации е белег за 
налагане на култура водеща до устойчиво икономическо развитие. В такава 
среда служителите сами търсят възможности за подобрения, като се насочват 
към получаване на нови знания, опити и непрекъснато самоусъвършенстване. 
Тези хора развиват способност и да споделят свободно своите експертни 
познания и умения сред останалите в екипа и извън него. Именно такива 
служители успяват да насочат успешно своите усилия за създаване на висока 
добавена стойност за клиента за продължителен период от време. Оценката 
на устойчивото съвършенство тук преминава през наличието на новаторско и 
предприемчиво мислено от служителите при преследване на целите за 
внедряване на „зелени“ практики. Резултатите от подобни действия най-често 
са свързани отново с по-висока конкурентоспособност и устойчив растеж на 
приходите. Ясен белег за постигане на устойчиво организационно 
съвършенство е наличие на служители, които са удовлетворени от работата и 
са въвлечени в процесите по професионално израстване и развитие в полза на 
компанията и обществото като цяло.   
 
- Непрекъснато учене, иновации и подобряване – устойчивото 
съвършенство според този принцип е насочено към осъществяване на 
промени в ежедневните, рутинни дейности, непрекъснато обучение и търсене 
на възможности за подобрения и създаване на иновации. Постигането на 
успех е свързано с прилагане на концепция за непрекъснати подобрения 
обвързана с мониторинг и срок за осъществяване. Необходимо е извършване 
на периодични оценки по предварително приети критерии идентифициращи 
напредъка по пътя към устойчивост на организацията и представянето й. 
Осъществява се и непрекъснати подобрения и учене относно ефективността и 
ефикасността на всички процеси. Прилагайки подобен подход мениджърите 
поощряват и въвеждането на иновации и превантивни действия при 
управлението на ключови процеси. Непрекъснатото учене в организацията е 
насочено към осигуряване на тренинг и обучение относно методи и 
инструменти за непрекъснати подобрения. Постигането на устойчива 
съвършенство преминава и през създаване на политика и стратегия, бизнес 
планове чрез интегриране на непрекъснати подобрения в тях. Мениджърите 
поставят реалистични и постижими цели и задачи за подобрения, като 
осигуряват и ресурсите за постигането им.    
 
- Създаване и развитие на взаимноизгодни партньорства – постигането на 
устойчиво съвършенството според този показател е разработване, разгръщане 
и поддържане на стратегически партньорства водещи до създаване на 
добавена стойност на подходяща цена. Действията са насочени към 
определяне на основните и важни доставчици и установяване на отношения с 

1315



тях основани на балансирани краткосрочни печални с дългосрочни виждания 
за организацията и обществото като цяло. Това се постига чрез ясни и 
открити комуникации и общи инициативи за разработване и подобряване на 
продукти и процеси. Мениджърите предприемат действия за съвместно 
установяване и ясно разбиране на потребностите на клиентите, както и 
споделяне на информация и планове за бъдещето. Наличието на устойчиво 
съвършенство би довело до постигане на конкурентно предимство развитие и 
поддържане на стратегически съюзи и партньорство с доставчиците. Умелото 
управление на взаимноизгодните партньорства оказва положителен ефект 
върху оперативното управление на организацията като цяло. Постигането на 
съвършенство в отношенията с доставчиците е насочено към осигуряване на 
високо качество, реалистични срокове, оптимални количества и адекватни 
цени на доставяните материали и компоненти.  
 
- Корпоративна и социална отговорност – устойчивото съвършенство е 
способността на организацията да достигне и надскочи конкурентите в 
своята област, като се стреми да разбере и отговори на очакванията на 
отделните заинтересовани страни и обществото. Ключов елемент е 
способността на компанията да участва активно при изграждането на 
стабилна социално отговорна бизнес среда чрез устойчива връзка между 
потребностите и ползите от ресурси на обществото и бизнеса. Постигането на 
съвършенство тук означава компаниите да работят доброволно за постигане 
на социални и екологични цели в извършваните ежедневни дейности и 
процеси. Друг ключов елемент на устойчивостта е прозрачност и точност в 
отсъствие на принуждаване от закона. Съвършенството изисква фирмите да 
работят открито и отговорно към обществото и публично да представят 
информация по отношение на прилаганите социално отговорни практики и 
действия за устойчиво развитие. Белег за съществен напредък в тази посока е 
разбирането и отговорността на всички служители , че устойчивото 
съвършенство е единствено верният подход за постигане на устойчиво 
икономическо развитие и за цялостно представяне на тяхната корпоративна 
социална отговорност.  
 
4. Заключение 

Използването на EFQM Excellence Model като структура или управленска 
система за оценка на множеството използвани подходи за постигане на 
устойчиво съвършенство в работата на компанията е полезен инструмент за 
повишаване на конкурентоспособността. В един начален етап по пътя към 
съвършенство този модел може да бъде използван единствено за измерване 
на възможности, или пък развит и адаптиран към подходящи организационни 
потребности като управленски инструмент. Той не замества други 
инструменти и техники, свързани с качеството, маркетинга, логистиката, 
стратегическото управлени и т.н. Той осигурява подходяща среда, в която 
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тези инструменти могат да бъдат приложени, за да осигурят определени 
подобрения в области нуждаещи се от устойчиво развитие. Така има 
възможност организациите да изследват всички аспекти на своята работа и то 
на различни нива – микро, макро или дори на лично, давайки възможност за 
успешна комуникация на един общ език относно работата и постигнатите 
резултати.  

Оценката на представянето на една организация спрямо споменатите 
показатели е насочено към определяне на напредъка й по пътя към устойчиво 
съвършенство в една бързо променящата се икономическа среда и условия за 
бизнес. Традиционните подходи в развитието на концепцията за управление 
на качеството и самооценка от инспекция към контрол през осигуряване до 
управление чрез тотално качество, на пръв поглед не показва много ясно 
връзките между функциите на качеството и устойчивото развитие в 
организацията. Настоящата цел пред управлението на редица организации в 
тази посока е насочено към постигане на т.нар. устойчиво съвършенство. 
Много от съществуващите модели за постигането му в областта 
представляват цялостни управленски стратегии, фокусирани не само върху 
финансовите резултати, но са насочени към социалното и екологично 
влияние на работата в една бизнес единица. Въпреки това цялостната 
политика и прилагането на системен подход при управлението на социални и 
екологични рискове рядко се възприема като източник на конкурентно 
предимство. Прилагането на различни модели за самооценка като 
управленска философия има за цел да ускори практическото прилагане на 
управление на качеството от оперативно към стратегическо ниво. 
Устойчивото постигане на тази цел не може да бъде отделено от еволюцията 
на моделите за съвършенство, тъй като тя определя способността на 
организацията да се адаптира към промените в икономическата среда. Така 
постигането на висока конкурентоспособност чрез прилагане на най-добрите 
съвременни практики и непрекъснато подобряване на работата е една по-
лесно изпълнима задача. Ефективното изпълнение на необходимите промени 
преминава през обвързване на различните заинтересовани страни, като се 
прилагат подходи за усъвършенстване и положително развитие на всички 
процеси и дейности съгласно принципите на устойчиво разивитие. 
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Abstract. This article is about the ideas of Eurasianism and especially, about Kazakhstani 
Eurasianism, represented today by the president Nazarbayev. I argue that Eurasianism is in 
the basis of the specific geo-political orientation of Kazakhstan as a bridge between Asia 
and Europe. I first analyse the classical Eurasian ideas, and then compare them with 
Nazarbayev’s ones. My conclusion is that Kazakhstani Eurasianism is quite different not 
only by the values it is based on, but also by the political action taken by its followers. The 
main research method used here is the comparative research.  
Keywords: Eurasianism, classical Eurasian ideas, Kazakhstani Eurasianism, Nazarbayev 
 
1. Увод 

Редица автори и изследователи, сред които К. Хаусхофер, С. Хънтингтън, 
3. Бжежински разглеждат евразиството като геополитическа доктрина. 
Повечето я свързват с Русия, но съвременното развитие на евразийската идея 
има и извънруска перспектива. Неруски изследователи се забелязват още сред 
класическите евразийци, в лицето на калмикския учен Еренджен Хара-Даван. 
В по-ново време, ярък представител на извън руското евразийство е 
киргизкия писател Чингиз Айтматов, и особено Нурсултан Назарбаев – 
президент на Казахстан, страна, разположена в Централна Азия, но 
включваща и малка територия от Европа.  

Споделяйки възгледа за евразийството като геополитическа доктрина, 
настоящата статия се съсредоточава върху доказването на тази връзка. В нея 
най-напред се изследва възникването на евразийството и по-спецално, 
класическото евразийство. Впоследствие вниманието се съсредоточава върху 
новото евразийство, за да се свърже с евразийската концепция на Нурсултан 
Назарбаев за «казахстанския път».       
 
2. Изложение  
 
Концепцията 
 Концепцията за евразийството е продукт на руската геополитическа 
школа. Тя се създава и оформя от руски изследователи – емигранти през 20-те 
и 30-те г. на XX в. Приема се, че неговото фактическото начало като идейно 
движение е поставено през 1921 г. в столицата на България – София, от П. П. 
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Савицкий, Н. С. Трубецкой, Г. В. Флоровский и П. П. Сувчинский. Целта, 
според тях, е да се изгради нова национална идеология на Русия. 
Своеобразният подтик към подобно мислене е инспириран от победата на 
Октомврийска революция (1917 г.) Носителите на идеята за евразийството са 
политически емигранти, според които новата идеология следва да стане 
основа за оценяване на изминалите събития в Русия, за целеполагане на 
нейния път на развитие и трето, за изработване на методите на действие чрез 
които в бъдеще то ще се осъществи. 

В основата на концепцията е залегнал принципа „географията като 
съдба”, което е par excellence геополитика. С други думи, евразийството е 
геополитически проект, насочен към бъдещето на руската държава в 
пространството на Евразия. Основоположниците на евразийството твърдят, че 
чрез формулирането на този принцип, съдействат за преодоляването на 
културно-историческия „европоцентризъм” и универсалисткото възприемане 
на културата. 
 
Основни принципи  

Може да се твърди, че създателите на новата геополитическа доктрина, 
както и техните последователи, са привърженици на едно полицентрично 
схващане за света. Опорните пунктове на това разбиране са формулирани от 
Савицкий. Те се свеждат до следното: Русия, респективно Евразия, заема 
центъра на света; Европа спрямо Русия е полуостров на големия континент; 
Русия се разполага в основното пространство на този континент; Русия има 
по- голямо право от Китай да се счита за „срединна държава” и тя е призвана 
да обедини Евразия и Стария свят; Русия е „континент в себе си”, при това 
равнопоставен на Европа [1]. Подобни са схващанията и на редица други 
последователи на евразийските идеи.  
 
Концепции за евразийството 

Съществуват различни изследователски подходи към евразийството, 
базирани или на идейно-политическо му съдържание, или на историческото 
му значение. Самохин представя своя собствена оригинална класификаия, в 
която разделя подходите на 4 групи.  

На първо място се откроява разбирането за евразийството като 
реакционно-националистическа идеология или своеобразен „руски расизъм”. 
Изразителите на подобно разбиране произлизат от среди от руската 
емиграция, като по-изявени представители са либералните историци П. Н. 
Милюков и А. А. Кизеветер. Този подход са подкрепя и от съвременни 
последователи, самоопределящи се като неолиберали и предлагащи различни 
интерпретации на дихотомията „либерална демокрация – тоталитарни 
течения”. Евразийството се разглежда като вариант на тоталитаризма, а Русия 
е „непълноценна Европа”, обременена от порочно азиатско наследство. 
Изявени представители на това неолиберално разбиране са JI. Люкс, А. 

1319



Игнатов, В. А. Сендеров, А. Янов, С. Дуванов [2].  
Друга група изследователи - Г. В. Флоровский С. С., Хоружий, В. А. 

Соболева, К. Мяло, Н. А. Нарочницкая, Л. В. Пономарьова, Р. А. Урханова 
разглеждат евразийството като наследство и продължение на 
славянофилството. Съдържателните елементи на този подход се групират 
около схващанията за: „противоречието между християнската философия на 
историята и евразийската теория за културно-историческите типове”; 
„…утвърждаването на несъвместимостта на личната духовна свобода и 
колективните политически и социално-икономически начала … в нова 
болшевишка Русия”; „неотстранимото противоречие между свободното 
историческо творчество, свързано с личният нравствен избор и евразийското 
приемане на революционната действителност като неизбежна и необходима”; 
критиката на историческия „натурализъм” на евразийството, обожествяващо 
държавността и силната власт; отхвърляне на „разтварянето на руския народ 
и славянството в езическата полуазиатска стихия” [3].      

На трето място, евразийството се разглежда като „чисто интелигентско 
течение, лишено от национални корени, като изменение на възгледите за 
национално-монархическата и православна същност на Русия” [4]. Това 
схващане е отстоявано от религиозния философ – неокантианец И.А. Илин 
още през 20-те години на XX век, а съвременни последователи се считат М. 
В. Назарова, О. Платонова, митрополит Йоан (Сничев). 

