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ПРИОРИТЕТИТЕ НА НАУКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И
ПРЕХОДЪТ ИМ В БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛНА ПРАКТИКА
Йосиф Илиев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Икономиките и бизнес организациите навлязоха във второто десетилетие на XXI век. Изминали са повече
от сто години от полагане научните основи на класическото управление на организациите. Налице е богатство
на концепции, теории, подходи и инструментариум за ефективно управление. Повече от половин век в центъра
на управленската наука на фирмено равнище стои развитието на науката за Управление на човешките ресурси. В контекста на конкурентоспособността, главно нейно научно достижение са политиките, подходите и механизмите за осигуряване на устойчиво конкурентно предимство именно на човешките ресурси. Докладът извежда на преден план актуалните приоритетни области на управлението на човешките ресурси. Тяхната аргументация е извършена от две взаимосвързани позиции: научни достижения, които авторът счита за особено
значими в съвременните условия; актуални и реални „проблемни полета” на българската бизнес практика в
управлението на човешките ресурси.
Ключови думи: управление на човешките ресурси, системи за управление на човешките ресурси; конкурентно предимство; човешки капитал.
Key words: human resource management; systems for human resources management, competitive
advantage, human capital.

Постановка
Икономиките и бизнес организациите навлязоха във второто десетилетие на XXI век.
Изминали са повече от сто години от полагане
основите на класическата управленска наука. В
новия век е налице изключително богатство на
концепции, теории, подходи и методически
инструментариум за ефективно управление на
бизнес организациите (по-нататък фирмите –
б.а.). Управленската наука, стартирала с трудовете на Фредерик Тейлър непрекъснато и
ползотворно се обогатява и развива в годините
от множество видни учени, сред които в съвременния свят несъмнено се откроява Питър
Дракър.
Повече от половин век в центъра на управленската наука на фирмено равнище закономерно стои развитието на науката за управление на човешките ресурси. Това далеч не е
случайно. Потвърждението му намира обяснение във водещото място и роля на хората във
фирмата, в доказателствата, че те са найважния ресурс на фирмата, във възможностите
именно човешките ресурси да са носители на
устойчиво конкурентно предимство на фирмата. Може да се обобщи, че науката за управление на човешките ресурси в крайна сметка
1

разработва и предлага на практика тъкмо горното, а именно – подходите и механизмите за
осигуряване конкурентно предимство на човешките ресурси в единство с „ползите” от
това за самата фирма и за нейните служители.
Наши мащабни изследвания в българските
фирми дават основание да се отбележи, че
практиката по управление на човешките ресурси значително изостава от съвременните научни достижения в тази област, както и от добри
чуждестранни практики1. Този извод не може
повсеместно да бъде отнесен към всички фирми, но е валиден за преобладаващата част от
тях. Съществена последица от това изоставане
е невъзможността да се осигурява във времето
устойчиво конкурентно предимство на човешките ресурси, а оттук – нарастваща конкурентоспособност на фирмите.
Богатството на материята по управление
на човешките ресурси като наука и практика
дава добри възможности за избор на проблем
(тема) за разработване и докладване на конференцията. Подходът към моя доклад е следният. Възприел съм като предмет на доклада аргументирането от собствена гледна точка за
приоритети в управлението на човешките ресурси, които:

Изследователски и консултантски проекти на екипи от катедра „Индустриален бизнес” („Конкурентоспособен растеж на
българската индустрия” – 2008 г., „Антикризисно управление на индустриалните фирми” – 2010 г.), както и изводи и оценки
от анкетиране на ръководители на големи индустриални фирми.
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произтичат от актуални за съвременните условия научни постижения в посочената област;
отчитат основни „проблемни полета”
на практиката по управление на човешките ресурси в българските фирми;
очертават възможни пътища за преход
(въвеждане, навлизане) на дефинираните приоритети в практиката по управление на човешките ресурси на
българските фирми.

1. Дефиниране на приоритетите в управлението
на човешките ресурси на фирмите
Стремежът или опитът да се изведат приоритети в една такава богата научна и приложна
област „носи” своите рискове и поражда дискусионни въпроси. Рисковете обаче си струва
да се поемат, а дискусията е винаги полезна на
подобен форум (особено, когато е конструктивна).
Според мен, актуалните в научен и приложен план приоритети в управлението на човешките ресурси на фирмено равнище са:
- Осмисляне (преосмисляне), актуализиране и приемане на политика на собственици и висш мениджмънт на фирмите (малки; средни; големи) към найценния техен „актив” – човешките ресурси.
- Изграждане и функциониране на системи за управление на човешките ресурси на фирмите, отговарящи на научни изисквания за обхват, съдържание
на процеси и дейности, методи и документално осигуряване.
- Мотивиране на човешките ресурси на
фирмите, основано на компетентно и
творческо прилагане богатството на
подходи, модели, програми и методи в
областта на трудовата мотивация.
- Простор пред възприемането и прилагането във фирмите на принципа за
екипност – изграждане в цялостната
йерархия на фирмата на оптимални по
численост, състав и споделяни ценности и интереси екипи.
- Изграждане, утвърждаване и развитие
на лидери във фирмата – непрекъснато обогатяване на лидерски качества и
линии на лидерско поведение в действащите ръководители от всички йерар-

хични равнища на фирмата; откриване
и развитие на нови лидери.
- Обобщаващ приоритет: Осигуряване на
значим принос на управлението на човешките ресурси на фирмите в достигането на стратегическа за икономиката и обществото в XXI век цел, а именно – икономика и общество, основани
на знанието.
Кратка съдържателна аргументация на
дефинираните приоритети:
- Кадровата политика (респ. политиката
към човешките ресурси и тяхното управление – б.а.) е право и отговорност
на собственици и висш мениджмънт на
фирмата. От научна гледна точка тази
материя е задълбочено разработена.
Наши изследвания в индустриалната
практика на страната дават основание
да откроим редица „проблемни полета’
като:
- Липса в преобладаващата част от
фирмите на ясна, стройна и обоснована политика към човешките ресурси по
цялата „верига” – от набирането и
подбора на служители до прекратяване
на трудовите правоотношения по обективни или субективни причини.
- Подценена причинно – следствена
връзка между „нарастваща полезност и
ценност на служителя за фирмата –
нарастваща негова „стойност”, защитаваща интересите му”.
- Подценени
(неприлагани)
основни
принципи на съвременното управление
на човешките ресурси на фирмата, в
качеството им на опорни точки на кадровата политика.
- Недостатъчно успешно решаван изключително важен въпрос на кадровата
политика, а именно – да осигури тенденция на нарастване във времето на
т.нар. „качествена част” на персонала
– служители, които са носители на
трайно конкурентно предимство на
фирмата.
2. Изграждането или усъвършенстването на
системата за управление на човешките ресурси
във фирмите
Системите за управление на човешките
ресурси се отличават с богата научна разработеност – като цяло и по отделни техни компоненти. Налице са множество примери за добри
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чуждестранни практики и за съжаление – отделни примери за добри наши практики.
Основните „проблемни полета” в системите за управление на човешките ресурси в българските индустриални фирми накратко могат
да се синтезират както следва:
- Преобладаващо отсъствие на вътрешнофирмена регламентация (правила,
механизми и т.н.) на системата, дори в
нейните четири ключови компонента:
набиране и подбор, оценяване на трудовото представяне, обучение и развитие, управление на възнагражденията.
- Недостиг в системите на достатъчен
инструментариум (методи, техники и
др.) за идентифициране на компетентности, трудово представяне, оценки,
последици за служителите.
- Слабо познаване и прилагане на механизмите на системата от ръководния
състав и особено от преките ръководители във фирмите.
- Недостигане на правилата и механизмите на системата до служителите във
фирмите и липса на обратна връзка за
това, което макар и със слабости се
прилага – как „работи” и до какви
ефекти води.
3. Мотивирането на човешките ресурси на
фирмите
Теоретичното богатство в тази област е
изключително. В последните две десетилетия са
налице значими постижения в методически
план, в системи, програми и механизми за осигуряване на нарастваща трудова мотивация. В
нашата индустриална практика не само има
сериозно изоставане от научни подходи, механизми и инструментариум за мотивиране на
служителите, но и разминаване с посоченото.
Обхватът на „проблемни полета” в мотивирането на човешките ресурси несъмнено е
широк, а в доклада ще откроя няколко от тях:
- Отсъствие на персонален подход към
мотивирането на служителите, респ.
силно подценяване на индивидуални
ценности, нагласи и предпочитания при
управленските въздействия за найдобро изпълнение на присъщи на заемана длъжност функции и задачи.
- Основаване мотивирането на служителите предимно на опита на ръководителите, както и на „щампи и клишета”,
които често водят до демотивация.
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Мотивиране предимно чрез паричното
възнаграждение, но със слаб ефект,
поради крайно ниският относителен
дял в него на променливите (гъвкавите)
компоненти, а по същество тъкмо те
имат стимулиращо въздействие върху
служителите и резултатите в трудовата
им дейност.
Повсеместно отсъствие на фирмени
мотивационни системи, мотивационни
програми и др.

4. Принципът за екипност
В научно отношение този принцип и поконкретно неговата реализация в оптимално
изградени, мотивирани и успешно работещи
екипи е задълбочено разработен. Без да генерализираме, но в голямата част от индустриалните фирми в това направление предстоят да
се решат множество проблеми:
- Оптимизиране на числеността, структурата и състава на екипите, вкл. на
основа на усъвършенстване на организационната структура на управление и
производствената структура.
- Поетапно преодоляване на квалификационните различия в екипите и осигуряване на ротация и взаимозаменяемост на техните членове.
- Усъвършенстване управлението на
екипите, вкл. делегиране на правомощия и отговорности на изявени техни
членове.
- Утвърждаване и развитие на умения за
екипна работа и засилване сплотеността на екипите и др.
5. Лидерите във фирмата
Лидерството, изграждането и развитието
на лидери на всички йерархични равнища във
фирмите, е актуална и задълбочено разработена област в управлението на човешките ресурси. Тя е осъзната потребност и в българските
индустриални фирми, независимо от редица
слабости и противоречиви разбирания.
По значимите насоки за работа и подобрения в тази област са:
- Овладяване и осъществяване на механизми за разкриване на реално притежавани лидерски качества в действащите ръководители, обогатяване и развитие на лидерски качества.
- Установяване (идентифициране) на
служители с потенциал за бъдещи ли-
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дери, грижа и подкрепа за тяхното изграждане като лидери.
Разработване и провеждане във фирмите на програми за изграждане и развитие на лидери, вкл. с акцент върху
мотивационните аспекти.
Провеждане на политика и механизми
за непринудително задържане (запазване) на лидерите в „нашата фирма”.