Най-сетне, евразийството е определяно като разновидност на руския 
утопизъм. Тази гледна точка отразява вижданията на автори като 
Н.А. Бердяев, В.В. Зенковский, П.Б. Струве, Ф.А.Степун и И.А. Исаев, които 
далеч не са еднородни. Например Бердяев извежда на преден план неговата 
„етатистка природа”, докато Струве акцентира на народническия му характер. 
И двамата са единодушни, обаче, че тази доктрина не успява да реализира 
своите идеи в политическата действителност [5].   
 
Периодизация на евразийството   

Както изследователите на евразийството, така и неговите представители 
предлагат различни периодизации, които помагат да се обхване и проследи 
развитието му.  

Почти общоприето е подразделянето на евразийството на класическо и 
ново. Един по-детайлен поглед обаче, дава основание за обособяването на три 
периода.  

1. Класическо евразийство или „първа вълна” (1920-1939)”; 
2. Евразийство на Л. Н. Гумильов (1956-1989) или латентен етап; 
3. Съвременни евразийски течения (1989 – досега)” [6].  
Според някои, евразийството в определена степен наследява 

славянофилството, въпреки че, според някои, “проблемът на 
взаимоотношенията на двете течения не може да бъде сведен до проста 
приемственост” [7] тъй като то представлява оригинален синтез на три 
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учения. Първото от тях е византинизмът на късните славянофили, според 
който основополагащият елемент на руската култура е византийското 
наследство и наследството на православната църква, съчетани с 
неприемането на европейската цивилизация от Новото време. Второто е 
източничеството (ориентализма), „връщането към Изтока (Азия)”, което 
признава положителната роля на татаро-монголското иго и единството на 
историческите съдби и култури на руския и туранските (източните) народи. 
Третото е близостта с марксизма, което се изразява в пълното приемане от 
евразийците на болшевишките политически и икономически принципи.  

Савицкий и неговите съратници и последователи извеждат на преден 
план съотнасянето между политическите и националните форми на 
фактическото битие на народите и заеманото географско пространство. 
Именно  този факт дава основание евразийството да бъде определено като 
геополитическа теория (и практика). Централното понятие тук е „Русия – 
Евразия”, чието значение Савицкий описва по следния начин: „Русия –
Евразия е център на Стария свят. Премахнете този център и всички останали 
негови части, цялата тази система от континентални покрайнини (Европа, 
Предна Азия, Иран, Индия, Индокитай, Китай, Япония) се превръща в 
„разсипан храм”… Европа и Азия в еднаква степен са покрайнина на Стария 
свят. Европа от руско-евразийска гледна точка е всичко, което лежи на запад 
от руската граница, а Азия – всичко, което лежи на юг и югоизток от нея… 
Русия не е нито Азия, нито Европа, а представлява особен географски свят” 
[8].  

Тук трябва да се отбележи една важна особеност в интерпретацията на 
понятието. „Велика Евразия” се разбира като отделен континент – 
цивилизация вътре в географския континент. Тъй като негова основа 
съставлява руския етнос, култура, история и език, той е получил названието 
„Русия – Евразия” [9]. Като географско понятие, „Русия – Евразия” – това е 
територията на постсъветското пространство, т.е. историческата сфера на 
влияние на Русия [10].  

Конструирането на понятието „Русия-Евразия” има важно 
методологическо значение за разбирането на геополитическата доктрина на 
евразийството. Самите евразийци съзнават и приемат необходимостта от 
него. За тази цел те формулират три групи аргументи.  

Първата се отнася до така наречената „етническа комплементарност”, 
въведена като термин от Лев Гумильов. Той смята, че руснаците и 
народностите населяващи евразийското пространство са много по-близки 
помежду си, отколкото другите европейци и другите народи – като посочва за 
пример сравнението между руснака и казаха, от една страна, и германеца, 
арабина, китаеца, от друга. Според него, първите споделят много общи черти 
– манталитет, култура, поведение, обичаи и традиции, които ги отличават от 
другитe [11]. Това обуславя съществуването на единния, обособен евразийски 
„свърх-етнос”, вклюващ в себе си източнославянските, угро-финските, 
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тюркските, монголските и други етноси [12].    
Втората група аргументи е свързана с интеграцията. Приема се, че на 

евразийското пространство е в ход цикличен, вариативен процес на тясно 
сближение между населяващите го народи. Поддържащите тази позиция 
автори твърдят, че исторически Русия – Евразия е обединявана четири пъти 
от различни етноси – скити, тюрки, монголи и руснаци [13].  

Третата група аргументи има цивилизационен характер. Поради своя 
многоетнически характер, руско-евразийската цивилизация се възприема от 
евразийските идеолози като различна от другите съществуващи цвилизации – 
европейско-католическата, арабско-мюсюлманската, азиатската (в китайско-
конфуцианския и японски-шинтоисткия варианти). От тяхна гледна точка, 
Русия – Евразия не е нито Европа, нито Азия, а съчетава елементи на Изтока 
и на Запада, като определено преобладава азиатското (туранското) начало 
[14].  
 
Казахстанското евразийство 

Една от най-ярките и значими идеи на съвременното евразийство се 
свързва с Казахстан. Евразийската концепция на казахстанския президент 
Нурсултан Назарбаев е геополитическа, геоикономическа и геокултурна 
доктрина, която утвърждава геоисторическото място и предначертава пътя на 
развитие на съвременната казахска държава. Евразийските идеи на 
президента не са просто актуален външнополитически курс в политиката на 
страната, а обмислен избор, основан на (локално)цивилизационна 
принадлежност. В най-разгърнат вид неговите евразийски идеи са 
представени в концепцията „Евразийския съюз” [15]. 

На 3 юни 1994 г. Назарбаев изпраща на държавните ръководители на 
страните-членки на Общността на независимите държави (ОНД) документа 
„Проект за формиране на Евразийски съюз на държавите”. Актът може да се 
тълкува като „инициатива за евразийска реинтеграция”; тъй като в него 
„постсъветската евразийска пространствено-стратегическа система достига 
своята най-ниска критическа точка” [16].  

В съдържателен план, идеята на Назарбаев за създаването на 
Евразийския съюз предлага обединяване в единно геополитическо и 
геоикономическо пространство на страните, намиращи се в северната част на 
Евразия и в Централна Азия. Основно тя изхожда от: достигнатата степен на 
съвместно развитие; насоките на модернизация на икономиката и 
технологиите; равнищата на стандартизацията на стопанските 
законодателства; реализираните балансирани политики в областта на 
тарифите, квотите и емисиите на платежните средства; създадената обща 
митническа и транспортна система; обединеният топло-енергиен комплекс; 
взаимно гарантираното съгласуване на въпросите в областта на отбраната и 
въоръжените сили. 

Според Назарбаев, неговият евразийски проект е „цивилизована 
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формула, съчетаваща национално-държавните интереси с необходимостта от 
интеграция на нова основа, преди всичко в икономическата сфера” [17]. 
Въпреки че говори по същество за регионална интеграция проектът допуска 
включване не само на държавите от ОНД, но и на други, прилежащи към 
региона страни. Може да се заключи, че идеята за Евразийски съюз на 
казахстанския държавен глава очертава тип на междудържавно 
взаимодействие, подобен на този, по който функционира Европейския съюз.  

Основата върху която стъпва проектът, е глобалният свят и мястото на 
Казахстан в него: „общият обзор на еволюцията на политическите и 
геополитическите системи има постоянен фокус: казахстанския народ, 
неговата историческа съдба, неговата култура, неговото място във времето и 
простраството, неговите исторически особености, перспективи, уникалността 
на неговото геополитическо положение на пресичане на всички основни 
силови линии на цивилизациите: Изток и Запад, традиция и модернизация, 
православие и ислям, тюркски и индо-европейски етноси” [18].  

В основата на казахстанското евразийство основа лежи историческото и 
философското светоразбиране чрез пречупването на историята на Евразия 
като единен и неразривен процес на историята на човечеството. 

Казахстанската евразийска идея не противопоставя Изтока на Запада, 
напротив, Казахстан прави всичко възможно за обединяването на усилията на 
западните и евразийските страни в решаването на глобалните проблеми, 
стоящи пред човечеството. 

Казахстанската евразийска идея показва по-широкото разбиране на 
класическото евразийство, и не свежда своето съдържание до своеобразния, 
специфичен цивилизационен път на Русия. Тя предполага широки историко-
географски, икономически и културни мащаби на развитие на всички 
евразийски народи и страни; 

Казахстанското евразийство има реални форми и практическо 
приложение. 

Казахстанската евразийска идея, лишена от антизападни принципи 
съществено е изменила установените традиции на противостоене на 
западния, евразийския и ислямския светове, предлагайки нов формат на 
формиране на Евразийски пояс на сигурност. Практически стъпки за 
осигуряване на сигурността в региона вече са направени. По инициатива на 
Казахстан е създадено Съвещание по взаимодействие и мерки на доверие в 
Азия, своеобразен азиатски аналог на ОССЕ. В дългосрочна перспектива 
СВМДА може да се разглежда в качеството на основа за организация по 
сигурността в Азия. 

Казахстанската евразийска идея е свободна от позиционирането на 
доминанти на коя и да е страна или политическа сила. В нейната основа е 
заложен принципа на еквивалетност и паритетност на всички евразийски 
страни и на техните икономически интереси; 

Главните принципи на казахстанската евразийска идея са толерантността 
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и многомерността. За  разлика от класическото евразийство, издигащо в 
качеството на идеологическа опора, на преден план, православието, 
поликонфесионалния, съзидателен потенциал на евразийската идея на 
съвременен Казахстан е основан на равноценността на всички световни 
религии и конфесии.  
 
3. Заключение  

Евразийството като идеология и геополитическа доктрина изминава 
сложен, драматичен, и противоречив път. Бидейки продукт на руската 
геополитическа школа, но обединяващо идеите и на не-руски учени, то се 
стреми да интерпретира исторически, политически и гео-политически 
реалности, които по един или друг начин са релевантни за народите и 
нациите, населяващи пространствата между Европа и Азия.  

Казахстанското евразийство, намерило израз в предложение за създаване 
на евразийския съюз, е геополитическа доктрина, отговаряща на 
съвременните реалности и защитаваща националните интереси на Казахстан 
като нова, независима суверенна държава. То е запазило пъпната връв с 
класическото евразийство и евразийството на Гумилев, но е освободено от 
антизападните елементи, така характерни за първите евразийци. Според 
автора, то отразява визията за един многополюсен и  плуралистичен свят, 
където ценностите са съвместими, а прагматичните интереси – реално 
постижими за всички участници.  

Благодарение на Казхстан и неговия президент, евразийството е на път да 
се превърне и в реален политически проект. Като всеки интеграционен 
проект, и Евразийският съюз е изправен пред редица предизвикателства, с 
които трябва да се справи, за да докаже своята жизнеспособност. Може би 
той е началото на интеграционни процеси на територията на Европа и Азия, 
които до неотдавна бяха не само невъзможни, но и немислими.  
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Abstract. The paper considers volunteer work performed by the employees in a business 
organization as one of the activities related to the corporate social responsibility. A 
definition of volunteering is presented according to a legislative study. Possibilities for 
corporate support of volunteering, along with benefits, problems and recent tendencies in 
our country are discussed as well.  
Keywords:  volunteer work, corporate support, corporate social responsibility. 
 
1. Въведение 

През последните години и десетилетия корпоративната социална 
отговорност навлиза все повече не само в речника, а и в практиката на 
бизнеса дори и у нас.  Тя включва различни полезни бизнес практики с 
обществена и екологична загриженост. Отнася се до области като 
здравеопазване и образование, обществената сигурност и развитие, правата 
на животните и околната среда. Под влияние на различни фактори и най-вече 
обществения натиск, компаниите влагат различни ресурси в носещи полза за 
обществото дейности: паричен принос, безвъзмездна или техническа помощ, 
дарения на продукти, материали или услуги, доброволни акции на 
служителите. Макар и трудно остойностен (не винаги това е възможно), 
налице е съответният положителен резултат и за самия бизнес.  

Предмет на настоящия доклад е доброволния труд, неговото дефиниране, 
програми за неговата корпоративна подкрепа, възможни ползи за бизнес 
организациите, проблеми при осъществяването им и възможности за 
решаването им.  
 
2. Доброволният труд за общността, като една от дейностите на 
корпоративната социална отговорност, според описанието и анализа на 
Ф. Котлър и Н. Лий [1] 

Различни организации и автори дават своите определения на 
корпоративната социална отговорност. Общото в тях е подкрепата за 
обществени каузи и благополучие, без това да е произтича от нормативните и 
законови изисквания към бизнеса. Филип Котлър и Нанси Лий в книгата си 
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„Корпоративна социална отговорност. Примери от водещи световни 
компании” предлагат и използват следната дефиниция: 

„Корпоративна социална отговорност е поемането на ангажименти за 
подобряване на общественото благополучие чрез доброволчески бизнес 
практики и използване на корпоративни ресурси.” 

Пак в същата книга те дефинират шест основни социални инициативи. 
Наред с популяризиране на кауза; маркетинг, обвързан с кауза; корпоративен 
социален маркетинг; корпоративна филантропия и социално отговорни 
бизнес практики, те поставят и доброволен труд за общността. За тази 
инициатива е характерно, че компанията „подкрепя и поощрява свои 
служители, разпространители и/или партньори и подизпълнители да отделят 
доброволно от своето време, за да подпомогнат местни обществени 
организации и каузи. Тази дейност може да е самостоятелно усилие…или да 
се реализира в партньорство с нестопанска организация. Доброволческите 
дейности може да се организират от корпорацията или служителите сами 
избират дейности и получават подкрепа от компанията чрез освобождаване 
от работа и програми за съгласуване на доброволческите участия”.  
 
3. Дефиниране на доброволния труд (според законодателствата на 
някои страни от ЕС и извън него) [2]  

Според едно законодателно проучване на доброволния труд в ЕС и извън 
него, в повечето изследвани държани няма законово определение на 
доброволния труд. Изключение правят Германия и САЩ. Обикновено 
определението се дава от министерство, както е в Холандия, Дания и Литва 
или с акт на правителството, както е в Ирландия и Великобритания. В 
Испания, Аржентина, Румъния и Франция със специални закони, посветени 
на доброволчеството, е дадено определение на доброволческите дейности. 
Същественото в тях е, че се определят като дейности от общ характер без 
насрещна материална престация. Независимо от особеностите за различните 
държави, във всички тях доброволният труд е неплатена дейност. 
Доброволците са хора, които се трудят без да очакват нищо в замяна 

Според чл.2 (1) на внесения на 30.10.2013 година в Народното събрание 
проект за закон за доброволчеството, доброволческата дейност се извършва 
въз основа на принципите законност; свободен избор; равнопоставеност; 
лична отговорност; безвъзмездност. Чл. 22. (1) от същия законопроект 
дефинира понятието корпоративно доброволчество като доброволческа 
дейност, която се осъществява от работници или служители на местни и 
чуждестранни лица по собствен избор и съгласие и със съгласието на 
работодателите им в рамките на работното им време [3]. 

 Във всички разгледани държави, доброволният труд трябва да се полага 
в полза на обществото или отделен човек. Във Великобритания, Чехия и 
Шотландия доброволният труд трябва или може да е от полза и на околната 
среда. В Австралия той се полага само от безработни и може да е и в полза на 
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този, който го полага. В някои страни има изрично изискване доброволният 
труд да не е в полза на лицата от семейството на доброволеца (Ирландия, 
Люксембург, Полша и Холандия). В Испания и Аржентина изрично се 
изключват от доброволческите дейности тези, които се осъществяват поради 
родствени, приятелски и добросъседски отношения. В Румъния те се 
изпълняват за благото на обществото, като се отнасят до социални грижи, 
защита на правата на човека, здравеопазване, култура, образование, наука, 
религия и т.н. Във Франция има три вида доброволен труд: доброволна 
държавна, доброволна пожарникарска и военна служба и доброволна служба 
за международна солидарност. 
                                                                                                                                               
4. Възможности за корпоративна подкрепа на доброволния труд на 
служителите. 

Ф. Котлър и Н. Лий обобщават различните видове програми за 
корпоративна подкрепа на доброволческия труд на служителите, като 
открояват седем вида: 

• Популяризиране на доброволния труд чрез корпоративни 
комуникации и поощряване на служителите да станат доброволци и 
да разполагат с информация за достъпните ресурси, чрез които е 
възможно да получат подкрепата на компанията; 

• Предлагане на конкретни каузи и благотворители организации, на 
които служителите да помогнат, както и информация как да стане 
това. В повечето случаи тези каузи и организации се подкрепят и от 
други инициативи на компанията; 

• Организиране на екипи за доброволен труд и помощ за определени 
каузи или събития, като набиращата популярност у нас „Да 
изчистим България за един ден”; 

• Съдействие за служителите, когато искат да намерят възможности 
интересите им да съвпаднат с актуални социални нужди; 

• Осигуряване на възможност да се извършва доброволческа дейност 
в работно време (например от два до пет дни от платения годишен 
отпуск да бъде посветен на доброволчески труд до цяла година 
работа от името на компанията в развиващи се страни, който пример 
е нетипичен за нашата действителност); 

• Благотворителност (включително парични дарения) за дейности, 
които служителите подкрепят с доброволческата си помощ, която 
обикновено е на базата на броя положени часове; 

• Поощряване чрез различни жестове на активните доброволци 
(награди, представяне на официални срещи и вътрешни бюлетини и 
пр.). 

Основните насоки на проектите на доброволците са три: 
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 В помощ за обществото, като най-популярните проекти са свързани 
с изграждането на домове, храна за банките за храна, занимания с 
деца, младежи в риск, помощ за училища, посещения на деца в 
болници, компания за възрастни хора и пр. 

 Проекти за здраве и безопасност, като преглеждане на деца с 
проблеми със зъбите, проверка на безопасността на седалките на 
автомобилите, транспорт за възрастни хора, обучение на деца за 
правилно пресичане на пешеходни пътеки, образователни брошури 
за HIV/СПИН и пр. 

 Помощ, насочена към околната среда, като засаждане на дървета 
след пожари, посяване на семена край магистрали, почистване на 
замърсени водоеми, плевели и т.н. 

Във всички тези програми корпоративната подкрепа за доброволческия 
труд се простира в широки диапазони. Може да се касае просто за 
позволение на служителите да направят нещо за обществото, а може и да са 
свързани със значителни финансови средства, включително подчертаване и 
възнаграждаване на служителите за проявената активност. 

По дефиниция ползата от корпоративната социална отговорност е за 
общественото благополучие: хората, обществото и околната среда. Това е 
очевидно и не се нуждае от пояснение.  

Въпросът е какви са ползите за стопанските организации, които по 
дефиниция би трябвало да се описват на езика на числата и по-конкретно на 
езика на парите. 

Всъщност е трудно ползите от доброволния труд на служителите в 
стопанската организация да бъдат измерени и осчетоводени така, както 
резултатите от продажбата на техните продукти и услуги. Това повдига и 
въпроса защо някои компании подкрепят доброволчеството и дали това не е 
приумица и странност на конкретния предприемач или мениджър. Защо 
инвестират време на служителите, а често и финансови и други материални 
средства на компанията? И дали това не е по-скоро случайност и изключение, 
временна мода дори, отколкото практика, очертаваща някаква тенденция?  

Според мениджърите и анализаторите на корпоративната социална 
отговорност, ползите от доброволния труд на служителите могат да се 
изразят в поне няколко благоприятни за компанията резултата: 

Укрепват се отношенията на компанията с местната общност. Винаги 
участието на конкретни хора с тяхната лична ангажираност надвишава 
резултатите от акт като даряването на средства и пари. Участието на 
доброволци и изразената съпричастност към дадена обществена кауза има 
съществен дял в този резултат. Това на свой ред подпомага и подкрепя 
постигане и на бизнес целите на компанията. 

Подобни компании, освен всичко друго, по-лесно привличат и задържат 
удовлетворени и мотивирани служители. Според различни проучвания в 
САЩ, репутацията на една компания за приноса й в обществото, както и 
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подкрепата на служители, подпомагащи доброволно каузи, може да повлияе 
на фирмената култура и избора на работно място. 

Когато практиките на корпоративната социална отговорност не са 
спорадични, а част от стратегическия мениджмънт, тогава подкрепата на 
служителите да участват доброволно в каузи може да увеличи приноса, който 
компанията има вече от други такива инициативи. Получава се 
положителният ефект на синергията.  

Маркетингови ползи. Такива са повишаването на имиджа на компанията 
и възможностите за представяне на фирмени продукти и услуги. 
Спечелването на репутация на социално отговорна организация води до 
положителен ефект както върху нейните служители, така и върху членовете 
на конкретната общност и на обществото като цяло. Също така дарителските 
инициативи за предоставяне на продукти и услуги могат да са по-успешни, 
когато в тях участват доброволци и продуктите се асоциират с 
корпоративната грижа за обществото. 

Вижда се, че никак не е лесно да се пресметне и отчете ползата и 
ефектите за компанията от дарителските инициативи и въобще от 
дейностите, определяни като корпоративна социална отговорност. Особено 
когато компанията няма опит и тепърва прохожда в това поприще. Когато 
тези дейности са случайни или няма изградени системи за тяхното 
проследяване и отчитане. Може да се каже дори, че по-лесно е да се 
осъществи инициативата, отколкото да се осчетоводи полезният за 
компанията резултат.  

Това е още по-трудно, когато компанията само поощрява служителите си 
към доброволен труд, а не участва и организира в техните програми. Често 
тогава и инициативите не се свързват с името на компанията и не се получава 
истинско обществено влияние. 

Когато доброволният труд е в работно време, а не в свободното или по 
време на платения годишен отпуск, тогава е много трудно да се прецени дали 
това не е твърде скъпо предизвикателство. Да се прецени дали друг вид 
подкрепа, вместо потенциалната продуктивност на служителите, не би била 
достатъчна за постигане на изброените по-горе резултати като имидж, 
репутация и обществена подкрепа. 

Според цитираните автори е сложно и да се открие къде е балансът 
между това да се популяризират или не тези дейности. Как се отразява това 
на инвестициите в тях или на ентусиазма на участниците? Дали 
популярността на марката или репутацията на фирмата може да бъде 
застрашена в някаква степен от един или друг избор?  

Вероятно освен споменатите по-горе трудности и проблеми са налице 
редица още. Много важен фактор за ползата и успеха от доброволния труд на 
служителите се смята изборът на социална тема, която да бъде подкрепена. 
Добре е, когато темата отговаря на начина на живот на служителите, както и 
когато каузата подобрява средата-социална и икономическа на мястото, в 
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което е разположена компанията. А още по-добре е да има съвпадение и да 
отразява ценностите на компанията и да бъде подкрепяна от висшия 
мениджмънт.  

При планиране на програмата е важно да се ангажират служителите от 
всички етажи в йерархията, да се създаде партньорство и да се работи с 
организации с опит в социалната сфера. 

При реализиране на програмата е благоприятно тя да е с дългосрочен 
характер, за да има положителни резултати, както и да се използват всички 
налични ресурси. Когато в екипа са привлечени и участват креативни 
личности, това допринася за духа на кампанията и нейния успех. Добре се 
отразява и когато подкрепените са доволни и популяризират получената 
подкрепа от компанията. 

Пред ръководителите понякога възниква въпросът дали да предлагат 
конкретни възможности на доброволците или да ги оставят те сами да 
избират предпочитани инициативи. В някои случаи е за предпочитане да се 
предлагат и популяризират избрани каузи. Например, ако инициативите, 
които се реализират в момента ще спечелят от включването на доброволци; 
или възникнал спешно обществен проблем отговаря на ресурсите и уменията 
на служителите; или силна обществена организация търси подкрепа от 
бизнеса и отговаря на стратегическите цели на компанията; или има 
несъмнена възможност за откриване нови пазари или разработване или 
тестване на нов продукт. 

Когато компанията иска да подкрепя не само неформално служителите 
си в техните доброволчески дейности, тогава се препоръчва следното: 

• Да се създадат правила за участие на служителите в 
доброволческите дейности. Правилата изясняват ролята на 
компанията и улесняват комуникацията й с нейните служители.  

• Да се определят вида и нивата на подкрепа: парични или непарична 
подкрепа и конкретните форми. 

• Да се създаде план за вътрешни комуникации, като необходим 
елемент от стратегията за успех на инициативата. Добре е да се даде 
име на проекта, лого и да се формулират ключови послания, в които 
да се представят ангажиментите на компанията и необходимостта от 
подкрепата на обществото и включването на служителите.  

• Да се създаде план за отличаване на постиженията: по какъв начин и 
къде ще се споменава за доброволческата дейност на служителите. 

• Да се създаде план за външни комуникации. В него ясно трябва да 
се формулират комуникационните цели и в съответствие с тях да се 
подберат формите и медиите. 

• Да се създаде план за контрол и оценка. Той трябва да е обвързан 
(по възможност) със система за проследяване на часовете 
доброволен труд и на получателите на доброволческа помощ; както 
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и да позволяват оценка на постигане на поставените цели, 
включително и на посочените в комуникационния план. 

 
5. Българската десетгодишна практика. Наградите ENGAGE [4] 

Концепцията за корпоративната социална отговорност е сравнително 
нова за България, но от 1998 година насам стъпка по стъпка се популяризира 
сред българските компании.  

Въпреки по-бавното приемане на принципите и политиките на 
корпоративната социална отговорност, в сравнение със световните 
тенденции, българският бизнес започва да обръща все по-голямо внимание 
на тези модели, защото освен ползите, които предоставят за самите 
компании, те се явяват и предпоставка за оцеляване и конкурентоспособност 
в условията на една глобална икономика. 

Различните инициативи на международни и национални организации 
способстват за популяризиране на корпоративната социална отговорност 
сред българските компании.  

Сред най-изявените организации, които се ангажират с 
популяризирането на тези инициативи са: Програмата за развитие на ООН, 
Международната организация за индустриално развитие – УНИДО, 
Българският форум на бизнес лидерите, Българската стопанска камара, 
Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България, Американската търговска 
камара в България, фондацията „Помощ за благотворителността в България” 
(ФПББ) и др. 