6. За обобщаващия приоритет
Моята теза е, че управлението на човешките ресурси може и следва да има значим
принос в достигането на стратегическа за фирмите и икономиката като цяло цел, а именно –
икономика на знанието; фирма, функционираща и развиваща се на основата на знанието. Аз
свързвам този приоритет с необходимостта в
нашите фирми да се осигурява тенденция във
времето на нарастване на „качествената част”
на персонала – тази, която осигурява конкурентни предимства на фирмите. Нещо повече –
става дума за принос на реалното управление
на човешките ресурси във фирмите в изграждането, утвърждаването и развитието на човешкия капитал в тях.
Несъмнено е, че изграждането и развитието на човешки капитал на фирмите следва да е
приоритет в стратегическото управление на
човешките ресурси. Неговото реализиране из-

вежда задачата за последователно обогатяване
на трудовия потенциал във фирмите (индивидуален; екипен; общ). Без да е откроено като
приоритетна област, може да се подчертае, че
в съвременните условия професионалните качества (компетентности) на служителите, вкл.
на новопостъпващите, в голяма степен се възприемат равностойно с личностните им качества. Оценката и обогатяването на личностни
качества на служителите е определено в
„проблемно поле” в нашите фирми, което
следва да се преодолява.
В обобщение бих маркирал нарастващата
роля и място на ресорите по управление на
човешките ресурси в българските индустриални
фирми за успешната реализация на разгледаните в доклада приоритети. Тревожната констатация в това отношение е, че в голяма част от
фирмите този ресор (дирекция; отдел) няма
адекватен на изискванията професионален капацитет, несъмнено част от ключовите дейности на управлението на човешките ресурси могат да бъдат предоставени и на аутсорсинг, но
това не отменя задачата пред собственици и
мениджмънт на фирмите за стабилизиране на
ресорите по управление на човешките ресурси
в посока на обогатяване на знания и умения,
доближени до научни изисквания.

SOME PRIORITIES OF THE SCIENCE FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND
THEIR TRANSITION IN THE BULGARIAN INDUSTRIAL PRACTICE
Yosif Iliev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Economies and business organizations have entered the second decade of the XXI century. The scientific
foundation of classical management of organizations has been developed for more than a hundred years. There is a
variety of concepts, theories, approaches and tools for effective management. The science for Human Resource
Management has been in the core of modern management for more than a half a century. Its scientific
achievement of policies, approaches and mechanisms is to ensure sustainable competitive advantage in particular
of human resource in the context of competitiveness theory approach. The study reports on the contemporary and
priority areas of human resource management. Some important arguments in the paper are based on the following
states: scientific excellence that the author considers particularly important in the modern world; actual „problem
fields” of the Bulgarian business practices in the field of human resources management.

9

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3/2011 (30)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3/2011 (30)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Станка Колева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Положителните ефекти от функциониращите системи за управление на човешките ресурси в големите
фирми на страната, особено по отношение на развитието на трудовия потенциал на фирмите, са недостатъчни.
Значим противодействащ фактор е нарушеното взаимодействие между ключовите компоненти на системите. В
настоящия доклад е представен кратко методът на хармонизационните профили, използването на който разкрива проблемите във взаимодействието между тях, дава насоки за усъвършенстване и постигане на хармонизация в системата.
Ключови думи: системи за управление на човешките ресурси; трудов потенциал; взаимодействие; хармонизационен профил.
Key words: systems for human resources management; labor potential; interaction; harmonization profile.

Увод
В големите индустриални фирми на страната все по-ясно се разбира необходимостта, а
така също потенциалните ползи от изграждане
и функциониране на системи за управление на
човешките ресурси по начин, който да подпомага развитието на трудовия потенциал на
служителите, а оттук и увеличаването на конкурентното им предимство. В практиката обаче
са налице слабости и недостатъци в действащите системи, а сред тях особено изпъква нарушеното взаимодействие между ключовите
компоненти на системата, поради:
- недостатъчна изграденост на системите, следствие недостиг на познания, но
също така и поради подценяване на тази важна проблематика от мениджмънта на фирмите;
- частично разработени правила, механизми, процедури на системите с регламентация в съответна вътрешнофирмена уредба, като преобладаваща
картина във фирмите от нашата индустрия;
- силно подценена творческа работа във
фирмите, свързана с отчитане на причинно – следствените връзки между
компонентите на системата и оттук
нарушено взаимодействие и недостатъчни ефекти от нейното функциониране.
Нерешените в нашата индустриална практика въпроси на взаимодействието и хармонизацията в системите за управление на човешките ресурси обуславят дисбаланси в управлението, намаляват силно възможните положителни
ефекти от въздействието на функциониращата
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система върху служителите, водят до непостигане на най-добро изпълнение на функции и
задачи от всеки служител на фирмата.
Предмет на настоящия доклад са възможностите за повишаване на трудовия потенциал
на служителите чрез усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси с
използване на метода на хармонизационните
профили.
Целта на доклада е да се представят опорните точки на посочения по-горе метод, както и
произтичащи от прилагането му ориентири и
препоръки за усъвършенстване на системите за
управление на човешките ресурси.
Възприетите ограничения в доклада са
предимно в навлизане в съдържателни аспекти
на системата за управление на човешките ресурси и нейните ключови компоненти. В качеството на ключови компоненти на системата за
откроени: набирането и подбора; оценяването
на трудовото представяне; обучението и развитието; управлението на възнагражденията. Тяхната значимост и водещо място при функциониране на системата се изтъква в почти всички
публикации, насочени към системите за управление на човешките ресурси.
1. Базовите понятия „взаимодействие” и „хармонизация” в системата за управление на човешките ресурси
Доколкото метода на хармонизационните
профили е тясно свързан с понятията взаимодействие и хармонизация в системата за управление на човешките ресурси, е необходимо
кратко да се изясни тяхната същност.
Взаимодействието между ключовите компоненти на системата за управление на човеш-
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ките ресурси произтича от относителната им
обособеност като дейности, основава се на
връзките между тях, характеризира взаимната
им обусловеност и влияние, регулира функционирането на системата и постигането на нейните цели.
Хармонизацията на ключовите компоненти
на системата за управление на човешките ресурси произтича от реалното взаимодействие
между тях, основава се на принципа за хармония в системата и е най-високата степен на
съгласуваност и съответствие, при която системата е в равновесно състояние и функционира като единен организъм.
Проведено проучване на широк кръг литературни източници, в т. число и на методически
разработки, показва наличие на „бели полета”
по отношение на взаимодействието и хармонизацията е системата. Тази методическа недостатъчност се отразява по-нататък в практиката
на изграждане или усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси. По
този начин се затруднява нейното функциониране като единен организъм и не се постигат в
достатъчна степен целите на системата.
Всичко това дава основание да се твърди,
че е необходимо обогатяване на методическите
положения предимно с методи и инструментариум, насочени към запълване на посочената
празнота. Един от тези възможно методи е
хармонизационният профил. Той представлява
авторова адаптация на известни в управленската наука и с определено приложение в практиката мотивационни профили, компетентностни
и други профили.
2. Разработване на хармонизационен профил
на системата за управление на човешките ресурси на фирмата
При разработване на хармонизационен
профил на системата за управление на човешките ресурси, в методичен план са решени два
предварителни проблема:
Първо, достигнато е до извеждане и дефиниране на достатъчен обхват от фактори (респ.
признаци), които характеризират хармонизацията в системата.
Второ, извършена е определена аргументация относно начина за оценка на състоянието
на факторите във фирмата като предпоставка
за формиране на скалата за оценка и ориентиране на експертите, които дават оценката.
Хармонизационният профил следва да характеризира равнището на хармонизация на

четирите ключови компонента. Оттук произтича
и практическа трудност, а именно дори за добре идентифицирани и дефинирани фактори на
хармонизацията, да се извършва обективна експертна оценка на състоянието им.
Относно обхвата на факторите (респ.
признаците), които характеризират хармонизацията на ключовите компоненти на системата.
Без претенции за пълен обхват като такива
в предлагания метод са формулирани:
- равнище на разработеност на ключовите компоненти на системата като вътрешнофирмена регламентация;
- спазен принцип за последователно
влияние на всеки компонент на системата върху следващите ключови компоненти, вкл. с валидност и в обратна
посока;
- сигурност, че правилата на системата
се спазват от всички, в т. число от изпълнителния директор до преките ръководители във фирмата;
- използван научен инструментариум за
оптимизиране на взаимодействието
между ключовите компоненти на системата;
- осъществено целеполагане във системата, респ. постигнато съответствие и
съгласуваност между стратегическите
цели на фирмата, целите на системата, конкретните цели за постигане при
осъществяване на ключовите компоненти на системата;
- наличие на ресор по управление на човешките ресурси във фирмата с доказателства за адекватен на изискванията
на системата професионално – административен капацитет;
- наличие и съобразяване във фирмата
на причинно – следствени връзки, взаимна обусловеност и взаимодействие
между ключовите компоненти на системата;
- обща насоченост на ключовите компоненти към човешките ресурси на фирмата с цел повишаване на трудовият
им потенциал и неговото използване;
- заложени във всеки от компонентите
мотивационни ефекти, които да нарастват при успешно взаимодействие на
компонентите, респ. при осъществено
тяхно хармонизиране;
- ресурсна осигуреност на ключовите
компоненти на системата, в т.число
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финансова, материална, информационна;
- ясно и конкретно дефинирани и персонифицирани правомощия и отговорности на длъжностни лица (вкл. в
длъжностните им характеристики) по
осъществяване на дейностите в ключовите компоненти и извършено подходящо обучение на длъжностните лица;
- заложена във всеки от компонентите
оценка на служителите, вкл. на кандидатите за свободни длъжности, оценка
на професионалните знания и умения,
опит, личностни качества, трудово поведение и резултати в труда и нейното
основаване на близки критерии и показатели, без непременно да са тъждествени.
Относно възможностите и начина за оценка на състоянието на факторите във фирмата
като предпоставка за формиране на оценъчната скала.
Оценката на посочените по-горе фактори
на практика е силно затруднена, особено като
количествена измеримост. При това положение
изходът е тя да се основава на експертни оценки.
По отношение на скалата за оценка на
състоянието на факторите в доклада се предлага четиристепенна скала със съответна аргументация на отделните оценки:
Оценка 1: Много добра – Факторът е приведен в съответствие с научни постижения и
добри чужди практики. Състоянието му във
фирмата изцяло отговаря на изискванията за
хармонизация на ключовите компоненти на
системата;
Оценка 2: Добра – Факторът съответства в
добра степен на научни предписания и успешни
чужди практики. Състоянието му във фирмата
поражда несъществени затруднения върху хармонизацията на ключовите компоненти на системата;
Оценка 3: Задоволителна – Съответствието на фактора на научни предписания и на добри чужди практики е недостатъчно. Състоянието на фактора поражда затруднения върху
хармонизацията на ключовите компоненти на
системата и намалява значително положителните ефекти от нейното функциониране;
Оценка 4: Слаба – Състоянието на фактора е незадоволително от гледна точка на хармонизацията на ключовите компоненти на системата. Необходимо е същественото му по12

добрение, с оглед постигане целите на системата.
Съдържателното дефиниране на оценките
като условия за тяхното присвояване подпомага формирането на близка до реалностите експертна оценка за състоянието на факторите.
Същевременно то има и конструктивен характер като се има предвид, че тези фактори са
управляеми, т.е. те могат да бъдат подобрявани във фирмата.
Етапите, през които се осъществява метода на хармонизационните профили, са синтезирано представени в следната последователност:
Първи етап: Инструктаж, а при необходимост обучение на специалист от ресора по управление на човешките ресурси във фирмата
по прилагането на метода на хармонизационните профили.
Втори етап: Подготвяне или избор на подходяща анкетна карта за установяване на хармонизационния профил на системата.
Трети етап: Инструктиране на включените
в анкетирането длъжностни лица във фирмата.
Четвърти етап: Попълване на индивидуални анкетни карти, обработване и обобщаване
на резултатите от анкетирането.
Обработването на анкетните карти се
осъществява в следната последователност:
1. Определя се ранглистата на десетте
най-важни хармонизационни фактори чрез обработване на индивидуалните анкети по и използване на формулата:
m .A + m2.B + ... + mn .Z
(1)
,
Относителн о тегло = 1
m1 + m2 + ... + mn
където
(m1+m2+…+mn) е броят анкетирани;
A, B, C, … Z, - мястото на хармонизационния фактор в класацията на анкетирания.
2. Обобщава се относителния дял (процента) на анкетираните длъжностни лица, потвърдили с „ДА” експертната си оценка за отделните фактори.
Извършеното намира израз в т. нар.
„Обобщена форма от анкетирането”.
Пети етап: Построяване на хармонизационния профил на СУЧР на фирмата.
Информационна база за построяване на
хармонизационния профил е попълнената с
данни обобщена форма. Самият профил се
представя върху окръжност, разделена равномерно на 10 сектора, съответстващи на десет-
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те най-важни хармонизационни фактори. За
всеки фактор се нанасят процентите от обобщената форма.
Зоната очертана от непрекъсната линия
между отделните сектори по „Оценка 1” представлява фактическия хармонизационен профил
на системата за управление на човешките ресурси. Той характеризира оползотвореният потенциал на системата във фирмата. Останалите зони на окръжността характеризират неизползвани възможности за хармонизация в системата, резултат от влиянието на фактори, които по преценка на експертите се нуждаят от
подобрения.
Шести етап: Насоки за анализ и подобрения на хармонизационния профил на системата
за управление на човешките ресурси.
Насоките могат да бъдат систематизирани
както следва:
- идентифициране от експертите на десетте най-важни фактори за хармонизацията в системата, т.е. тези, които
изискват специално внимание в осигуряване на синхрон между четирите
ключови компоненти;
- открояване на лимитиращите хармонизационни фактори в системата, т.е. тези, които самите експерти оценяват
като проблемни и нуждаещи се от подобрения;
- диференциране на степента на проблемност или на успешност на хармонизационните фактори, определяна в
зависимост от обобщените крайни
оценки за тяхното състояние;
- предоставяне на ориентири за търсене
на причини, обстоятелства и факти,
които правят даден хармонизационен
фактор проблемен, както и на възможности за преодоляването му като
такъв;
- осъществяване на сравнителен анализ
на хармонизационните профили на
системата за управление на човешките
ресурси във фирмата за различни периоди от функциониране на системата
(напр. съпоставка на хармонизационния профил от предишната с настоящата година или полугодие; разкриване и анализ на динамиката или изменението в профила). С други думи,
осигуряване на възможности за оценка

на извършеното по преодоляване на
проблемните фактори и усъвършенстване на взаимодействието и хармонизацията в системата.
Обобщения и изводи
Първо, при хипотезата, че хармонизацията
на ключовите компоненти на системата за управление на човешките ресурси е реален практически проблем в индустриалните фирми, неговото идентифициране в конкретен план може
да се осъществява и чрез използване на метода
на хармонизационните профили.
Второ, хармонизационният профил представя достатъчно сполучливо равнището на
хармонизация в системата, разкрива проблемите и лимитиращите фактори на хармонизацията
като дава възможност усилията на мениджмънта и преди всичко на ресора по управление на
човешките ресурси във фирмата да се насочват
към тяхното усъвършенстване.
Трето, регулярното разработване на хармонизационни профили и тяхното задълбочено
анализиране може да допринася за усъвършенстване на взаимодействието и достигане до
хармонизация на ключовите компоненти на
системата, а по този начин да осигурява подкрепа в постигане на нейните цели.
Четвърто, в голяма степен чрез метода на
хармонизационните профили се намира сполучливо решение на проблемите в съпоставката „желано (оптимално) състояние на хармонизацията – фактическо (реално) състояние на
хармонизацията в системата”.
Пето, разработването на хармонизационни
профили по същество в качеството на анкетирани лица да бъдат привличани представители
на висшия мениджмънт на фирмата, ръководители и специалисти от ресора по УЧР във фирмата, преки ръководители на екипи.
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IMPROVING THE SYSTEM OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Stanka Koleva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The positive effects of the human resources management system in large Bulgarian companies, especially
regarding the development of labor potential of these plants, are insufficient. Important counter factor is disrupted
interaction between key components of the systems. This report provides brief overview of the harmonization
profiles method. The usage of this method helps for revealing some problems in the interaction between them and
provides guidelines for improving and harmonizing the system.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Петя Данкова
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Резюме
Концепцията за устойчиво развитие вече повече от две десетилетия е обект на дискусии както сред научната общност, така и сред представителите на бизнеса. В подкрепа на необходимостта от популяризиране на
принципите на устойчивото развитие и от реалното им прилагане в практиката, ООН обявява десетилетието
2005 – 2014 г. за декада на образованието по устойчиво развитие. Настоящата статия разглежда интелектуалния капитал на предприятието като ключов фактор за постигане на устойчиво развитие. Представена е концепцията за устойчиво развитие, както и същността на интелектуалния капитал на предприятието в неговите три
структурни елемента – човешки, структурен и релационен капитал. Във всеки от тези елементи са изведени
възможности за реализиране на устойчиво развитие в практиката посредством целенасочено развитие на интелектуалния капитал на предприятието.
Ключови думи: устойчиво развитие, интелектуален капитал, икономика на предприятието.
Key words: sustainable development, intellectual capital, business economics.

Увод
„Информацията и знанието са термоядреното оръжие в днешната конкурентна борба. Знанието е по-ценно
и по-могъщо от природните ресурси, от големите фабрики и от дебелите пачки.” [23]

Концепцията за интелектуалния капитал
на бизнес организациите придобива все поголяма популярност в контекста на днешната
икономика на знанието. В условията на засилваща се конкуренция между пазарните участници, бързо променящи се потребности и
очаквания на потребителите и глобални екологични проблеми, бизнесът все по-убедено
поставя акцент върху създаването и развитието на знанието в неговите различни форми. В
доклада на комисията Брунтланд се подчертава, че „технологиите и обществената организация могат да бъдат управлявани и подобрявани, така че да направят път за една нова
ера на икономически растеж”, основан на
принципите на устойчивото развитие [16].
Безспорна истина е, че природните ресурси
на планетата се изчерпват. Истина е обаче
също, че единственият ресурс, с който
човечеството ще разполага в изобилие и който
няма да се стреми да ползва пестеливо, са
човешките
способности
и
знания
[3].
Интелектуалният капитал може да се
превърне в ключов фактор за постигане на
устойчиво развитие на планетата.

1. Устойчиво развитие
1.1. Развитие на концепцията за устойчиво
развитие
За проблемите на устойчивото развитие
на планетата се заговаря за пръв път преди
близо 40 години, в хода на състоялата се през
1972 г. в Стокхолм конференция по проблемите на околната среда. В рамките на този
форум са отправени сериозни предупреждения за негативното въздействие на стопанската дейност върху природата [18]. Самото понятие „устойчиво развитие” е въведено с доклада „Нашето общо бъдеще”, публикуван
през 1987 г. от Световната комисия по околна среда и развитие (известна като Комисията
Брунтлант, по името на своята председателка).
Докладът е планиран като глобална стратегия
за промяна, в центъра на която стои концепцията за устойчивото развитие на планетата,
дефинирано като „развитие, което създава
възможност за задоволяване потребностите на
днешното поколение без да застрашава възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности” [16] (фиг. 1).
През 1992 г. в Рио де Жанейро е проведена конференция на ООН по околната среда
и развитието, с участието на 150 държави,
където е приета програмата „Дневен ред 21”.
Тя представлява стратегия за постигане на
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Фиг. 1. Дефиницията за устойчиво развитие, подписана от Гро Харлем Брунтланд

устойчиво развитие през настъпващия тогава
двадесет и първи век [5]. През 2002 г. в Йоханесбург се провежда среща на върха по
проблемите на устойчивото развитие, в рамките на която се вниманието се насочва върху
социокултурните аспекти на реализирането на
концепцията за устойчиво развитие, като се
подчертава необходимостта от развитие на
човешките ресурси [11]. С решение на Общото събрание на ООН от същата 2002 г., десетилетието 2005–2014 г. е обявено за декада
на образованието по устойчиво развитие, като
е подчертано ключовото значение на знанието
като фактор за постигане на устойчиво развитие [19]. Европейската комисия също разглежда устойчивото развитие като една от
ключовите дългосрочни цели на Европейската
общност, за чието реализиране през 2001 г. е
разработена Стратегия за устойчиво развитие
на ЕС. Стратегията представлява рамка за
постигане на дългосрочно устойчиво развитие,
при което икономическият растеж, социалното развитие и опазването на околната среда
вървят ръка за ръка и взаимно се подкрепят
[6].
1.2. Устойчиво развитие на бизнес организацията – „тройна ефективност”
В основата на концепцията за устойчиво
развитие стои балансирането между икономически, социални и екологични цели на организацията или на обществото като цяло. За измерване резултатите на предприятието по
постигане на тези цели се прилага концепцията на т. нар. тройна ефективност (triple
bottom line), известна също като концепцията
3Р – печалба (profit), природа (planet), хора
(people) (фиг. 2).
Икономическите цели на бизнеса се
свързват преди всичко със създаването на
печалба за собствениците. Безспорно е, че
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предприятие, което не носи печалба за своите
собственици, не би могло да съществува.
Концепцията за устойчиво развитие обаче не
допуска преследване на печалба на всяка цена и изисква съгласуване на икономическите
със социалните и екологичните измерения на
функциониране на бизнеса. Социалните цели
на бизнеса се свързват предимно със справедливо отношение както към служителите на
предприятието, така и към общността, на чиято територия то функционира – справедливо
заплащане, осигуряване на безопасни условия
на труд, създаване на безопасни продукти и
услуги, подпомагане на местната общност
чрез дарения и др. Екологичните цели на бизнеса се свързват с недопускане на замърсяване на околната среда чрез съблюдаване на
съответни екологични норми, ефективно използване на суровините, материалите и енергията, опазване на биологичното разнообразие
на планетата и др.
Икономически цели:
- Печалба за собствениците;
- Рентабилност;
- Пазарен дял.
PROFIT

PEOPLE
Социални цели:
- Създаване на работни
места;
- Безопасни продукти и
услуги;
- Здраве и безопасност.