Държавата също играе активна роля и насърчава въвеждането на 
корпоративната социална отговорност в страната като създава подходяща 
нормативна среда и условия за ефективни партньорства между всички 
заинтересовани страни. 

България е ратифицирала различни конвенции на Организацията на 
обединените нации (ООН), които се отнасят до зачитане на човешките 
права, екологията и борбата с корупцията, както и тези, свързани с 
Международната организация на труда (МОТ), които касаят трудовите 
стандарти. В допълнение към тези дейности на 25.11.2009 година е приетата 
Национална стратегия за корпоративна социална отговорност (КСО), която 
отразява отношението на държавата към въпросите на корпоративната 
социална отговорност и цели създаване и укрепване на благоприятна среда 
за осъществяване на социално отговорни практики. 

Стратегията обхваща периода 2009-2013 година и е структурирана в три 
части: анализ на ситуацията, визия, цели и принципи и прилагане на 
стратегията по корпоративна социална отговорност. Основен акцент се 
поставя върху постигането на следните цели: 

- повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно 
същността и прилагането на корпоративната социална отговорност; 
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- създаване и укрепване на капацитета на експертите на 
заинтересованите страни в областта на корпоративната социална 
отговорност; 

- насърчаване на създаването на правна и институционална среда, 
подкрепяща прилагането на корпоративната социална отговорност; 

- утвърждаване на прозрачност при осъществяването на социално 
отговорни инициативи; 

- повишаване отговорността на предприятията по отношение опазване 
на околната среда. 

Изпълнението на Стратегията за корпоративна социална отговорност се 
осъществява чрез пакет от мерки, включени в годишни планове. 

В резултат на всички тези дейности и усилия корпоративната социална 
отговорност намира все по-голяма популярност сред българските бизнес 
среди и все повече компании декларират своята социална и екологична 
ангажираност. Въпреки това прави впечатление, че в по-голяма част от 
случаите става въпрос по-скоро за благотворителност и дарителство или 
ограничени по обхват дейности в тази насока, а не за прилагането на 
всеобхватни, международно признати, корпоративни модели и стандарти, 
които да са част от дългосрочна стратегия, за постигане на устойчив растеж 
и които включват ангажименти за: зачитане на човешките права, създаване 
на благоприятни условия на труд, защита на околната среда, използване на 
„зелени” технологии, намаляване използването на ресурси, борба с 
корупцията и защита на потребителите. 

От 2003 година организацията Български форум на бизнес лидерите 
връчва награди на български компании за проекти в областта на 
корпоративната социална отговорност в следните категории: „Инвеститор в 
обществото”, „Инвеститор в околната среда” , „Инвеститор в човешкия 
капитал”, „Инвеститор в образованието” и „Маркетинг, свързан с кауза”.  

Една от компаниите получава и специалната награда „ENGAGE”, която 
се присъжда на един от всички номинирани проекти във всички категории. 
Носителят й се определя от Международния форум на бизнес лидерите със 
седалище във Великобритания. Основен критерий за присъждане на носителя 
на наградата „ENGAGE” е степента на ангажираност на служителите при 
реализирането на номинирания проект или за цялостен принос на нейните 
служители за обществено полезни каузи. Проектът „ENGAGE” стартира през 
месец юли 2003 година и цели повишаване на степента и качеството на 
ангажираност на служителите в развитието на здрави и устойчиви общности. 
Началото му е поставено с конференция на тема „Участие на общността и 
доброволческа работа в корпоративния сектор”. От тогава наградата е 
присъждана на 10 български компании: Нокиа България; Данон-Сердика; 
Актавис България; Софийска вода; Моторола; Виваком (в подкрепа на 
дислексията); Райфайзен банк; Челопеч Майнинг; Хюлет-Пакард България и 
Сибанк за проекта „Синьо лято”. 
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6. Заключение 
Подпомагането на обществени дейности и каузи чрез доброволен труд на 

служителите е една от формите на корпоративен ангажимент към 
обществото. Тази инициатива се отличава ясно от останалите пет и се 
забелязва тенденция да се интегрира като допълнителен елемент към други 
корпоративни социални инициативи. Начините, по които компаниите 
подкрепят доброволния труд на служителите си са различни. Някои се 
ограничават само с поощряването им да поемат ангажименти към различни 
обществени каузи. Други реализират програми, които са част от фирмената 
им култура и писаните правила. Трети отделят значителни финансови 
средства за тяхното подпомагане в дългосрочни периоди. Освен обвързване с 
други социални инициативи, доброволчеството все повече се обвързва с 
бизнес целите на компанията и се превръща в част от стратегическия подход. 
В България доброволният труд търси своята реабилитация и ново актуално 
дефиниране на същността си. Част от този процес е неговото законодателно 
регламентиране. Засега внесеният през 2013 година в Народното събрание 
проект за Закон  доброволчеството, все още не е приет.  
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Abstract. The subsidy political parties contribute to reproduction political oligarchies. 
Bulgaria is the poorest country in the EU, and the subsidy for political parties whose highest 
worldwide. Unwillingness of any parliamentary party to remove the subsidy can lead to 
serious political upheaval. 
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1. Въведение 

България е най –бедната страна в Европейския съюз. За 2012 година в 
България БВП на човек от населението е  5430 евро, докато  в Германия е 
32 550, Франция – 31 059, Словения – 17 172, Гърция – 17 161 [1]. 
Съществува постоянен недостиг на средства за болници, за лекарства, за 
заплати, за пенсии. Според много от парламентарно представените 
политически партии решението е в неолибералните реформи - трябва да 
затягаме коланите и да потърпим още. Докато преодолеем кризата и нещата 
се нормализират. Това са посланията на българските политици към нас, 
гражданите на България. Тези послания щяха да намерят известен социален 
прием, ако политиците бяха споделили солидарно с гражданите трудностите 
на прехода. 

 
2. Изложение 

Наглостта на българската партокрация обаче надминава всякакви 
обществено поносими граници. Докато политиците ни обясняват как пари за 
здравеопазване няма, пари за охолния живот на шепа партократи има, и то в 
изобилие. Малцина знаят, че днес партийната субсидия за четирите 
парламентарно представени партии и за още няколко извънпарламентарни е 
около 40 милиона на година. Като тези средства са отделно от солидните 
заплати на депутатите и се харчат според прищевките на всяко едно партийно 
ръководство – за задгранични командировки към европейски и екзотични 
дестинации, за „представителни” разходи, за банкети и „софри”, за 
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„консултантски” услуги. Печална истина е, че България е на първо място в 
света по размер на партийната субсидия според броя на своето население.  

За сравнение в Германия партиите получават около 75 евроцента за 
подаден глас, докато в България партиите преминали 1% на изборите до 2013 
взимат по 12 лева на глас, а от 1 януари 2014 – по 11 лева на подаден глас. 
Съотношението е 1:7 в полза на най-бедната страна в ЕС. Ако се отчете 
факта, че доходите на българите са категорично най-ниските в цяла Европа, 
то алчността на партиите и техните ръководства в България наистина няма 
равна на себе си.  

Особено характерни са обясненията на политическите ръководства на 
субсидираните партии. През март 2014г. в град Кърджали Бойко Борисов 
заявява, че „тези, които сега предлагат да се махне субсидиите на партиите, 
са зависими от бизнес кръгове, те си имат банки, които стоят зад тях“. И още 
:„целта на тези тъмни субекти е да ни направят всички зависими, каквито са 
те, от банки и корпоративни интереси“ [2].  

Подобни са изявленията и на лидерите на БСП и ДПС [2]. Както се казва, 
коментарът е излишен. Ръководството на партия Атака пък предлага при 
гледането на бюджета за 2014 г. парите за субсидии да са „0”. Когато обаче 
предложението се гласува в Парламента, нито един от депутатите на 
въпросната политическа сила не  аргументира въпросното предложение, и то 
е отхвърлено без дебат.  

Преди няколко месеца момиченце на две години почина в центъра на 
София, защото линейката не дойде навреме. Подобни трагични случаи са 
ежедневие в цялата страна. Има райони, в които критичните и спешни случаи 
са обречени, защото там линейки просто няма. За да бъде реформирана 
спешната помощ до нормални европейски стандарти, според бившият 
министър Радослав Гайдарски са необходими около 60 милиона лева [3].  
Правителство и Парламент обаче дружно твърдят, че такива пари в хазната 
няма. Лекотата с която политиците ни са готови да посегнат на живота и 
здравето на хората рязко контрастира с нежеланието им да посегнат на 
собствените си привилегии.  

Държавата, тоест всички ние като данъкоплатци, всяка година наливаме 
над 40 милиона лева към няколко парламентарни партии – ГЕРБ, БСП, ДПС, 
Атака. Пари получават и НДСВ, и партия „Лидер” свързана с Ковачки, който 
беше уличен и осъден на първа инстанция за източването на милиони от 
ДДС. Около 200 000 лева на месец получава и Националният Фронт за 
Спасение на България, а музикантът Светльо Витков чрез 
председателстваната от него партия „Глас народен” – около 50 000 на месец. 
Прави впечатление драстичната промяна на позицията на тези две 
политически сили по отношение на субсидията, след като на 
парламентарните избори през 2013 прескачат бариерата, която им гарантира 
получаването на въпросните държавни средства. Прави впечатление, че 
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почти всички политически сили без изключение оправдават получаването на 
субсидии със „строгата отчетност пред сметната палата”. 

"Има много стриктна регламентация на приходите на партията и бяло 
петно на разходите на партията. Липсва добра и ефективна законова уредба, 
която и на нас, и на Сметната палата би ни позволила да упражняваме по-
ефективен контрол", твърди обаче председателят на Сметната палата проф. 
Валери Димитров. По думите му има програмиран дефект в закона, защото 
член 29 от Закона за политическите партии оставя огромна свобода те да 
извършват разходи, включително и за сметка на държавната субсидия. „Няма 
никаква регламентация на разходите, защото партиите разходват средствата 
си за подготовка и участие в изборите, за осигуряване работата на партийни 
структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за 
други присъщи на дейността на партията разходи", добавя проф. В. 
Димитров. И още: „Партията има неограничена свобода за харчене на 
партийните субсидии и отсъствието на регламентация позволява тези пари да 
се харчат за лични разходи” [4].  

„Партията не е обвързана с изискване да обявява публично своите 
разходи, а тя сама решава кои са присъщите за нея разходи. Информацията, 
която се публикува в годишните отчети на партията, е обобщена. А в 
декларациите на политиците по Закона за публичното имущество няма 
отчетност за такива разходи. Отчитат се само имуществото и доходите през 
годината", заключава проф. В. Димитров [4]. Прави впечатление твърдата 
позиция на всички парламентарни сили, независимо от политическите им 
пристрастия по отношение на запазването и увеличаването на партийната 
субсидия.  

В Четиридесетото Народно събрание от двама независими депутати е 
внасят специален закон партийната субсидия да отпадне и да бъде 
пренасочена за здравеопазване [5]. В мотивите е записано: „ В момента 
трудовото възнаграждение и пенсиите на българските граждани са най-
ниските в ЕС.  

Българската държава не може да осигури достъпно здравеопазване на 
своите граждани, както е заложено в Конституцията... В подобен момент е 
неморално държавата да отделя огромни средства за субсидиране на 
политическите партии. Тези партии трябва да основават своята дейност на 
общи идеи и ценности, а не на парични постъпления от държавата”.  

При гласуването в зала само 4 човека от 40 НС решават, че проблемите 
на здравеопазването са по-важни, отколкото провеждането на партийни 
конференции и симпозиуми на Канарските или Каймановите острови.     
Впоследствие обстоен доклад Сметната палата разкрива данни как партийни 
лидери са купували климатици, телевизори и хладилници за лична употреба 
от парите на данъкоплатците, но и това не стресна управляващите.    
Преотдаването под наем на стотици партийни клубове е друг сериозен бизнес 
на политическите партии.  
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Голяма част от тези помещения са превърнати в ресторанти, кафенета, 
пивници и фитнес зали, и носят десетки милиони нерегламентирани приходи 
за партийните ръководства. Най-скандалното е, че същите партийни лидери 
продължават нагло да твърдят, че прахосването на тези огромни държавни 
средства гарантира българската демокрация и просперитета на нацията.  

За всеки нормален човек е ясно, че партиите трябва да градят своята 
дейност на принципи и идеи, а не на пари. Приказките на някои политици, че 
ако държавата не финансира партиите, те ще бъдат финансирани от мафията 
имат дълбоки логически пробойни. Партия ГЕРБ например получи на 
последните избори близо 50 % от доверието на българите без нито една 
стотинка държавна субсидия.  

Докато десетките милиони получени от НДСВ съвсем не му помогнаха 
да прескочи парламентарната бариера през 2009 г. Съвсем логичен е 
въпросът редно ли е партия, която излъже своите избиратели, но не 
изпълнява своите обещания, в продължение на 4 години да получава огромни 
суми от джоба на данъкоплатеца независимо от своя обществен престиж.  

Вместо да дадат възможност на хората да отзовават депутатите и 
партиите, вместо да дадат реален шанс за пряка демокрация чрез 
референдуми, вместо да премахнат депутатския имунитет, българските 
депутати се чудят как да откраднат повече пари от данъкоплатеца. 