PLANET
Екологични цели:
- Чиста околна среда;
- Опазване на
природните ресурси;
- Съхраняване
биоразнообразието.

Фиг. 2. Концепцията „тройна ефективност” (3Р)

2. Интелектуален капитал на предприятието
2.1. Същност на интелектуалния капитал
За пръв път понятието интелектуален капитал (ИК), в смисъл на „интелектуална дейност”, употребява през 1969 г. Дж. К. Гълбрайт в свое писмо до Калецки [23]. Използването на понятието в съвременния му смисъл
се въвежда от Т. Стюарт, който в своя в списание Форчън от 1991 г. пише: „Всяка компания зависи все по-силно от знанието – патенти, процеси, управленски умения, технологии, информация за клиенти и доставчици,
както и от старомодния опит. Събрани заедно,
всички тези знания формират интелектуален
капитал. С други думи, това е съвкупността
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от всичко, което всички в компанията знае и
което създава за нея конкуренти предимства”
[21]. Следователно, в рамките на организацията информацията и знанието придобиват
формата на ИК. Според Иноземцев, ИК е нещо като „колективен мозък”, акумулиращ
знанията и уменията на сътрудниците, интелектуалната собственост и натрупания опит,
организационната структура, информационните мрежи и имиджа на предприятието [1].
Прегледът на различните дефиниции на
ИК [8, 9, 10, 23] показва, че всички те се
обединяват около следното: ИК има нематериален характер; в основата му стои знанието; ИК има значителен принос за създаване на
стойност и повишаване стойността на предприятието. Последното се потвърждава от
множество емпирични изследвания, очертаващи нарастваща разлика между пазарната и
счетоводната стойност на компаниите [13, 14,
21]. Например, проучване на 3500 компании
в САЩ за период от 20 години сочи, че докато през 1978 г. счетоводната стойност на
компаниите е средно 95% от пазарната им
цена, то през 1998 г. счетоводната стойност
възлиза само на 28% от пазарната стойност
на компаниите [21]. Тази разлика авторите
обясняват с натрупания в компаниите ИК. Едвинсън и Малоун определят ИК като знание,
което може да бъде превърнато в стойност и
подчертават, че пазарната стойност на компанията показва нейната истинска стойност [10].

В доклад на Световната банка се изтъква
необходимостта от измерване и управление
на ИК [26]. Много организации в света се
справят успешно с това предизвикателство –
например застрахователната компания Скандиа, която разработва популярния навигатор
на Скандиа за управление на ИК, в рамките
на 6 години реализира 75% икономии от разходи за организация и управление, като същевременно увеличава производителността си
с 400% [15].
2.2. Структурни елементи на интелектуалния
капитал
ИК като организационен потенциал се
разглежда като съставен от три структурни
елемента: човешки капитал, структурен капитал и релационен капитал (фигура 3). Човешкият капитал представлява съвкупността от
индивидуалните знания, умения, талант, професионален на сътрудниците и мениджмънта
на предприятието. Описван е и като „колективната способност на компанията да извлича
най-добрите решения за клиентите си от базата знания на индивидите в нея.” [20]. Според
повечето автори [8, 10], човешкият капитал е
най-важният елемент на ИК, тъй като е източник на креативност и иновации, трудно може
да бъде копиран и поради това е източник на
ключови конкурентни предимства. Човешкият
капитал обаче е и най-рисков, тъй като всъщност принадлежи не на предприятието, а на
отделните индивиди.

Интелектуален капитал на предприятието

Човешки капитал:
− Знания и образование;
− Умения и способности;
− Талант;
− Професионален опит;
− Креативност;
− Способности за учене;
− Навици и нагласи;
− Лоялност;
− Морални ценности.

Структурен капитал:
− Интелектуална собственост
(патенти, лицензи, търговски
марки, и др.);
− Организационноуправленска структура;
− Производствена структура,
− Информационна система и
архитектура, бази данни;
− Процеси, процедури,
− Документооборот.

Релационен капитал:
− Репутация, имидж;
− Взаимоотношения с
клиентите;
− Лоялност на клиентите;
− Взаимоотношения с
доставчиците, с други бизнес
партньори и заинтересовани
лица;
− Взаимоотношения с
местната общност.

Фиг. 3. Структурни елементи на интелектуалния капитал на предприятието

Структурният капитал се свързва с вътрешната организация, която подпомага човешкия капитал в процеса на създаване на
стойност. Включва обекти на интелектуалната

собственост (патенти, лицензи, търговски
марки и др.), организационно-управленската и
производствената структура в предприятието,
процеси, процедури, документооборот, ин17
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в негова основа.” [4]. ИК задава посоката,
характера, темпа на технологично изменение
на производството и на продукцията на предприятието [2]. Бонтис разглежда ИК като
скрити стойности на индивидите, предприятията, институциите, обществата. „Тези скрити
стойности са корените, които изхранват и
култивират нашето бъдещо благосъстояние”
[7].
Фиг. 4 представя виждането на автора за
това как чрез трите структурни елементи на
ИК на предприятието може да се въздейства
позитивно върху устойчивото развитие, в неговите три основни направления – икономика,
общество, околна среда. Положителното въздействие на ИК на предприятието върху неговите икономически резултати е доказано от
множество автори [13, 14, 21]. По-конкретно,
развитието на човешкия капитал на предприятието води до повишаване мотивацията, лоялността, нивото на знанията и уменията на
сътрудниците и мениджмънта, а оттук и до
повишаване на производителността и подобри икономически резултати. Структурният
капитал влияе позитивно върху икономическия резултат чрез разработването на обекти
на интелектуалната собственост за предприятието, установяването на добре координирани
организационно-управленска и производствена структури и др. Положителните ефекти от
развитието на релационни капитал са добрия
корпоративен имидж и добрите взаимоотношения с различните заинтересовани лица, и
преди всичко с клиентите.

формационна система и архитектура, бази
данни, експертни системи. Структурният капитал е знание, формализирано и структурирано във вътрешните системи на предприятието – той е „всичко, което остава в офиса,
когато служителите си тръгнат” [17].
Релационният капитал включва всички
релации (връзки) между предприятието и неговите заинтересовани лица (стейкхолдъри) и
цялото знание, запечатано в тези връзки.
Свързан е с взаимоотношенията на предприятието с неговите клиенти, доставчици и други
ключови бизнес партньори, както и отношенията с местната общност. Понякога е наричан
клиентски капитал, тъй като отношенията с
клиентите несъмнено са най-същественият му
елемент. Включва също така възприемането
на предприятието от страна на заинтересованите лица (имидж, репутация, марка и др.).
Разглеждането на ИК като съставен от
три елемента е възприето от редица международни организации, като Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие [12],
Международната организация на счетоводителите [25] и др.
3. Възможности за постигане на устойчиво
развитие чрез развитие на ИК на предприятието
В условията на днешното постиндустриално общество, знанието е ключов фактор,
определящ насоката на развитие на обществото като цяло и на икономиката в частност.
„В определена степен може да се твърди, че
знанията, като неизчерпаем ресурс, се превръщат във фактор на на устойчивото развитие,
Човешки капитал:
- Мотивирани, лоялни, знаещи
сътрудници и мениджмънт;
- Повишена производителност на
труда.

Структурен капитал:
- Интелектуална собственост;
- Координирана и оптимизирана
орг.- упр. и произв. структура;
- Добра инф.система, бази данни.

Човешки капитал:
- Създаване на работни места;
- Дарения и друго подпомагане
на нуждаещи се лица и на
неправителствени организации.

Релационен капитал:
- Положителен имидж;
- Добри взаимоотн. с клиенти,
доставчици, партньори,
заинтересовани лица.
Човешки капитал:
- Формиране у сътрудниците на
отношение към околната среда;
- Инициативи за мероприятия за
опазване на околната среда.

PROFIT

Структурен капитал:
- Въвеждане на Система за
управление на качеството;
- Сформиране на Комитет по
етиката и околната среда.
Релационен капитал:
- Предоставяне на безопасни
продукти / услуги;
- Публикуване на „Социален и
екологичен отчет”.

PEOPLE

PLANET

Структурен капитал:
- Разработване и въвеждане на
материали и технологии, щадящи
околната среда;
- Въвеждане на СУОС.
Релационен капитал:
- Въвеждане на продукти /
услуги, щадящи околната среда;
- Изисквания към партньорите
по веригата на доставките.

Фиг. 4. Въздействие на ИК на предприятието върху устойчивото развитие
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По отношение на положителния ефект от
ИК върху състоянието на обществото се
очертават следните въздействия. Чрез развитието на своя човешки капитал, предприятието създава работни за хората и подпомага
местната общност с дарения и експертна подкрепа за нуждаещи се лица и НПО. В сферата
на структурния капитал, позитивно върху обществото биха се отразили въвеждането в
предприятието на Система за управление на
качеството (СУК), както и сформирането на
комитет по етиката и околната среда, с участие на представители на местната общност. В
пряка връзка с това е развитието на релационния капитал на предприятието чрез ежегодно публикуване на „Социален и екологичен
отчет”, както и предоставяне на клиентите на
безопасни за здравето им продукти и услуги.
Върху състоянието на околната среда,
ИК на предприятието може да упражни положително влияние, като чрез обучения и други
мероприятия се формира у сътрудниците отношение към съхраняването на природата,
предприемат се стъпки за повишаване на
енергийната ефективност, икономично ползване на хартия и др. В сферата на структурния капитал, позитивни ефекти могат да се
търсят в разработването и / или въвеждането
в предприятието на технологии и / или материали, щадящи околната среда, въвеждането
на производствени процеси, консумиращи помалко ресурси и използващи затворен цикъл,
както и технологии за оползотворяване на отпадните продукти. По отношение на релационния капитал, предприятието би могло да
въведе продукти, услуги, опаковки, щадящи
околната среда, както и да формира у своите
клиенти положително отношение към такива
продукти и услуги. В тази връзка, изисквания
за придържане към принципите на устойчивото развитие предприятието би могло да предявява към всички свои партньори по веригата
на доставките.
Изводи и препоръки
Изведените в настоящата статия възможности за въздействие върху устойчивото развитие чрез развитие на ИК на бизнес организациите дава една нова насока в използването
на знанието като ключов фактор за повишаване благосъстоянието както днес, така и на
идващите поколения.

Литература
1. Иноземцев, В. За пределами экономического
общества. Москва. 1998.
2. Крутий, И., Новикова, Ю. Механизм приращения интеллектуального капитала личности и
компании. Проблемы теории и практики управления. 2006. 6. с. 41-50.
3. Сакайя, Т. Стоимость, создаваемая знанием,
или История будущего. в: Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология.
Москва. 1999.
4. Удальцова, М. Социальные составляющие устойчивого развития. в-к НГУЭУ. 2009. № 2. с.
8-13.
5. Agenda 21. UN Department of Economic and
Social
Affairs.
Division
for
Sustainable
Development. 1992.
6. A Sustainable Europe for a Better World: A
European Union Strategy for Sustainable
Development.
Communication
from
the
Commission. 15 May 2001.
7. Bontis, N. National Intellectual Capital Index, A
United nations initiative for the Arab region.
Journal of Intellectual Capital. 2004. № 1. pp.
13-39.
8. Brooking, A. Intellectual capital: core asset for
the third millennium enterprise. International
Thomson Business Press. London. 1996.
9. Canibano, L., Garcia-Ayuso, M., Sanchez, P.
Accounting for Intangible: A Literature Review.
Journal of Accounting Literature. 2000. 19. pp.
102-130.
10. Edvinsson, L., Malone, M. Intellectual Capital:
Realizing your Company’s True Value by Finding
Its Hidden Brainpower. Harper Business. New
York. 1997.
11. From our origins to the future. Johannesburg
Declaration on Sustainable Development. 2002.
12. Guidelines
and
instructions
for
OECD
Symposium. International Symposium Measuring
Reporting Intellectual Capital. OECD. Amsterdam.
June. 1999.
13. Handy, C. Beyond Certainty. Hutchinson.
London. 1995.
14. Jacobsen, K., Ross, G. The knowledge toolbox:
a review of the tools available to measure and
manage
intangible
resources.
European
Management Journal. 1999. Vol. 17.
15. Morgan, M., Improving business performance:
are you measuring up, Journal of Management,
1998, 49(2), pp.10-12
16. Our Common Future. Report of the World
Commission on Environment and Development.
1987.
17. Pierce, J. Intellectual Capital, Social Capital and
Communities
of
Practice.
Knowledge
management for beginners. Online. 2002.
18. Report of the United Nations Conference on the
Human Environment. Stockholm. 1972.

19

Петя Данкова

19. Resolutions adopted by the General Assembly.
57/254. United Nations Decade of Education for
Sustainable Development. United Nations. 2002.
20. Rose,
I.
Valuing
intellectual
capital.
Organizational Change Program for the CGIAR
Centers. 2000.
21. Stewart, T. Accounting Gets Radical. Fortune.
April. 2001.
22. Stewart, T. Brainpower. Fortune. June. 1991.

23. Stewart, T. Intellectual capital. The new wealth
of organizations. New York. Doubleday/
Currency. 1997.
24. Sveiby, K. Intellectual Capital and Knowledge
Management. 1998.
25. The
measurement
and
management
of
intellectual capital. IFAC. New York. 1998.
26. World Development Report. World Bank. 2006.

INTELLECTUAL CAPITAL OF THE ENTERPRISE AS A KEY FACTOR FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Petya Dankova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The concept of sustainable development has been a subject of discussions for more than two decades, both
among scientists and among representatives of real business. The United Nations General Assembly has
announced the period 2005-2014 as a Decade for Education for Sustainable Development. This fact substantiates
the need to popularize the principles of sustainable development among the broad public and to put these
principles into practice. The author of the present paper believes that the development of the intellectual capital of
the enterprise can be considered a focal point in which knowledge, business practice and sustainable development
cross each other. The main aim of the paper is to explore the intellectual capital as a key factor for the sustainable
development of the business enterprise. The concept of sustainable development is presented in brief. The
essence of intellectual capital is discussed, in its three main elements – human capital, structure capital and
relational capital. Within each of these elements, the interconnection to the long term sustainable development of
the business organization is analyzed. Some recommendations are outlined for the sustainable development of the
enterprise through the successful development its intellectual capital.
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Увод
Целта на настоящата статия е да се изследва ролята на одита за повишаване на конкурентоспособността на човешкия фактор. Тя
е дефинирана в отговор на потребността от
постоянно повишаване качеството на управлението на човешките ресурси в съответствие
с постоянно променящите се условия в организацията, новите ценности на потребителите
на пазара и засилващата се глобализация.
Нарастването на конкурентоспособността на
човешките ресурси дава пряко отражение
върху конкурентоспособността на организацията [2].
Управлението на човешките ресурси е
част от цялостната система за управление на
организацията и затова системата за техния
одит се изследва като съставен елемент от
системата на нейния вътрешен одит.
В процеса на изследването се анализират
основни процеси, свързани с управлението на
качеството на човешките ресурси и възможността за неговото поддържане и постоянно
повишаване.
Познаването на същността на одита на
човешките ресурси се възприема като условие за перманентно наблюдаване и своевременно откриване на настъпващите при тях
отклонения и несъответствия, с оглед на своевременното им отстраняване.
За постигане на поставената цел е необходимо:
Първо: да се характеризира същността
на концепцията за одит на човешките ресурси

в съответствие с тяхната специфика и да се
формира система от принципи, които не влизат в противоречие с принципите на одита в
управлението на организацията;
Второ – да се правилата и дефинират
процедурите на одита в управлението на човешките ресурси.
Съдържателна характеристика на одита на
човешките ресурси
Одитът на човешките ресурси е нова област на знанието, която се свързва с контролиране на параметрите на качеството на този
ресурс и възможностите за тяхното постоянно
подобряване в съответствие с потребностите
на организацията. Разкриването на същността
и характеристиката на вътрешния одит в управлението на човешките ресурси, както и
извеждането на основните правила и принципи, предполага анализ и селектиране на определения и концепции за одита на известни
одиторски институции и изявени личности,
които имат сериозна методическа подготовка
и богат опит в одитната дейност главно в областта на финасово-счетоводната област [14]. Наличието на положителни одитни практики в тази и някои други области, дава възможност за тяхното адаптиране и използване
при изграждането на концепцията за одита в
управлението на човешките ресурси.
Изясняването на одита в тази специфична
сфера, както и на неговите основни правила и
принципи, дава възможност да се подобри
качеството на извършваната работа и да се
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повиши капацитета на човешкия фактор в
организацията. Правилното дефиниране на
насоките на одита е определящо условие за
нарастване ролята на човешките ресурси в
процеса на повишаване на нейната конкурентоспособност.
В многобройните и разнообразни определения и концепции за одита се откриват общи
черти, които го характеризират като дейност,
процес и функция със специфичен характер,
насочени към откриване на несъответствия и
отклонения от предварително определени характеристики и показатели. Тяхното изследване и съпоставянето им със спецификата на
човешките ресурси дава възможност да се
формулира едно обобщаващо определение,
според което „Одитът на човешките ресурси е
системен процес, чрез който компетентно,
независимо лице, събира и оценява доказателства по направени твърдения, отнасящи се
до дейността по човешките ресурси, с цел да
се изрази лично мнение за степента на съответствие на дадено твърдение на установените
критерии и предоставяне на резултатите на
заинтересованите лица” [6].
Идеята за разширяване обхвата на одита
не е нова, но все още се възприема твърде
трудно и боязливо. Причината е в това, че той
се е утвърдил по отношение на счетоводните
сметки и неговото разпростиране върху други области се приема с известен скептицизъм.
Още в края на миналия век, обхвата на одита
постепенно се разширява и на ръководителите
на организацията се предоставя информация
за нейното състояние и евентуално за предвиждане на рисковете, които съпътстват тяхната работа и решенията, които вземат. В
случая вътрешния одит се свързва с информационно осигуряване на ръководителя на
организацията и на неговия екип за важни
събития, от които зависи нейното конкурентоспособно функциониране.
Според Американския институт на вътрешните одитори, вътрешното одитиране се
определя като независима функция на оценяване, осъществявана в самата организация с
оглед проучване и оценяване на нейните дейности. В това определение доминира разбирането за независимия, оценъчния и обслужващ
характер на вътрешния одит по отношение на
ръководителя и ръководещия екип. То характеризира съвременната роля и позициите на
вътрешния одитор в организацията, където
мениджъра и/или собственика са възприели
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неговия нов статус най-вече по отношение на
помощта и поддръжката, както за собствената
им работа, така и за целия персонал. Нарастващата комплексност на модерния бизнес
също предизвиква потребността от обогатяване съдържанието на вътрешния одит и особено по отношение на човешките ресурси. Разширяването на обхвата на одита е свързано с
постепенната промяна на статуса на вътрешния одитор. Тя не преминава безконфликтно –
от една страна, ръководителите усещат потребността от по-пълноценно използване на
труда на вътрешните одитори, за получаване
на по-богата информация за състоянието на
предприятието, а от друга - имат известно
притеснение, да им делегират по-вече правомощия и да им възлагат нови изисквания.
Настъпващите сериозни промени в управлението в края ХХ и началото на ХХІ век,
обаче ускориха процесите по трансформирането на ролята на вътрешния одитор от регистратор на фактическото състояние на сметките и помощник на външните одитори, в оценител и консултант на ръководителя. Тази негова роля постепенно се обогатява с редица
нефинансови дейности, които имат важна
роля за управленските решения и особено по
отношение на човешките ресурси. Утвърждаването на статута на вътрешния одитор и
разширяването на неговите правомощия към
сферата на човешкия фактор се свързва и с
етичните стандарти, качеството на котрола и
степента на отговорност.
Вижданията на различни автори за същността и характера на одита в управлението
имат няколко обединителни характеристики –
системност, обективност и независимост,
верификация, взаимна зависимост между реално извършени дейности и критериите за
техния одит, съответствие и пригодност на
извършените дейности за постигане на дефинираните цели и независимост на личността
или институцията, които осъществяват одитирането.
Очевидно, това са принципни характеристики на одита, независимо в каква област
се осъществява той. Естествено е да съществуват и различия, които отразяват спецификата на одитирания обект, времето на провеждане на одита, характера на бизнессредата, в
която функционира съответния обект и др.
Направеното изследване върху вижданията и
разбиранията за одит на човешките ресурси в
организацията дават възможност да се офор-
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ми един съществен извод, продиктуван от
позициите на системния подход – одитът е
специфична отворена система, изградена и
утвърдена в практиката, която функционира
на три равнища:
- теоретико-методологично
равнище,
където се формулират основни процеси, правила и принципи на наблюдение, следене, установяване на степента на съответствие в поведението
на човешките ресурси с предварително дефинирани критерии и показатели и оформяне на заключителен доклад за тяхното състояние;
- идентифициращо равнище, където се
адаптират основните правила и принципи на одита към управлението на
съответния обект (в случая човешките
ресурси в организацията, заемащи
различни позиции в нейната дейност);
- оперативно-тактическо равнище, където се формулират конкретни критерии, показатели и стандарти за одитиране на конкретните дейности, извършвани от персонала. В тази система могат да се обособят три съвкупности от действия, които разкриват последователната конкретизация
на правилата, принципите и съдържанието на одита според потребностите
на управлението на човешките ресурси. От тяхното съдържание е видно е,
че има основни, базисни характеристики, които са валидни за одита, като
дейност, независимо къде и в какви
области се осъществява той. Те
формират базата, върху която се
надграждат характерните процеси на
одита в управлението на човешките
ресурси, а последните служат за среда, в която се развива одита (могат да
бъдат конкретни лица, стратегии и
процедури за качеството на извършваните работи, за квалификация и повишаване на компетенциите и др.).
По принцип, одитът в управлението на
човешките ресурси се осъществява в три направления:
- по отношение на структурата на персонала;
- по отношение на квалификацията и
компетенциите на персонала;