  
3. Заключение 

Има и още един скандален факт, над който анализаторите, а и 
гражданите трябва да се замислят.  През 2005 година за всеки избран депутат 
държавата дава на партиите около 3000 лева.  Докато орязваше парите за 
здравеопазване, 40 Народно събрание имаше наглостта да увеличи размера на 
партийната субсидия с точно 500 %. и тя стана над 15 000 лева на месец.  

Това решение е взето със закон съвместно от тройната коалиция 
Станишев-Доган-Кобурготски. Опозиционните партии тогава въобще не 
възразяват. Тук възниква още един съществен въпрос. Редно ли е депутати, 
които са в ръководството на съответните партии и които се облагодетелстват 
пряко от субсидията, да определят нейния размер?  Навсякъде това се нарича 
конфликт на интереси и корупция.  

Вместо да прекратят това разхищение и да пренасочи тези средства към 
здравеопазването,  партиите продължават да глезят своите депутати и 
министри с модерни и ултраскъпи компютри, струващи около 2000 лева 
всеки. И това при условие, че всеки депутат и министър разполага със 
служебен преносим компютър. Особено тежки въпроси повдигат през 2013 
година  разкритията за пребиваването на лидер на политическа партия в 
хотел в Париж, където нощувката струва около 5 000 евро на вечер.        
Допустимо ли е държавата да няма пари за животоспасяващи лекарства, а за 
партийните чиновници винаги да има в изобилие? Ако на този  тежък въпрос 
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правителството и парламентът не отговорят скоро, отговорът може да бъде 
даден от българските избиратели.  
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА РАМКА НА 
СЪВРЕМЕНОТО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ: 

ИЗЧЕРПЕНАТА „ПРОГРАМА НА МОДЕРНОСТТА” И 
ПЕРСПЕКТИВАТА ПРЕД ЗАПАДНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 
  CULTURAL AND HISTORICAL FRAMEWORK OF THE 

CONTEMPORARY SOCIAL MANAGEMENT: THE 
EXHAUSTED "MODERNITY PROGRAM” AND THE 

PROSPECTS OF THE WESTERN CIVILIZATION 
 

Angel Kondev 
 

Technical University – Sofia, Faculty of Management, 
Е-mail: akondev@tu-sofia.bg 

 
Abstract. modern science, in its attempt to cover all the various aspects and levels of social 
management, presently to much greater extent focuses on the cultural determinants of social 
management. This gives rise to the need for selection of an appropriate theoretical framework to 
ensure the logical correctness and the adequacy of the empirical material being used. The 
interpretation of the common form and line of the historical process taking place in the 
European cultural-historical tradition is a main part of this framework. The report analyzes two 
contemporary dimensions of this process, one of which examines this process in relation to the 
tendency toward globalization, and the other - from the point of view of the inner discrepancy 
of the modern western rationalism conceptual paradigm. As a conclusion the concept of "the 
third culture" is introduced, which concept includes one of the possible viewpoints for the 
necessary transformation of the European civilization model. 
Keywords: cultural paradigm, western rationalism, civilization, globalisation, historical process 
 
1. Въведение: „Съвременност” и „модерност” – едно необходимо 
разграничение 

В културен аспект съвременността е историческото време в което всички 
явления и факти функционират по начин, предписан от наличните представи, 
ценности и норми, а в психологически план можем да я определим като 
съвкупността от събития, които се възприемат от хората като естествени, 
нормални, разбираеми даже в случаите, когато са забулени в тайни – като 
събития, в които всеки би могъл да е спонтанен участник, за разлика от тези, на 
които не е съвременник, защото му е чужда тяхната логика и етика. 

В този контекст съвременността не е само настоящето и „присвоената”, 
„интериоризираната” част от миналото. Тя е и „предвидимата”, 
„предчувстваната” част от бъдещето. Когато една епоха от определен момент 
престане да предвижда (а чрез това и да изобретява) бъдещето, това е сигурен 
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белег, че тя се е изчерпила и се намира близо до границата, която я разделя от 
следващата. 

Въведената представа за съвременност разбира се не трябва да се 
абсолютизира. Границите между културно-историческите периоди по правило 
са твърде условни и размити.  Редица компоненти на човешкото битие често 
преминават свободно през множество „съвременни епохи”, правейки възможно 
това, което наричаме културно-исторически процес и културно-историческа 
традиция. За немалка част от родените около средата на миналия век, например, 
все още са разбираеми, „присвоени” технологиите и въплътените в тях 
представи и норми, просъществували в неизменен вид стотици, а в някои случаи 
и хиляди години – орането с волски впряг, жътвата със сърп и паламарка, 
вършитбата с диканя, тъкането с ръчен стан и т.н. За известна част от 
човечеството те продължават да са такива и днес. В този различен аспект и 
смисъл всички тези хора са „съвременници” на своите предшественици от 
предходните епохи, в които въпросните технологии могат да се намерят в същия 
непроменен вид. За разлика от мнозинството жители на планетата, родени в 
последните години на същото столетие, за които света без мобилен телефон, 
подвижен компютър и безжичен интернет е немислим, чужд и неразбираем. 

При тези предварителни разсъждения е уместно да се прокара и 
разграничението между „съвременност” и „модерност”. Наистина извън 
случаите, когато модерността означава следването на господстващия в момента 
моден стил,  тя често се употребява като синоним на съвременноста, но в нея се 
влага и един различен смисъл. В историческата наука модерността е термин с 
по-широк съдържателен и времеви обхват, с който се интерпретират 
дълбочинните социални и културни промени след Ренесанса, бележещи края на 
западноевропейското средновековие. Самите трансформации се осъществяват 
през епохата на Новото време (приблизително от средата на 16-и до средата на 
17-и век), но освен нея в модерността в този случай се включва и цялото 
последвало развитие, в което могат да се разграничат епохата на 
Просвещението, епохата от войните на Наполеон до Първата световна война и 
последващата съвременна епоха. Това разграничение между съвременност и 
модерност ще бъде използвано и в случая.          

От гледна точка на приетото разбиране за „съвременност” и „модерност” 
изпъква проблемът за мащаба, характера и посоката на осъществяващите се 
трансформации в съвременната западната култура. – Дали те са в рамките на 
културната парадигма на модерността или бележат началото на преход, отиващ 
отвъд нейните измерения, за което понятието „постмодерност” ще се окаже 
наистина подходящо. 
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2. Западната идентичност в перспективата на историческия процес  
2.1. Западната култура в глобализиращия се свят – сблъсъкът на 
цивилизациите 

Известният изследовател Самюъл Хънтингтън освен западната изброява 
още няколко съвременни цивилизации – китайската (синоистка), японската, 
индуистката, ислямската и латиноамериканската (а като потенциално възможна 
и африканската). С известна уговорка към тях можем да прибавим и 
православната или руско-православната, както я наричат някои други автори, 
която обаче той категорично не определя като самостоятелна, макар и да я 
разграничава от западната [1]. Безспорно възгледът на Хънтингтън има голям 
евристичен потенциал за разбирането на съвременната действителност в 
глобален план, но в него може да се забележи и липсата на строг единен 
критерий за обособяването на актуалните цивилизации – ако за ислямската и до 
голяма степен индуистката водещ е религията, какви са основанията за 
разграничаването на китайската и японската или на латиноамериканската от 
западната? Можем да продължим и по-нататък като поставим въпроса към коя 
цивилизация да отнесем съвременната действителност в Русия, която по своята 
културно-историческа традиция е европейска (до реформите на Петър Велики 
преобладаващо византийско-православна, но след това с много силни западни 
„валенции”) или социокултурната ситуация в Турция, която независимо от 
своите особености и исторически корени сега е по-скоро в западната 
цивилизационна орбита, отколкото в тази на ислямския свят. Още по-сложен е 
случая с Южна и Северна Корея, които макар да имат общ културно-
исторически корен, са в две противоположни цивилизационни позиции, 
формирани от еднопосочните влияния на западната и японската цивилизации, от 
една страна, и на руско-православната (руско-сибирската по Шпенглер) и 
китайската, от друга. В интерес на истината Хънтингтън предвижда тези 
затруднения и се опитва да ги преодолее, обогатявайки концепцията си с идеите 
за „самотните” и „раздвоените” страни, „държавите ядра” и „концентричните 
кръгове” на цивилизациите и т.н. Но все пак проблемите остават, защото в хода 
на изследването той тихомълком изоставя изходната си теоретична представа за 
цивилизация, замествайки я при описанието на множеството съвременни 
цивилизации и техните взаимодействия с емпирични икономически и 
политически индикатори. И това не е израз на научна некоректност, а се дължи 
на обстоятелството, че социалното и културно многообразие на съвременния 
свят трудно се вмества в каквато и да било абстрактна представа, извлечена от 
анализа на историческото развитие и по-подходяща за неговото описание. 

 При осмислянето на проблема за позицията на западната култура в 
контекста на взаимодействието на цивилизациите голям интерес представлява 
коренно противоположният възглед на Ясперс, който разглежда съвременната 
епоха не като поле на сблъсък на различни (и дори множащи се) цивилизации, а 
тъкмо обратното – като епоха, в която развивалите се преди независимо една от 
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друга цивилизации се вливат в потока на западната и, обогатявайки я, формират 
една глобална и универсална общочовешка цивилизация [2].  

Тази идея изглежда като че ли по-близко до реалностите и кореспондира с 
най-разпространената представа за съвременния свят. Тя е може би най-ранната 
теория за глобализацията, публикувана само четири години след края на 
Втората световна война, когато човечеството се оказва на практика вече 
разделено на два непримирими лагера – либералната демокрация (със свободна 
пазарна икономика) и тоталитарната комунистическа система (с присъщото й 
ценрализирано планово стопанство). Устояла на изпитанията на близо 
половинвековното последващо развитие, в края на 20-и и началото на 21-и век 
тя изглежда като „сбъдналото се пророчество” на забележителния философ. Във 
връзка с нея заслужава да се отбележи и нашумялата през 90-те години на 
миналия теория на Фукуяма за „края на историята” [3]. Според нея историята – 
всемирната история в точното значение на понятието, е процеса на промяна, 
осъществявана на основата на конкуренцията на противоборстващи си визии за 
общественото устройство. В това си качество тя е протичала в течение на 
хилядолетия, но в съвременността този „алгоритъм” вече е изчерпен – една от 
тези визии е надделяла безапелационно над всички останали, с което историята 
свършва. Този триумфиращ модел, реализирал се практически най-пълноценно 
в САЩ, е западната либерална демокрация с присъщата й социално-
икономическа и политическа организация, която през 90-те години на миналия 
век отстранява последния си конкурент в лицето на тоталитарната 
комунистическа система.  

На фона на събитията и процеси от началото на новото столетие 
концепцията на Фукуяма не звучи особено убедително. В теоретичен аспект тя 
също има слабости. Дори да оставим настрана подозрението в идеологическа 
апологетика, в методологически аспект тя се основава на същата финалистка 
представа, която е характерна за марксистката доктрина и е почерпена на свой 
ред от хегеловата философия. Тук разликата от марксисткия „прототип” или 
хегеловия „първообраз” е в детайла, а не в принципа. При първия „краят” 
настъпва с всемирната победа на пролетариата (комунистическата  революция), 
а втория не само логически (спекулативно) предвижда, но и реално съзира 
финала на историята в лицето на новите политически и социално-икономически 
порядки, наложени в хода на наполеоновите войни в началото на  19-и век – в 
едно свое популярно изказване Хегел твърди, че историята е завършила след 
победната битка на Наполеон при Йена през 1806 г. Независимо от слабостите 
си обаче възгледът на Фукуяма акцентира върху две емпирични особености на 
съвременната ситуация, които са съзвучни с възгледа на Ясперс и в никакъв 
случай не трябва да се подценяват: първо, че безспорно е налице размиване на 
границите между съществувалите до съвременната епоха цивилизации, т.е. 
изчезването на много от традиционните цивилизационни различия и, второ, това 
се осъществява преди всичко като вливане, разтваряне на останалите 
цивилизации в западната, която предходното историческо развитие е изтласкало 
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в позицията на доминираща – обстоятелство, което напоследък се неглижира в 
стремежа да се преодолее придобилия пейоративен смисъл „европоцентризъм”.         

Теориите за  формирането на единна цивилизация се натъкват обаче на 
съпротивата на реалностите в същата степен, в която, както беше показано, 
идеята за нарастващото цивилизациионно многообразие среща емпирични 
затруднения. – През последните десетилетия сме свидетели на редица събития и 
процеси, които поставят под сериозно съмнение представата за 
универсализиращата и хомогенизираща се общочовешка култура на основата на 
западния модел. 