по отношение на мотивираността на
персонала да повишава знанията и
квалификацията си.
Чрез одита на структурата на персонала
се установява съответствието между:
- политиките на ръководството на организацията за преструктуриране на
персонала с нейната мисия и промените в потребностите на пазара;
- съответствие между организационната структура на персонала и функции, изпълнявани в организацията;
- съответствие между броя на персонала и обема на работа, която трябва
да се извърши.
Чрез одита на квалификацията и компетенциите на персонала се установява съответствие между:
- оценяването и подбора на персонала
и действителната потребност от персонал;
- съвместимост на квалификационно
равнище на персонала и изисквана
квалификация и опит за заемане на
съответното работно място;
- проектирането и организирането на
обучението на персонала и реалните
потребности на организацията;
- съществуващата квалификация и реалните потребности на организацията.
Чрез одита върху мотивацията на персонала се установява съответствие между:
- личната мотивация на персонала за
повишаване на квалификацията и
създадените условия за развитие и
реализация от страна на организацията;
- очакванията на персонала за получаване на определено материално и
морално възнаграждение и реално
полученото;
- съвкупността от мотивационни фактори за активизиране на трудовото
поведение от страна на организацията
и реално действащите мотивационни
фактори за персонала;
- динамиката на промените в организацията и окръжаващата бизнессреда и
динамиката на промени в квалификационното равнище на персонала.
За постигане на желаните резултати от
одита на човешките ресурси и за повишаване
на тяхната конкурентоспособност и устойчи-
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вост, важно място заемат принципите за осъществяване на одитните дейности в организацията. Тяхната съвкупност обхваща:
- икономия на персонал, чрез постоянно повишаване на квалификацията и
компетенциите;
- лоялност и безпристрастност при
оценяването и оформянето на одитния доклад;
- уважение и зачитане на човешкото
достойнство;
- системност, съответственост и последователност в развитието и израстването в кариерата;
- целенасоченост на персонала и съответствие с целите на организацията;
- независимост и обективност при изграждане на системата от критерии и
оценяването;
- неповторимост и уникалност на одитните дейности, съответстващи на
спецификата на одитирания обект;
- достъпност и конфиденциалност на
информацията за одит;
- ресурсна осигуреност на одита и др..
Прилагането на принципите за одит на
човешките ресурси е подкрепено от спазването на определени правила, които имат конкретен характер за всяка организация и са
свързани със спецификата на работата и равнището на компетентност на персонала. Основното правило, което има определящо значение за одитната дейност в управлението на
персонала е направените разходи за одита да
допринесат за получаване на по-високи приходи. Затова към звеното за вътрешен одит
следва да се обособи специализирана длъжност за наблюдение и анализ на поведението
на човешките ресурси, за да се осигури на
ръководителя постоянна информация за тяхното състояние и въз основа на нея да се
предприемат действия, които да осигурят повишаването на качеството на този ресурс и
като следствие да се постигне нарастване на
конкурентоспособността на организацията.
Към това основно правило трябва да се
добавят още няколко допълнителни правила,
които осигуряват ефективността на одита на
човешките ресурси като:
- своевременно регистриране на информацията от следенето и наблюдението на поведението на човешките ресурси;
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-

-

-

анализ и селекциониране на информацията и предоставяне на ръководителя само важната и съдържателна част от нея;
нагласа за вземане на решения въз
основа на документална завършеност и наличие на доказателства;
търсене на баланс между разходите
за одита, ползата и приходите, които
организацията може да получи (или
да направи икономия на разходи) в
резултат на въвеждането на вътрешния одит на човешките ресурси.

Одитни процедури на човешките ресурси
Одитът е комплексна, независима и документирана система за изследване и верификация на доказателства за съответствие на
фактическото състояние на човешките ресурси с предварително дефинирани изисквания и
критерии, оформени и представени в заключителен доклад с резултатите (констатациите
и предложенията). Разгледана през призмата
на управлението на човешките ресурси, тази
система се конкретизира по отношение на
управленските цели за развитието и съхраняването на персонала, за неговото преструктуриране, мотивация и създаване на предпоставки за растеж в кариерата. Привеждането на
тази система в действие е свързано с извършване на конкретни работи, подредени в определен логически порядък в рамките на определено време от страна на компетентни и
подготвени за целта органи, екипи или отделни лица от звената за вътрешен одит в организацията.
Чрез одита на човешките ресурси се създават предпоставки за основно преосмисляне
и радикална промяна на тяхното поведение в
съответствие с потребностите на организацията и бързо променящата се окръжаваща бизнессреда.
Процесът на одита в управлението на човешките ресурси обединява закономерно
следващи процедури по уточняване на целите
и стартиране на одита, планиране на дейностите по одитирането, анализ на обектите за
одитиране и изпълнение на планираните дейности, установяване степента на съответствие, заключителен доклад и програма за последващи действия.
Началната процедура има стандартен характер – чрез нея се определят изходните
позиции на одита в управлението на човешки-
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те ресурси – уточняват се целите на одита,
неговия обхват, критериите, оперативния график и се разпределят ролите между лицата,
които ще осъществяват одитната дейност.
Тази процедура има постановъчен характер и
от правилното определяне на целите и критериите, зависи качеството на целия одитен
процес и неговото отражение върху качеството на управлението на човешките ресурси.
Втората процедура е свързана с анализ
на съответствието или степента на съответствието между дефинираната вече цел на одита
на човешките ресурси и цялата постановка на
одитния процес с целите и интересите на управлението на организацията. Ако резултата
от анализа е незадоволителен, по пътя на обратната връзка се проверяват и доуточняват
изходните позиции на одитния процес.
Третата процедура е планирането на одита, в т.ч. разработването на плана за извършване на одитните дейности, определяне на
работните документи, които ще се използват,
уточняване на методиката, която ще се приложи, определяне на степента на риска и планиране на необходимите ресурси за извършване на одитната дейност.
Четвъртата процедура е „работна”. При
нея се извършват реални дейности по събирането и оценката на информацията за реалното
състояние на човешките ресурси, проверка на
доказателствата, формулиране на констатации и изводи от одита, писане на одитния доклад, обсъждане и приемане на доклада от
ръководителя на организацията. Тя е найтрудоемка, най-продължителна, сложна и
отговорна и изисква висока квалификация и
опит на одиторите.
Петата процедура е комплексен анализ
за достоверността на информацията, за верността на доказателствата и изводите. Вероятността в процеса на работата да се направят
пропуски и да се допуснат грешки при събирането и обработването на информацията,
при формулирането на изводите, заключенията и предложенията твърде е голяма.
При евентуални съмнения и спорове особено по отношение на изводите в заключителния доклад, по пътя на „обратната връзка” се
извършва цялостен или частичен анализ на
проведените дейности по време на „работната” процедура.
Одитът на човешките ресурси се осъществява по принцип от вътрешни одитори, но
при определени ситуации може да се възложи

на лица или екип от външна специализирана
организация, като предварително се разграничат правомощията и достъпа до информация
на двата екипа Така например, пред последните години се разширява практиката, организациите да възлагат на външни специализирани екипи оценяването на персонала и дефиниране предложения за неговото преструктуриране, за повишаване на компетенциите и
др.
Основната характеристика на одита в управлението на човешките ресурси е неговата
уникалност, перманентност и голямото разнообразие на одитните действия, които са
подчинени както на логиката на управленския
и производствения процес, така и на изискванията, целите и принципите на одита, т. е.
стандартния одитен процес, който следва спецификата на управлението и се трансформира и обогатява според особеностите на управлението на човешките ресурси.
Заключение
Одитът в управлението на човешките ресурси е специфичен процес, поради спецификата и уникалността на обекта за одитиране. В
структурно отношение той се разчленява на
конкретни процедури и дейности към тях,
които подлежат на съгласуване и управление.
Това се отнася до цялостната организация на
одитната дейност и се свързва със съчетаването на ресурсите, в т.ч. и на човешките, с
целите и задачите на одита и крайните цели на
управлението на съответната организация, в
която се извършва одитната дейност. Цикълът
в управлението на одитната дейност на човешките ресурси има за начало дефинирането на целите на одита, преминава през процесите и ресурсите, които са необходими за
одита и завършва с обратната връзка за установяване на съответствието.
Одитът в управлението на човешките ресурси е нова дейност, характерна с неповторимост и уникалност, която изисква ясни правила и цели, подходяща организация и компетентни професионалисти, които са в състояние да изследват и представят състоянието на
човешките ресурси в организацията и да подпомогнат ръководителите във вземането на
ефективни решения. През последните години
одитът в управлението на човешките ресурси
се възприема като основен фактор за повишаване на тяхното качество, вследствие на
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което нараства конкурентоспособността на
организацията.
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HUMAN RESOURSES AUDITING – A FACTOR OF INCREASING ITS
COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE
Rumyana Neykova
Higher School of Insurance and Finance, Sofia, Bulgaria
Abstract
In this study are examined the problems of auditing in management of the industrial companies and its role in
increasing the quality of management. It investigates also the attitude of managers to assume audits as a means
of improving the quality of managerial decisions and the increase of the final results of the company’s activities.
Here is also investigated the relation between the auditor specialization and the efficiency of managerial decisions.
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Резюме
Поради своето атрактивно присъствие и свободно поведение съвременните организации стават все посложни като обекти за одит по една проста и понятна причина – техният персонал и човешките ресурси, като
капитал, стават все по-трудни за успешно управление и ефективен контрол.
Ключови думи: управление на човешките ресурси, одит, контрол.
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Цел на настоящият материал е да се разгледат определени гледни точки, свързани с
човешките ресурси, които предполагат одита
като осъзната необходимост за успешното им
управление и влиянието им върху развитието
на съвременните организации. Сложността на
темата и реализацията на целта подсказват не
само задачите, но и алгоритъма на тяхното
логично разглеждане.
Съвременното равнище за разбиране на
мениджмънта предполага, че обект на управленската дейност са съвременните организации. В контекста на съвременната управленска
наука, най-общо, терминът „организация” се
тълкува в два смисъла: от една страна като
система за съществуване на стопански субект,
а от друга - като процес по създаване на самата система, на базата на отделно функциониращи елементи.
В контекста на самата тема, още по-тясно
и конкретно авторът възприема организацията
като определен образ на структурирана, конкретно организирана съвкупност от хора, реализиращи своите индивидуални цели и задачи в
процеса на групово взаимодействие, съобразен
и преосмислен през призмата на организационните интереси.
Човешкото поведение е твърде сложна,
многофункционална и динамична система, която сама по себе си е уникална организация,
подчиняваща се на особени закони. Тяхното
разбиране е възможният вариант за ефективно
управление и контрол. Съществен момент за
създаване на аналитична възможност е определянето на индивидуалните интереси на членовете на организацията, чрез изследване на актуалното ниво на потребности и мотивационната структура на дейност и организационните
интереси, формулирани и заявени в мисия,

цели, задачи и стратегия. Именно тяхната степен на съвпадение или степен на разминаване
определят степента на ефективност на цялостната организационна система [2].
Важно е да се отбележи, че разглеждането
на всяка организация не може да подмине анализа на отделни малки, включително неформални групи личности, като се отчита тяхната
социална значимост, поради реалната възможност всяка от тях да оказва влияние или да оставя отпечатък върху организационното поведение и развитие. Факторите, които се отчитат,
са организацията като цяло, съставено от отделни части, взаимоотношенията между личностните формации [3], включени в организацията, историята на системата и развитието на
организацията и динамиката на поведението на
самата организация.
Всяка организация, в зависимост от размера и характера на дейност, малко или много
е сложна система от отделни елементи. Поради
възможността всеки елемент да има относително самостоятелно значение и по този повод
специфично поведение, то той се превръща в
подсистема. Сложността на технологичните,
организационните и икономическите взаимоотношения между организационните елементи
предопределя необходимостта да се отчитат в
процеса на анализ специфичните особености
на методологическите принципи за системни
изследвания:
Първо. Свойствата на системите не са механичен сбор от свойства на формиращите я
елементи. В системните взаимоотношения се
проявяват и особени нови и различни свойства.
Второ. Сложността на организацията, като
реално съществуващ обект на изследване, се
нуждае обикновено от опростен модел за представяне. За всеки модел се създават и образ-
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ци, съобразени с типовите организационни цели
и задачи.
Трето. Всяка организация може и е единствено правилно да се разглежда като част от
цялостната икономическа система, или просто
се разглежда във взаимовръзка с външната
среда.
Провеждането на одит на съвременната
организация може и е правилно да се базира на
системния подход, в рамките на който организацията се осмисля като комплекс от взаимосвързани системи; от една страна като открита
система за и по повод своето развитие в многовариантно пазарно представяне, а от друга
като закрита система, имаща утвърдена организационно-нормативна структура, съществуваща вътре в откритата [1].
Организацията като открита система е субект на пазарни отношения и се разглежда в
рамките на маркетинговите концепции, което
се възприема като управление на организацията, изхождайки от външните пазарни критерии така наречените фактори на макро- и микросредата, пазарната конюнктура. Макросредата
се определя от фактори с икономически, технически, социален, правов и политически характер. Микросредата се свързва с поведението на потребителите, действията на конкурентите, политиката на инициаторите и посредниците. Създаденото за даден момент съотношение между предложения и нужди, конкретни
условия и организационната активност формират пазарната конюнктура.
Съобразявайки се с всичко това, при отчитане на „външни” за организацията критерии,
се оформя нуждата да се създадат определени
подсистеми:
- подсистеми за възприемане на външна
(пазарна) информация за изследване
на пазарните тенденции;
- подсистеми за анализ на резултатите
от пазарните изследвания за формиране на конкретни изводи и подготвяне
на стратегическо планиране;
- подсистеми за адекватно реагиране с
провеждане на пазарни мероприятия и
с възможности за регулиране на конкурентно предимство.
Постоянното поддържане на изброените
системи, ориентиране към “външните” фактори, създават възможности за нормалното съществуване и развитие на субекта на икономическа активност на пазара. Може да се тълкува, че всичко изброено е вярно и желателно за
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организации със сериозен вътрешен потенциал.
За пресъздаване на пълна и изчерпателно картина на съвременната организация е необходимо да се разгледа и самата тя като закрита
система. Организацията като закрита система
предполага разграничаване на организационното съдържание като вътрешни взаимоотношения и взаимно допълващи се подсистеми.
При анализа на организацията като открита система, на преден план излизат маркетингови нюанси на водещата концепция. При разглеждането на организацията като закрита система, на преден план излизат стратегическите
нюанси на развитие [4]. Стратегическата нагласа на организационния мениджмънт е найсъщественото условие за съществуването и
развитието на организацията като закрита система. Управлението и контрола на такава работеща система предполага формирането на система от компоненти (подсистеми):
- подсистема, в рамките на която са
взаимосвързани такива определящи
елементи като мисия, цели и стратегия. Тя носи чертите на надстроечна
подсистема;
- съдържателна (стратегическа) подсистема. Важно значение за тази подсистема има съответствието или несъответствието на функционалното и морфологическото съдържание. Степента
на несъответствие може да достигне
до патологично състояние, при некоректно отчитане на фактори като организационната култура;
- подсистема за развитие на организацията, формираща, оценяваща, контролираща и оптимизираща критериите за
организационно развитие и ръст.
Разглеждайки организационната структура
на съвременната организация най-общо може
да се открият връзки и разпределение на отговорности в рамките на самата организация,
създадени по повод реализацията на заложената цел. При създаването на структурата е важно да се уточнят:
- настоящите и бъдещи потребности на
организацията;
- качествата и характеристиките на персонала;
- степента и тежестта на индивидуалните
правомощия.
Тези важни уточнения предполагат ефективността на структурата и са гаранция за организационен успех. Решенията на въпроса с
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отговорността и разпределението на властовите
ресурси на база реални и верни правомощия е
добре да се формулират в най-ранния стадий
на организационно развитие. Когато това е
факт, обикновено без усилия в целия този процес намират отражение организационната стратегия и успешните методи на конкретния бизнес. Балансираната работа на организацията
като открита и закрита система предполага и
баланс в контролните прояви и мероприятия в
синхрон с тенденциите на усъвършенстване
[5].
Трудните условия за провеждане на бизнес
провокират и разнообразни и често нетрадиционни форми на организационно съществуване
и поведение. Структурата на организационните
подразделения често се създава, изхождайки от
различни принципи на специализация. Според
спецификата на бранша се дефинират и предметно-специализирани, технологично специализирани и такива от смесен тип. Проблемите тук
не произхождат от принципа на дефиниране, а
от сложността да се намери най-вярната и подходяща форма за одит и подходящо контролно
въздействие.
Макар нуждата от контрол да се превръща
в обществена потребност, винаги е рисковано
да се говори за най-ефективни форми на контролно въздействие. В структурите на съвременните организации все по-често присъстват
звена, сходни по правомощия до центровете за
отговорност, но това не е достатъчно. В самите
организации се обособяват и провеждат мероприятия за вътрешен одит, включително и на
информационен одит, предполагащ вярната
промяна в нивото и степента при делегиране на
правомощия [6].
По отношение на обществената ангажираност, освен външния одит все по-често се го-

вори вече и за социален одит, като това е доказана необходимост на обособения имиджов
пазар, която създава и нови допълнителни лостове и стимули за реализация на ефективните
организации и техните продукти, независимо от
своя характер и специфика. И макар по повод
на контрола да се формират и налагат все понови и адекватни форми, става все по-трудно
да бъде оказвано въздействие върху найпъргавата част на съвременните организации,
каквато са човешките ресурси и почиващите на
тях взаимоотношения, организационен климат
и култура.
Като основен извод след написаното до
тук може да се каже, че съвременната организация със своите сложни адхократични форми
на съществуване и доста трудно за обяснение
поведение, създава предпоставки и нови предизвикателства за развитието и усъвършенстването на контрола и неговите нови форми.
Осъществяването на контролната функция от
задължение се трансформира в социално
обосновано и значимо изкуство, поради все поделикатните сфери за проява и реализация и
нуждата, наред със знанията да се прилагат
интуиция и творческо начало.
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CONTEMPORARY ORGANISATION AS OBJECT OF AUDIT IN THE HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT
Еvgeniy Stoyanov
College of Economics and Administration, Plovdiv, Bulgaria
Abstract
Because of their attractive presence and free behavior contemporary organizations become increasingly complex as objects of audit for one simple and obvious reason – their personnel and human resources, as capital, become more and more difficult for successful management and effective control.
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РОЛЯТА НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ОСИГУРЯВАНЕТО
И РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Мирослава Пейчева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Съществуват множество определения за същността на корпоративната социална отговорност. Във всички
тях, обаче се открояват две общи, специфични за корпоративната социална отговорност характеристики. Доброволност при избора на социално отговорно бизнес поведение и развитие на бизнеса посредством ангажираност към обществото. Тези общи характеристики не са случайни. Те са израз на свободата на избора и желанието за устойчиво развитие. Корпоративната социална отговорност е предпоставка за обезпечаване на бизнеса с компетентен и лоялен персонал. Заедно с това тя е фактор за развитие на човешките ресурси не само в
организацията, но и в обществото като цяло. Затова интерес представляват: влиянието на корпоративната социална отговорност в осигуряването и развитието на човешките ресурси, ползите за обществото от социално
отговорно поведение на бизнеса при осигуряването и развитието на човешките ресурси, бъдеще на ролята на
корпоративната социална отговорност в осигуряването и развитието на човешките ресурси.
Ключови думи: корпоративна социална отговорност, социална сигурност, лоялност, неравностойно положение, доверие, човешки капитал, социален капитал, организационен капитал, репутация.
Key words: corporate social responsibility, social security, loyalty, disadvantages, trust, human capital, social
capital, organizational capital, reputation.

Увод
Корпоративната социална отговорност е
концепция, която бизнесът възприема във взаимоотношенията си с персонал, доставчици,
клиенти, партньори и с обществото като цяло.
Тези взаимоотношения са основани на екологичното поведение, при което бизнесът се ръководи от въпроса „Това, което е добро за мен,
добро ли е за другите (и обратното)?” [4] и още
„Какви са моите възможности за повишаване
качеството на живот на обществото?”. За реалното изпълнение на поетите ангажименти бизнесът предприема конкретни дейности за подпомагане на хора в неравностойно положение,
за възстановяване на околната среда, за намаляване на вредните емисии, както и за развитие
на човешкия капитал посредством обучение на
персонала, осигуряване на платени стажове,
стипендии за хора в неравностойно положение.
От степента на социална ангажираност на бизнеса зависи качеството на персонала, репутацията на организацията и бъдещето на обществото.
1. Корпоративна социална отговорност
Понятието „корпоративна социална отговорност” е сравнително ново за Европа. За
първи път се използва от Жак Делор през 1993
година, който по това време е председател на
Европейската комисия. Той се обръща към
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бизнеса с призив за провеждане на политика на
социално ангажирано поведение.
В Съединените Американски щати във
връзка с тази проблематика се водят дебати
още от 60-те години на 20 век. Независимо от
различията между двата континента във времето на старта на дискусията, понятието „корпоративна социална отговорност” бележи активно
присъствие в съвременния обществен живот.
В научната теория се откриват множество
определения за същността на корпоративната
социална отговорност. Ключови от тях са дефинициите на Европейската комисия и на Световната банка. Определението на Европейската
комисия гласи, че „Корпоративната социална
отговорност” е концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и
във взаимодействие с всички заинтересовани
страни”.
Световната банка използва следната дефиниция „Корпоративната социална отговорност е
ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните семейства,
местна власт и обществото като цяло, с цел
повишаване качеството на живот, което да бъде
приемливо, както за бизнеса, така и за развитието”.
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Към тези определения могат да се добавят
и определенията представени в Зелената книга
на Европейската комисия, както и тези на Международния форум на бизнес лидерите, на Световния съвет на бизнеса за устойчиво развитие.
В Зелената книга на Европейската комисия
се посочва, че „Декларирайки своята социална
отговорност и доброволно поемайки задължения, които надхвърлят общите законови и обичайни изисквания, които трябва да се спазват
при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните
права и приемат да прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество
и устойчивост”.
Международният форум на бизнес лидерите определя корпоративната социална отговорност като „популяризиране на практиките на
отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното,
икономическо и екологично устойчиво развитие, чрез максимизиране на положителното
влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното”.
Според определението на Световния съвет
на бизнеса за устойчиво развитие за корпоративна социална отговорност гласи, че „корпоративната социална отговорност е задължение
за бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците техните семейства, местната общност и обществата като цяло за подобряване
качеството на живот”.
Анализът на дефиниции, отнасящи се до
корпоративната социална отговорност може да
продължи, но по-важно е да се открият общите
черти в представените определения.
На първо място корпоративната социална
отговорност е доброволно възприет от бизнеса
ангажимент към обществото. Действията за
подобряване на качеството на живот на обществото не са нормативно определени, а произтичат от вътрешното убеждение на бизнеса за
етично поведение.
На второ място идеята за корпоративна
социална отговорност се основава на принципа
„Аз печеля, ти печелиш”. По този начин бизнесът показва своята готовност да сподели поло1
2
3