Особено интересно явление в това отношение е противопоставянето на 
съвременната западна култура от страна на радикалния ислям (ислямския 
фундаментализъм, политическия ислям). Най-крайните му форми намират израз 
в дейността на терористични организации от типа на „Ал Кайда” и се 
институционализират в открито враждебни към запада режими като този на 
талибаните в Афганистан или на аятоласите в Иран, но в политически смекчен 
вариант той се проявява и в случаите, когато властовите структури, чрез които 
се реализира, са в партньорски отношения със западния свят, както е в 
Саудитска Арабия. Във всички тези случаи става въпрос за директно отричане 
на основополагащите западни принципи на функциониране на социума. 
Ислямската теократична държава и право (шариатското право) по същество са 
еманация на основополагащата идея, че човешките отношения във всичките им 
аспекти произтичат от трансцендентна божествена воля, което е абсолютно 
отрицание на рационалните основания върху които те се градят в западната 
култура след средновековието. В рамките на тази нагласа историческото 
наследство и традицията се фетишизират, и издигат като бариера, която да 
предпази обществото от инвазията на западната култура. 

Примерът с радикалния ислям не трябва обаче да се преекспонира, а още 
по-малко да се абсолютизира. Процесите са много по-сложни и когато става 
въпрос за цивилизационно разслоение трябва да се има предвид целия комплекс 
от технологични, стопански, политически, екологични, естетически, нравствени 
или религиозни аспекти на живота, които придават специфичен смисъл и посока 
на общественото развитие като цяло. От тази гледна точка към различията 
между западноевропейската, руската, китайската, японската, африканската и 
латиноамериканската култури, част от които в съвременната епоха се 
задълбочават, трябва да се подхожда много внимателно, когато се говори за 
цивилизационни разломи.  

Емпирични затруднения съществуват както пред теорията на Хънтингтън, 
така и пред тази на Ясперс или Фукуяма. И те поставят принципния въпрос за 
правомерността на опозицията „сблъсък на цивилизациите или единна 
цивилизация (глобализация)”. Това е така, защото тя представя реалността в 
крайно опростен, схематичен вид. В живия исторически процес събитията и 
съдържащите се в тях тенденции по правило не са групирани по полюсите, 
които човешката мисъл конструира, за да ги обясни. Те постоянно „осцилират” 
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между тях. Затова при интерпретацията на съвременните културни 
взаимодействия е нужен много по-пластичен теоретичен подход, който да 
обхване както глобализацията (създаването на единната цивилизация), така и 
задълбочаването на културните различия. В рамките на този подход може да се 
формулира хипотезата, че настоящите (и бъдещи) културни трансформации на 
европейската цивилизация са свързани с някаква радикална промяна във 
фундамента на модерната западната рационалност, формиран в епохата на 
Новото време. Рационалност, която в сегашната ѝ форма изглежда е достигнала 
до своя завършен, финален етап на развитие и вече се нуждае от промяна, 
преодоляваща нейната ограниченост и вътрешна противоречивост.  

 
2.2. Съвременната европейска цивилизация и „скритата програма  на 
модерността”  

В своя труд „Космополис. Скритата програма на модерността” един от 
забележителните интелектуалци на 20-и век Стивън Тулмин открива корените 
на модерната западна цивилизация в епохата на Новото време, когато се 
формира типа рационалистичен светоглед, направил възможен възхода на 
точната емпирична наука и свързаната с нея технология [4]. Според него 
научният (научно-технологичен) светоглед се ражда при сблъсъка между 
католическата визия за Бога и връзката му с човека, и тази на зародилото се 
протестантство. Доколкото те се оказват непримирими, а конфликта прераства в 
продължителен кървав военно-политически сблъсък, възниква криза на 
легитимността на религиозната представа като цяло и необходимостта от нова 
гледна точка към света, и мястото на човека в него. Тази гледна точка е научната 
рационалност, която изгражда светогледна представа, напълно различна от 
религиозната. За Тулмин обаче – и това е важно да се подчертае тук – новата 
светогледна ориентация съдържа един недостатък, един вроден дефект, защото 
представлява отстъпление от хуманистичния идеал на Ренесанса. При последния 
човешкият разум се схваща в неразкъсваемото си единство с емоционалните 
компоненти на волевото отношение към действителността, което е ядрото на 
ренесансовия идеал за творческата мощ на човека и пълноценното разгръщане 
на неговата природа. Така рационалността на следренесансовото развитие се 
оказва нещо твърде различно и противостоящо на ренесансовата универсалност, 
а „скритата” програма на модерността се състои в своеобразното възстановяване 
на последната. 

Възгледът на Тулмин не трябва да се възприема безкритично. Смущаващото 
при него е, че резултатът от обективния ход на културно-историческия процес 
след Новото време е представен (и предпоставен) като възстановяване на една 
веднъж вече изчерпила се самоличност на западноевропейския човек; като 
връщане към статуквото от ренесансовата епоха, формирало се на съвършено 
различна основа в предходното развитие, продължило около едно хилядолетие. 
Същевременно той съдържа голям евристичен заряд, защото по категоричен 
начин идентифицира основния формообразуващ културен компонент, главния 
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„агент” на модерността – рационалистичния подход към света – и насочва 
вниманието към неговата неизбежна еволюция.   

Модерният научно-технологичен светоглед възниква в епохата на Новото 
време (първата половина на 16-и – средата/втората половина на 17-и век) от 
взаимния компромис на католическата и протестантската религиозни доктрини, 
конфликтът между които след противопоставянето на монофизитната и 
дуофизитната доктрини (Четвъртия вселенски събор в Халкидон през 451 г.)  и 
отделянето на католицизма от православието (взаимното обвинение в ерес и 
отлъчване от христовата църква на папа Лъв ІХ-и и патриарх Михаил Керуларий 
през 1054 г.) се явява третото голямо разцепление в християнството. 

Католическата доктрина разгръща образа на един благ, разумен и 
разбираем, предвидим Бог, който въздига в пределно допустимата за религията 
степен човека до себе си. В неговото силово поле ще видим човека възвисил се 
максимално високо (и стигнал неприлично близко) до своя създател, какъвто е 
изобразен не само в скулптурните и живописните композиции на художниците 
или величествените творения на архитектите, но и в трактатите на Св. Тома 
Аквински, в „Реч за достойнството на човека” на Джовани Пико дела 
Мирандола, във „Възхвала на глупостта” и „Наръчник за християнския рицар” 
на Еразъм Ротердамски или „Гаргаттюа и Пантагрюел” на Франсоа Рабле. 

Основният образ в цялостната концепция на протестантството, главни 
изразители на която стават Йоан Лайденски и Жан Калвин с неговото 
„Наставление за Християнската вяра”, е отчуждения, мистичен и тираничен Бог 
от раннохристиянската представа на св. Августин, съживен от религиозната 
екзалтация на Лутер. – Бог, който не може да бъде разбран, но който все пак 
оставя надеждата на човека, че е сред избраните за Вечно спасение; че 
конкретният индивид е предопределен за  Божията благодат разбира се не може 
да се знае със сигурност, но за него остава упованието, което му носи успеха в 
практическите дела. 

В хода на безкомпромисния военно-политически конфликт между 
протестанти и католици двете трактовки на Бога се превръщат във враждебни 
религиозни символи, представящи по несъвместим начин мястото и значимостта 
на човека в света. Но при сблъсъка си всеки от тях губи по нещо, а примирието 
изисква компромис, подобен на политическия компромис в Нантския едикт на 
Анри Наварски от 1598-а или във Вестфалския мирен договор от 1648-а, сложил 
край на последната тридесет годишна религиозна война. 

Католическият „Разумен Бог” в крайна сметка приема протестантското 
усърдието в практическите дела и личната отговорност като осъществяване на 
върховната мисия на човека в земния му път, носещо надежда за неговото вечно 
спасение [5]. На свой ред протестантският „Мистичен Бог” е принуден да 
приеме способността на човека да разбере замисъла на Сътворението и да 
проникне с разума си в тайните на битието. Същественият резултат от 
взаимното проектиране на двата религиозни образа обаче е, че богът 
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окончателно се оттегля от видимия свят, а човекът решително прекрачва в 
невидимия. 

Войната между протестантската Реформация и католическата 
Контрареформация, родила бароковия стил в изкуството, просветителския патос 
на йезуитите и предприемаческия дух на капитализма, завършва с мир, 
светогледната проекция на който напълно размива границата между „земното” и 
„небесното”, между „профанното” и „сакралното”; граница, до която Ренесанса 
стига, но която не може (и не смее) да прекрачи; граница, безпардонно 
премината от следващия след Новото време век на Просвещението. В резултат 
на това религиозната представа за света загубва своята магическа сила, основана 
на вярата, с което се изчерпват и възможностите й да бъде надежден 
светогледен ориентир. Освобождава се огромно духовно пространство, което 
теоретичната логика с подкрепата на специализирания емпиричен опит скоро 
ще запълни с научната (а в последствие и с научно-технологичната) картина на 
света. Останал сам в  този свят на науката, човек трябва да поеме в собствените 
си ръце всички телесни и духовни аспекти на съществуването, уповавайки се 
единствено на своя разум. 

Но в новия рационален светоглед се съдържа една непреодолима вътрешна 
празнота. – Сам по себе си той не е в състояние да ситуира човека в света по 
начин, позволяващ животът му да добие каквото и да било значение, 
надхвърлящо физическото съществуване, ограничено между раждането и 
смъртта. Оказва се, че за това не могат да помогнат нито титаничните напъни на 
модерната метафизика от Декарт и Бейкън до Кант и Хегел, нито по-късните 
превъплъщения на философията в лицето на позитивизма, феноменологията, 
екзистенциализма и т.н.   

По този начин програмата на модерната западна култура се оказва не просто 
научната рационалност, създадена от усилията на учени като Галилей и Нютон – 
начинът на мислене, светогледа, логиката и етиката, въплътени от емпиричната 
наука със съпътстващите я технологични иновации и загубената универсалност 
на Ренесанса. По важният елемент в нея е десакрализацията на света, неговото 
размагьосване, при което човешкото съществуване се оказва лишено от някаква 
външна опора и по-висш трансцендентен смисъл. 

 В съвременната епоха тази програма се осъществява под формата на 
своеобразно езическо обожествяване на телесността във всичките й аспекти – от 
обожаваното тяло на спортния идол, модната звезда или сексуалния патньор до 
„божествената частица” движеща се със свръхсветлинна скорост в Големия 
адронен колайдер на CERN. Безспорно това е в основата на много от 
забележителните достижения на които сме свидетели – космическите и 
нанотехнологиите, електронните комуникации, ефективната 
високотехнологична медицина и т.н. Но култа към телесното, физическото 
битие се проявява също в тоталното доминиране на материалните ценности за 
сметка на нарастващото безразличие към духовните, в консуматорското 
отношение към природата, в безапелационното налагане на архаични 
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хедонистични стандарти  в частния и обществения живот. Което най-малкото е 
намек, че наличният културен модел е в дълбока необратима криза и се нуждае 
от промяна.  
 
3. Заключение – перспективата на „Третата култура” 

  Тревожното предчувствие за изчерпаност на западната култура обагря 
духовния климат на 20-и век и кара водещите интелектуалци от епохата на 
масовото индустриално общество да насочат поглед към търсене на нови 
хоризонти. 

В поредица от статии, публикувани през 1934-35 година и обобщени в есето 
„Състоянието на науката и историческия разум”, големият испански философ, 
социолог и литератор Хосе Ортега и Гасет поставя изключително тревожния 
(според него) въпрос за неспособността научната рационалност да се докосне до 
същността на човешкото битие и да даде надеждна опора на съвременния човек 
[6]. 

Подобен критичен ракурс предлага и лекцията на Чарлс Пърси Сноу – друг 
голям интелектуалец на 20-и век, „Двете култури и научната революция”, 
изнесена през 1956-а в Кембриджския университет и публикувана в последствие 
под това заглавието. В нея той  развива тезата, че в съвременната западна 
култура съществуват две основни духовни форми, които все повече се 
отдалечават – положение, оценявано от него като заплаха за нейното бъдеще 
като цяло. Това са от една страна науката или по-точно комплекса от 
естественонаучните и техническите дисциплини, а, от друга, литературата и 
изкуството или, разгледано в по-общ план, – хуманитаристиката [7]. 

В този контекст трябва да бъде спомената и радикалната критика на 
съвременното естествознание на Пол Файерабенд – един от най-влиятелните 
философи, социолози и методолози на науката през миналия век. Според него то 
се радва на напълно незаслужено привилегировано положение и трябва да бъде 
отделено от държавата по същия начин, по който по-рано от нея е била отделена 
църквата. Със своя начин на третиране на действителността, при който тя се 
подменя с условните й изображения, получени при мисловни процедури със 
съмнителна легитимност, съвременната наука се превръща в заплаха за 
западната култура; във фактор, който я затормозява, защото е заела позицията на 
абсолютен монополист (или дори диктатор), който безапелационно налага 
„правилата на играта” и не позволява пълноценното разгръщане на 
алтернативни интелектуални форми. Въпреки, че в редица моменти тезата на 
Файерабенд звучи прекалено радикално, трябва да се признае, че тя е 
обоснована с много сериозни аргументи, почерпени от задълбочен 
епистемологичен анализ [8]. 

 Представените гледни точки за мястото и значението на науката в 
съвременната епоха поставят акцента, който е изключително важен при 
обсъждане на по-широката тема за перспективата пред западната култура като 
цяло. Въпреки големите технологични и социални достижения научната 
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рационалност днес не изглежда нито толкова ефективна, нито толкова 
привлекателна, колкото преди. И основната причина за това е, че в силовото 
поле на  нейните символи, формиращи нормите и ценностите по които протича 
живота в индивидуален и колективен план, човешкото битие е станало 
изключително едноизмерно, лишено от цялостност, пълнота и един по-висш 
вдъхновяващ смисъл. 

В така очертаната идейна рамка възниква и очакването за формирането на 
принципно нова светогледна ориентация, в която образът на света, създаден от 
научно-технологичната рационалност, ще бъде вместен в по-мащабното му 
изображение, обхващащо и онези негови аспекти, които се изплъзват от 
каноните на физико-математическата логика. В тази посока са и търсенията, 
очертани от концепцията за „третата култура”, която по мнението на 
американския публицист и издател Джон Брокмън (основател на 
интелектуалния форум The Edge.org и съставител на „Новите хуманисти. 
Науката на ръба”) преодолява противопоставянето между точното 
естествознание и литературно-хуманитарното мислене. По този начин 
хуманитарните изследвания се доближават по своята насоченост до 
естественонаучните, а науката като цяло възвръща загубената си цялостност и 
хуманистичен патос. Именно това е „третата култура”, която вече се е появила 
на мястото на „двете култури” на Сноу [9]. 
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Abstract. Modern theories for the various levels and aspects of social management use the 
achievements of sociology, cultural studies, anthropology, psychology and philosophy as a 
methodological basis to justify their assertions. In this respect it becomes necessary to trace the 
impact that cultural symbols have on the various social processes and phenomena, which is the 
subject of the proposed study. For this purpose a definition is given of the term "cultural 
symbol" and the main parameters of "rationalism" as a conceptual paradigm of modern western 
society are outlined, as on this basis an attempt is made for study of the cultural symbols 
"market" and "money" in modern times. Also some of the problems of the relation between 
cultural symbol and social organization, caused by the communication on the Internet and the 
transition to post-industrial information society, are outlined in conclusion.  
Keywords: society, culture, cultural symbol, meaning and sense, conceptual paradigm, 
rationalism, information society 
  
1. Въведение: относно употребата на понятията за култура и общество 

Понятията за култура и общество добиват точно теоретично съдържание в 
социологията, културологията и социално-културната антропология в хода на 
интензивното им развитие като самостоятелни научни области от средата на 19-
и век насам. 

Първоначално двете понятия се употребяват като синоними, но след дълга 
дискусия, проследяването на която тук е излишно, се формира общият възглед, 
че те трябва категорично да се разграничават в качеството си на два 
противоположни аспекта на колективното човешко битие. Като типичен в това 
отношение може да се посочи възгледът, споделян от авторитетните 
изследователи Толкът Парсънс и Алфред Крьобер, които в края на 1950-те 
пишат: ”Ние предполагаме, че в повечето случаи е от полза понятието за 
култура да се дефинира по-тясно,…като неговият обхват се ограничи 
единствено до съдържанието и моделите (patterns) на ценности, идеи и други 
символно-знакови системи, предавани и създавани като фактори за формиране 
на човешкото поведение, както и до артефактите, произведени чрез това 
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поведение. От друга страна предлагаме термина „общество” – или, по-общо 
„социална система” – да се използва за означаване на специфично релационната 
система на взаимодействие между индивиди и общности [1].  

Като обобщение на множество сериозни изследвания с подобна 
методологическа ориентация  понятието „общество” може да се дефинира като 
сложно организирана органична цялостност (система) от взаимните връзки и 
отношения, възникващи между субектите на човешката дейност в хода на 
нейното осъществяване – както между отделните индивиди (личности), така и 
между различните групи от индивиди, формирани на основата на общи 
потребности, интереси и цели. От гледна точка на своето сходство по характер 
(съдържание) и начин на осъществяване (форма) тези връзки и отношения могат 
да се типологизират – икономически, политически, защитно-охранителни, 
култово-идеологически, обучително-възпитателни и др. Освен това онази част 
от тях, които в хода на историческото си развитие са се усложнили, 
диференцирали са се във висока степен и функционирането им изисква 
наличието на специфичен регламент, се институционализират във формата на 
различни по обхват и равнище организации – семейство, племе, държава, 
политическа партия, производствено и/или търговско предприятие 
(манифактура, завод, селскостопанска ферма, търговска фирма, банка и т.н.),  
университет, училище, църква, армия и други от подобен вид.  

Доколкото човешкото съществуване е невъзможно без постоянното 
производство и размяната на продукти, задоволяващи съответните физически и 
духовни потребности, като базов тип връзки и отношения изпъкват 
икономическите. В този случай обаче е необходимо уточнението, че това в 
никакъв случай не трябва да се разбира в смисъла на тяхното 
„субстанционализиране” – т.е. разглеждането им в качеството на първични, 
самодостатъчни, определящи и задаващи еднопосочно характера на останалите 
типове връзки и отношения. Те също не са автономни, а както другите са 
културно детерминирани и присъстват във всички останали социални 
отношения само като техен общ, интегрален аспект. 

На свой ред културата в строгия смисъл на теоретичното понятие за нея 
също представлява сложно организирана органична цялостност (система) от 
знаково-символни образувания (структури), на основата на които се създават, 
закрепват и регулират наличните връзки и отношения, изграждащи обществото 
във всеки конкретен исторически момент.  

 Знаково-символните структури представят пред субекта на познанието и 
дейността (човешкия индивид и общностите, в които е включен) различните 
фрагменти от заобикалящата го действителност, както и изображението й като 
цяло. В тях е дадена също така и представата на човека за самия него – за 
мястото и предназначението му в света, за  значимостта и перспективите в 
неговото съществуване. По този начин те служат като своеобразна матрица, в 
която потребностите се „отливат” и трансформират в ценности и мотиви на 
поведението, определящи изграждането на един или друг тип връзки 
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(отношения) между индивидите и социалните групи. Изразено по друг начин, в 
знаково-символните структури се създават образците и моделите на 
практическата дейност, и в това си качество те са формообразуващия фактор – и 
същевременно принцип, „алгоритъм” – за конструиране на обществото. 

От гледна точка на характера и насочеността си знаково-символните 
компоненти на културата също могат да се групират в няколко основни вида, но 
тяхната „номенклатура” само в общи линии съответства на тази на социалните 
връзки и отношения. Като основни „таксономични” единици могат да се откроят 
познавателните (в някои култури предимно рационални и научно-философски), 
емоционалните (преди всичко морални и естетически) и волевите (представени 
най-вече от идеологическите и религиозните). Тази типологизация е твърде 
груба и тук трябва да се има предвид, че реалните знаково-символни структури 
не съществуват в чист, съответстващ на някаква абстрактна класификационна 
схема вид. Освен това е важно да се подчертае, че езикът е базисната знаково-
символна структура (и в този смисъл основополагащ елемент) на културата. 
Подобно на ролята на икономическите връзки и отношения в обществото и 
езикът е общия интегрален аспект на културата; на говоримия и писмен език 
могат да се изразят всички други знаково-символни структури и в този смисъл 
той  е общия им аспект и „общия знаменател”, под който те могат да се 
„подведат”. – Обстоятелство, което намира израз в разглеждането му като 
своеобразна културна „субстанция” в духа на принципа на лингвистичната 
относителност, формулиран от антрополозите Едуард Сепир и Бенджамин Уорф 
[2]. 

Строго погледнато природата на културата като система от знаково-
символни структури е идеална, т.е. по своята същност тя е преди всичко 
духовно образувание. Тази теза не трябва обаче да се радикализира в смисъл, че 
тя е напълно независима от материалните условия на съществуването си, защото 
идейното съдържание на знаците и символите винаги е въплътено в някаква 
веществена, материална форма и не може да бъде изразено без нея. Културата е 
детерминирана от нейното естествено местообитание, ”habitat”, от „външните” 
предпоставки за нейното развитие в лицето на природните дадености, наличните 
технологични достижения и конкретните социални връзки, отношения и 
организации. По този начин закономерностите във функционирането и логиката 
в изменението на една културна система (или отделна нейна подсистема – напр., 
изкуството), винаги съдържа в себе си в „снет вид” и закономерностите във 
функционирането и логиката на технологичното и социално развитие, базирани 
от своя страна на определен природен ресурс. Ето защо е напълно допустимо да 
се говори за духовно-материален характер (природа) на културата и при този 
начин на разглеждането й по отчетливо изпъкват нейната историческа 
динамика, както и многобройните фактори, които я обуславят. 

Теоретичните термини „общество” и „култура” са абстракции, които 
разгледани сами по себе си, извън своята връзка представят два класа (рода) 
явления – социалните и културните, в един огрубен, схематичен и застинал, 
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лишен от жизненост и динамика вид. Реално социалните и културните феномени 
могат да съществуват единствено „във” и „чрез” своето взаимодействие, само 
при постоянното си взаимопроникване. В действителността не съществува 
общество без култура и култура без общество, и затова начинът на присъствието 
на човека в света или, с други думи, човешкото битие по-адекватно може да се 
опише с определението „социално-културно” („социокултурно”).  
 
2. Природата на културния символ  

За научния анализ предварителното абстрактно разграничение на 
„обществото” от „културата” е изключително полезно, защото едва в неговия 
смислов контекст може да се експлицира собственото съдържание на понятието 
„културен символ”. 

На пръв поглед употребата на термина „културен символ” е неправилна, 
защото символът по принцип е специфичен елемент на културата. Тя обаче е 
приемлива и необходима с оглед разграничаването на философско-
културологичното му съдържание от това, което се е формирало в семиотиката 
като самостоятелна формална наука за знаците. Последната се абстрахира от 
съдържателния (гносеологичен, аксиологичен, антропологичен) аспект на 
връзката между „означаващото” и „означаемото” и по правило не прави разлика 
между „символ” и „знак”, които се употребяват като синоними подобно на 
свързаните с тях понятия „смисъл” и „значение” [3].  

В надграждащия се над нейните достижения философско-културологичен 
анализ културният символ може да се интерпретира като особен знак, който не 
само представя означаемото, не просто е означаващо на означаемото, но – 
„транскрибирано” на езика на този анализ – е предпоставка (и основа) за 
създаването на нова знакова, а оттук и социална реалност [4].   

Докато обикновеният знак, разбран отново в гносеологичен, 
културологичен и психологичен, а не в строго семиотичен аспект, е условно 
изображение на някакъв обособен (както реален, така и въображаем) обект или 
съвкупност от сходни обекти, културният символ представя в индивидуалното и 
колективно съзнание огромно множество разнородни обекти (разнородни 
множества сходни обекти). Основно свойство на културния символ е да 
представя състоянията на обхващаната от него действителност в „сгънат”, 
„компресиран” вид  и да ѝ придава цялостен, органичен, хомогенен характер. 
Тъкмо затова той въздейства цялостно (тотално) и спонтанно (недискурсивно) 
върху възприемащия го, създавайки една сплав от чувство и интуиция, в която 
са разтворени последващата мисъл и рационална оценка Културният символ 
винаги е някакъв конкретен образ, представен пряко или по опосредстван начин 
в сетивния наглед, чийто смисъл е „всмукал” значенията на множеството знаци, 
с които са представени фрагментите на реалността, намираща се в неговото 
силово поле. И тази негово природа може да се открие в еднаква степен както в 
парижката Нотр Дам и храма Кааба в Мека, така и в безплътните, но осезаеми 
идеи за Аллах, Буда, Ахура Мазда или Йехова.    
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Предложената трактовка на културния символ безспорно се нуждае от по-
сериозна аргументация, включително и в аспекта на прокараното разграничение 
между понятията „значение” и „смисъл”. Последното е сложна самостоятелна 
задача, чието решение надхвърля целите на настоящото изложение, но в 
качеството на работна хипотеза може да се формулира идеята, че „смисълът” е 
цялостен сегмент от семантичното пространство, матрица, в която се „отливат” 
отделните значения; цялостната мрежа от значения, в която всяко от тях намира 
своята специфична културна определеност. Подобно разбиране на смисъла, 
което разкрива по-тясната му връзка с културния символ, кореспондира и с 
другото важно свойство на последния: в качеството си на своеобразен „свръх-
знак” той колкото „презентира” някаква действителност, толкова я моделира, 
задавайки програмата за нейното изменение.  

 Културният символ е активен, референтно-конструиращ знак, който в 
идеален вид съдържа един незавършен (а от гледна точка на развитието му 
практически безкраен) ред бъдещи „означаеми” – множество потенциални 
обекти, които във вида, кодиран в него, все още не съществуват. Тези обекти 
възникват, т.е. стават елемент на действителността, чрез човешката дейност, 
насочена от културния символа и осъществена в „гравитационната му орбита”. 
В тази си определеност той може да се опише и като моделно-конструиращ 
образ на действителността, който отразява потенциалната трансформация като 
създава представата за възможните й бъдещи състояния. – Един обикновен знак, 
какъвто е, например, графичното изображение на думата „човек” на някакъв 
език, наистина представя пред този, който я възприема (реципиента, адресата, 
интерпретатора), не само наличните в момента хора, но и всички хора, които 
вече ги няма или които ще се родят и също са негов референт (денотат, 
екстензионал). Но той не създава ново качество хора, хора, които ще се 
различават коренно от тези, които значение на термина взет сам по себе си 
обхваща. Ако го вместите обаче в смисловото пространство на културния 
символ, кристализирал в образа на Богочовека Иисус, за хората, които са под 
неговото въздействие, значението на думата човек ще се промени, а с това ще се 
създаде един нов свят, една нова социокултурна реалност, която преди това не е 
съществувала и нямаше да съществува, ако този символ не се бе появил. И тази 
преобразуваща мощ е присъща в различна степен не само на религиозните, но на 
всички културни символи, независимо дали действат в полето на науката, 
изкуствата, идеологиите, митологиите или на равнището на всекидневното 
съзнание.  
 
3. Културният символ в полето на западната идейна парадигма 

В западното социално и културно развитие от епохата на Новото време 
насам постепенно се утвърждава рационалността, формирана, нормирана и 
символизирана от науката и преди всичко емпиричното естествознание. За 
високоразвитата позитивна наука – т.е. природознанието, изградено от пределно 
формализирани (и математизирани) теоретични абстракции, съотносими 
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единствено с емпиричния материал, получен чрез осветяване на 
действителността през оптическата им призма – не съществува нищо друго 
освен идеализираните обекти и иманентните закони, по които те възникват и 
функционират. Всичко онова, което не може да бъде изведено по теоретичен, 
абстрактно-логически (и най-вече математически) път и не е получило 
експериментално-опитна подкрепа не може да бъде определено като рационално 
в строгото значение на това понятие, поради което е или ирационално, или най-
малкото непълноценно познание.  

Тази обща идейна платформа се формира още в работите на Галилей, 
Декарт, Нютон, Бейкън, Юм, Лок и други значими мислители от това време,  
развива се по-нататък в идеите на природоизследователите от 18-и век, а през 
следващите две столетия се универсализира като доминираща светогледно-
идеологическа нагласа, която подготвя прехода към съвременната глобална 
цивилизация. Като неин органичен продукт могат да се разглеждат и 
инженерно-технологичния подход в производството, и свързаната с него 
индустриална революция, при която машината се превръща в един от ключовите 
символи на западното общество. 

Индустриалното машинно производство придобива „научен” характер 
много преди във фабриките и заводите да започне използването на теоретичните 
достижения на науката. Инженерът организира производствения цикъл по 
принципите, по които учения осъществява експериментите в своята 
лаборатория. За разлика от стария майстор-занаятчия, усвоил „тайните” на 
създаването на един продукт без да разбира закономерностите във 
функционирането на вещите, с които оперира, т.е. действащ по същество 
интуитивно на основата на придобития опит, той предварително е описал и 
изчислил „механиката” на производствения процес така, както ученият е създал 
модела на провеждания експеримент. Разлика между науката и производството, 
разбира се, има, макар че през последните няколко десетилетия тя все повече 
намалява – първата е познавателна дейност, чиито продукти се оценяват и 
реализират по различен начин от тези на второто, подчинено, в крайна сметка, 
на логиката на пазарните отношения. Но по начина на организацията си, като 
алгоритъм, по който се осъществяват, сходството е очебийно. – Ако науката 
изисква разлагането на изследвания обект на най-елементарните му съставни 
части и методичното им изследване по строги експлицитни правила, които са 
предварително дефинирани, в производство същото се постига посредством 
разлагането на технологичния процес на отделни фази съобразно инженерната 
му реконструкция и прецизно следване на всяка стъпка от проекта с оглед 
постигането на заложения в него краен резултат.   

Научно-технологичната рационалност не само радикално се противопоставя 
на различните прояви на религиозен мистицизъм, окултизъм и т.н. в този ред, но 
прекроява по своята мяра всички области на социално организираната човешка 
дейност: в образованието тя изисква структурирането на учебния материал в 
съответствие с наличните научни достижения и оценяване усвояването на всяка 

1355



учебна единица по предварително зададени критерии; в стопанската сфера тя се 
проявява като строга публична регламентация на икономическата дейност, в 
изготвянето на която са привлечени всички заинтересовани страни – в развитите 
демокрации на практика цялото общество, както и безкомпромисното спазване 
на правилата, осигурено колкото от административната принуда, толкова и от 
съзнателното им възприемане от участниците в икономическия живот; накрая тя 
не подминава и областта на изкуството, където специфичното й проявление 
може да се проследи в еволюцията на художествените стилове, появата на нови 
жанрове и видове изкуство, и т.н.  

В съответствие с научно-технологичната рационалност, която пронизва 
западния икономически модел, е конструиран и политическият живот. По 
правило той се подчинява на същите отчетливо дефинирани правила, които 
принципно би трябвало да не допускат (а практически задържат ниския праг) на 
субективната интерпретация при тяхното прилагане. Така се формира един 
рационализиран стопанско-политически климат, в който е потопено цялостното 
социално битие. За него, от една страна, е характерна равноправността на 
отделните икономически субекти и свободната конкуренция, регулирана 
единствено от законовата рамка, в която тя се развива, а, от друга, политиката се 
оказва в максимална степен еманципирана от користния стопански интерес и 
имунизирана от вируса на олигархическия подход към обществените дела, 
черпещ ресурс от мистификацията на обществените отношения. 
 
4. Един емпиричен пример – действието на символите „пари” и „пазар” в 
последната финансово-икономическа криза 

Въпреки, че последната финансово-икономическа криза често се определя 
като световна, тя разтърси преди всичко двете опорни точки на  високоразвития 
Запад – САЩ и ЕС, като острата, най-болезнената й форма във вида, проявил се 
там, подмина останалите национални и регионални икономики. От чисто 
икономическа гледна точка това може да бъде интерпретирано като израз на 
специфичните практики и механизми, действащи в евроатлантическата зона, 
както и на някои по-общи икономически закономерности в съвременния 
глобален свят. Но подобна интерпретация в никакъв случай не трябва да 
омаловажава връзката между остротата на кризисната събитийност и типа 
целенасочено създаване на стопанските отношения, нормирано от определени 
символи и ценности.  

Механизмът, по който тази криза възникна и се разви – а именно като 
свръхзадлъжнялост по частните и държавни кредити, – недвусмислено говори, 
че връзката между реалния и финансовия сегменти на икономиката е била 
сериозно разстроена. От средство за поддържане и развитие на пълноценен 
стопански живот като обслужват размяната, а оттам стимулират потреблението 
и производството, парите са се превърнали в самостоятелна „субстанция”, 
притежаваща свойството да нараства в хода на чисто финансовите спекулации и 
по този начин са станали самодостатъчна цел за икономическите субекти. И 
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това е основата, върху която финансовите институции, управляващи паричните 
потоци (банки, инвестиционни корпорации, фондови борси, рейтингови агенции 
и т.н.), се трансформират в независима (и неконтролируема) система, способна 
безапелационно да налага „правилата на играта” на реалната икономика. 

Описаното състояние на нещата не е свързано единствено със ситуацията на 
криза. Неговото постепенно формиране може отчетливо да се проследи от 
втората половина на 19-и век насам във все по-нарастващия обем и все по-
усложняващите се механизми на спекулативните сделки с ценни книжа и валута, 
преформулиращи параметрите на пазара и социалната сфера като цяло [5].  

Пари, които могат да бъдат накарани до безкрайност да раждат от самите 
себе си нови пари разбира се е утопия, подобна на легендата за Ел Дорадо. Но 
като всеки мит тя е преди всичко колективен начин на мислене, социално-
психологическа нагласа, която предизвиква общ порив на волята, насочва 
практическата активност и конструира институциите за нейното осъществяване. 
Тази действена визия – т.е. съвременния смисъл на символа „пари”, – зародиша 
на която можем да открием още в зората на масовата индустриална култура, при 
прехода към постиндустриалното информационно общество достига своя зрял, а 
с това и хипертрофирал, злокачествен стадий, който поражда няколко 
взаимосвързани социално-икономически (и кожитейски) стратегии: 

На първо място това е маниакалната страст да се залага бъдещето, вместо да 
се инвестира в него. Ако предишните поколения пестят и трупат, за да оставят 
нещо на следващите, то днешните са се заели да похарчат не само това, което 
самите те още не са изработили, но и това, което очакват да изработят техните 
наследници. – Една иновация като  начин на мислене и практически подход към 
живота, характерен за съвременната епоха.  

В тясна връзка с това на второ място е хазартното отношение към личното и 
обществено богатство, което по своята същност може да се отнесе по-скоро към 
областта на масовата психопатология. За здравия разум е ясно, че никой (дори и 
„собственикът на рулетката” – т.е. банките и другите финансови институции) не 
може да спечели от бясното залагане срещу кредит на неща, които не ти 
принадлежат независимо дали става въпрос за имоти или вещи, които още не са 
станали твои, или за бъдещи приходи, които евентуално биха могли да се 
реализират при добро развитие на нещата, т.е. с малко късмет. И въпреки това 
всички участват в „играта”, зомбирани от мистичното убеждение, че парите 
притежават чудодейната способност да се умножават независимо от това колко, 
какво и как се произвежда, а печалбата в крайна сметка е гарантирана винаги и 
за всеки. 

При внимателното вглеждане в тези практически стратегии, ще открием 
общия им „знаменател” в необузданото желание „всичко” да се постигне „тук” и 
„сега”. Вездесъщото „всичко, тук и сега”, което е обсебило днешните активни 
поколения, може на свой ред да се разглежда като еманация на една светогледна 
представа, в рамките на която не може да се формира някаква житейска цел, 
надхвърляща хоризонта на физическото пребиваване в света. Ако използваме 
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термините, с които в гръцката античност са означавали различните аспекти на 
живота, то съвременният човек възприема своето индивидуално и социално 
битие само като„bios” – като обикновеното ограничено във времето физическо 
присъствие в света, и в никакъв план като „zoe” – отиващото отвъд преходната 
телесност трансцендентно (космическо и/или магическо) измерение на това 
присъствие. За този човек последният, върховен смисъл на съществуването е 
заключен в хедонистичния акт на задоволяване на потребностите му, които със 
самото това нарастват лавинообразно. Изследвайки този феномен, съвременният 
американски политолог Майкъл Сандъл, стига до извода, че неусетно западният 
свят е преминал от „пазарна икономика” към „пазарно общество”, при което 
пазарът от средство „за организиране на производителните ни способности” се е 
превърнал в „начин на живот, при който пазарните ценности се просмукват във 
всеки аспект на човешките стремежи и усилия”, а „социалните отношения са 
оформени по образ и подобие на пазара” [6].  

Казано с други думи, пазарът се е превърнал в културен символ, променящ 
духа и ценностите на западното общество и нормиращ поведението на социума 
по начин, способен да предизвиква стопански кризи като сегашната. 
 
5. Заключение: Internet и символите на постивдустриалното 
информационно общество 

 Основните характеристики на Интернет като тип комуникация са 
интерактивност, незабавен достъп до информационните източници, компактност 
на информацията, равнопоставеност на участниците в комуникационния акт и 
икономичност на средствата [7]. Мащабното му навлизане във всички сфери на 
живота поражда множество социално-икономически, политически и правни 
последици, които обобщено могат да се представят като разбиване на монопола 
върху контрола и управлението на информационните потоци, притежаван от 
елитите на класическите индустриални общества [8].  

Разгледано в този ракурс, положителното влияние на Интернет като цяло е 
вън от съмнение. То е свързано с положението, че една от най-важните 
предпоставки за съществуването на демократичната система е информираността 
на отделния човек за социално-политическите процеси, в които по един или 
друг начин е въвлечен като участник; накратко, че знанието за реалните 
събитията и предизвикалите ги причини осигурява идейната, а оттук и 
практическата еманципация от антидемократичните ограничения, налагани от 
отделни държавни структури или цели режими.  

Но в същата степен Интернет притежава и обратното по знак влияние, което 
в никакъв случай не бива да се подценява. В този аспект заслужават внимание 
такива промени във възприемането на информацията и механизмите на 
нормиране на поведението в интернет-пространството, където институцията на 
редактора или рецензента отсъства, които водят до своеобразното 
митологизиране на значителна част от действителността. Могат да се дадат 
много примери, че в „мрежата” социалните и политически факти се формират и 
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обменят по правилата на създаването и функционирането на фолклорните 
образи и символи, което подкопава рационалната основа на възприемането на 
действителността и в крайна сметка води до съживяването на множество 
архаични представи за обществото. 

 Традиционните електронни медии, задаващи облика на масовото 
индустриално общество, са само ефективно оръжие в ръцете на елитите, водени 
от икономическите и политическите си интереси. С дълбочинните промени, 
които предизвиква в начина на възприемане на света – в светогледно-
идеологическите нагласи, ценностите и символите – новата комуникационна 
технология, емблема на постиндустриалното информационно общество,  става 
самостоятелен генератор на социално-икономически и политически тенденции, 
прекрачващи хоризонта на западния либерално-демократичен модел. И това е 
може би най-значимата социално-културна иновация от последните две-три 
столетия, която проправя пътя на „постмодерността”, разбирана в мащаба на 
съпоставката й със западноевропейската модерност. 
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