жителния финансов резултат в полза на обществото. В същото време и бизнесът печели от
подобно поведение, защото редица изследвания
доказват предпочитанията на квалифицираните
специалисти да работят за социално отговорни
работодатели.
На трето място представените определения показват, че корпоративната социална отговорност не е еднократен акт и/или временен
ангажимент на бизнеса, а постоянно и дългосрочно поведение. И това е логично. Странен би
бил изборът на дни, в които сме социално отговорни и на дни, в които можем да си позволим да сме социално безотговорни.
Корпоративната социална отговорност
оказва не само положително влияние на качеството на живот на обществото, но е и предпоставка за качествено развитие на бизнеса.
2. Влияние на корпоративната социална отговорност на осигуряването на човешките ресурси
Осигуряването на бизнеса с човешки ресурси е решаващ фактор за неговото възпроизводство. Процесът по осигуряване на човешките ресурси включва дейности по набиране,
подбор, назначаване и запазване на персонала.
Влияе ли корпоративната социална отговорност на дейността по набиране, подбор,
назначаване и запазване на човешките ресурси
в организацията?
На този въпрос отговаря проведено през
2003 година анкетно проучване в Съединените
американски щати и Европа1, което показва, че
90% от анкетираните служители във фирми и
от двата континента предпочитат да работят в
социално отговорни компании, които имат добра репутация.
Друго изследване, проведено през 2008
година2 показва, че 26% от участниците в анкетирането избират работа съобразно това какъв потенциален принос ще има тази работа за
обществото.
Не могат да не представят и резултатите
от изследване на Европейската комисия3 проведено с 900 европейски предприятия. Резултатите от това изследване показват, че 42% от
анкетираните ръководители поддържат мнението, че прилагането на политики, които изключват третирането на служителите съобразно

Montgomery and Ramus, 2003
Aspen Institute, 2008
European commission, 2005
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техните различия по пол, възраст, етническа
принадлежност, религия, им помага да си осигурят и запазят високо квалифициран персонал.
Как се познава наличието на корпоративна
социална безотговорност в дейностите по набиране, подбор, назначаване и задържане на
човешките ресурси? Най–често отличителните
характеристики на социално безотговорно поведение на работодателя в процеса на:
- набиране на персонал са: неуведомяване на класираните и некласирани
кандидати за направения избор за заемане на вакантна длъжност, допускане
на скрита дискриминация в обявите за
вакантна длъжност;
- подбор на персонал са: задаване на
забранени въпроси по време на интервю, непредоставяне на възможности за
работа на хора в неравностойно положение;
- назначаване на персонал са: предявяване на изискване към новоназначения
служител за попълване на декларации,
които да ограничават възможността за
майчинство и сключване на брак за
определен период от време. Важно
място тук заема и предварително предопределения избор на кандидат, въпреки публичното обявяване на вакантната длъжност.
В дейността на процеса по задържане на
персонала социално безотговорното поведение
на работодателя се изразява най-често в деклариране и представяне на писани правила и
процедури за добри практики по управление на
човешките ресурси, които на практика не се
прилагат. Този подход Блоузи [5] определя като
„грозна политика”, която най-често се прилага
в организациите, в които няма професионални
съюзи.
3. Влияние на корпоративната социална отговорност на развитието на човешките ресурси
Развитието на човешките ресурси на микроравнище се свързва не само с кариерното
израстване, но и с придобиването и усъвършенстването на знанията, уменията и поведенията на служителите в организацията. В този
случай социално безотговорното поведение на
работодателя проличава най-често при прилагането на двойни стандарти за кариерно разви4

тие и за оценка на изпълнението, субективно
определяне на участниците в провежданите
обучения и/или отсъствие на политика по обучение и развитие на човешките ресурси. Развитието на знанието в организацията е предпоставка за постигане на синергетичен ефект както на равнище организация, така и за обществото като цяло.
Корпоративната социална отговорност на
бизнеса проличава и в предоставянето на стипендии на хора в неравностойно положение,
осигуряване на платени стажове за младите
хора. По този начин се намалява риска от нарастване на младежката безработица, защото
„всеки месец, в който един младеж е без работа, повишава вероятността този човек да бъде
изправен пред съда по някакъв повод” [1].
Предвид рисковете от този вид безработица Европейската комисия през 2009 година
препоръчва на 27-те страни членки на ЕС да
създадат 5 милиона стажантски работни места.
Отсъствието на социално отговорно поведение в дейностите по набиране, подбор, назначаване, развитие и задържане на персонала
лишава бизнеса от квалифициран персонал,
създава среда на недоверие, което води до
концентриране на знанията и уменията на персонала в безполезни действия.
4. Ползите за обществото от социално отговорно поведение на бизнеса при осигуряване и
развитие на човешките ресурси. Бъдеще на
корпоративната социална отговорност.
Едва ли някой се съмнява в ползите от
разпространението на корпоративната социална отговорност. Очакваните ползи от възприемането на социално отговорно поведение са в
нарастване на доверието на обществото в бизнеса, нарастване на добрата репутация на бизнеса, намаляване на рисковете от измами, злоупотреби и корупция, подобряване на взаимоотношенията с персонала, осигуряване на
прозрачност на бизнеса, постигане на баланс
между икономическите и социални цели на
бизнеса и други повишаващи качеството на живот на обществото.
Бъдещето на корпоративната социална отговорност зависи от избора на обществото.
Представените данни за България от изследване на Алфа Рисърч4 показват увеличаващ се

Алфа Рисърч проучване 2005 година в 121 фирми от голям и среден бизнес.
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интерес към отговорно бизнес поведение сред
големите и средни компании в България, което
означава, че сме направили своя избор. Остава
да продължим!
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THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN PROVIDING AND
DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES
Miroslava Peicheva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
There are many definitions of the nature of the corporate social responsibility. In all of them, however can be
distinguished two common, specific for corporate social responsibility characteristics. Voluntary choice of socially
responsible business behavior and development of business through commitment to the community . These
common features are not random. They are an expression of freedom of choice and the desire for sustainable
development. Corporate social responsibility is a prerequisite to ensure business with competent and loyal staff.
Along with this it is a factor for the development of human resources not only in the organization but also in
society as a whole. Therefore interests are: impact of corporate social responsibility in the providing and
development of human resource; benefits to society of social responsibility business conduct in the provision and
development of human resources and the future of role of corporate social responsibility in the provision and
development of human resources.
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МЯСТОТО НА ТЕХНОЛОГИЯТА АСЕСМЪНТ-ЦЕНТЪР В ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛА
И ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ТАЛАНТЛИВИ СЛУЖИТЕЛИ
Мариана Ушева
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
Подборът и управлението на човешките ресурси (компенсация, тренинги, обучение, подготовка и т.н.) дават гаранция за оптималното развитие на човешкия капитал във всяка фирма. Повечето компании днес използват иновативни решения за подбор, оценка и събиране на данни по отношение на човешките ресурси. За да се
идентифицират хората с висок потенциал, най-често се използват по-нетрадиционни методи за подбор на персонала като технологията „асесмънт”. Асесмънт-центърът е технология, универсален метод за комплексна
оценка на персонала, основаваща се на използването на взаимно допълващи се методики, ориентирана към
оценка на реалните качества на служителите, техните особености (психологически и професионални), съответствието на изискванията на длъжностната позиция, идентифициране на потенциалните възможности на специалистите. Той е мероприятие, инструмент, при който кандидатите участват в серия от упражнения и/или тестове в присъствието на обучени наблюдатели, а резултатите се оценяват по няколко предварително определени
компетенции, или критерии. Този инструмент не само гарантира максимална обективност, но дава ценни насоки за силните и слаби страни, както и посоки за развитие на талантливите служители. Разнообразието на използваните в асесмънт-центровете упражнения позволява да се види и оцени поведението на хората в различни
работни ситуации. В процеса на асесмънт-центъра оценка се извършва в съответствие с основните поведенчески критерии за ефективност за конкретната длъжностна позиция. Тези критерии се формулират в предварителния анализ на работата. Асесмънт-центърът е инструмент, изискващ повече ресурси спрямо други инструменти, но особено ценен за оценка на личностните качества, способности и потенциал при: подбор на служители на ключови позиции; вътрешно промотиране или селекция; планиране на кариерата или развитието; организационна промяна и свързаното с нея преструктуриране, нови роли и функции, промяна в организационната
култура и работно поведение.
Ключови думи: асесмънт-център, мениджмънт, човешки ресурси, талант, оценка.
Key words: assessment-center, management, human resources, talent, assessment.

Увод
Правилният анализ, качественият подбор
на персонала и създаването на среда, идентифицираща талантите и поощряваща разгръщането на потенциала, гарантира висока
ангажираност на служителите и постигане на
стратегическите цели на организацията.
Подборът и управлението на човешките
ресурси (компенсация, тренинги, обучение,
подготовка и т.н.) дават гаранция за оптималното развитие на човешкия капитал във всяка
фирма. Във всяка компания има служители
„Звезди” - истински талантливите служители,
които създават основните предпоставки за успех и просперитет на фирмата. Има и други
високоефективни служители (обикновено 2025% от колективите) и просто ефективни
служители (по-голямата част от персонала,
които добре си вършат работата). Но компанията едва ли ще постигне значителни резултати, инвестирайки във всички. Важно е да се

създаде система, която да позволи да се определи нивото на инвестиции, взависимост от
приноса на всеки служител в успеха на фирмата.
По този начин може да се тръгне към въвеждане на система за Управление на таланта
[5] в компанията (практика, обединяваща разнородни HR-процеси). Затова обаче, е необходима сериозна работа на топмениджърите в
посока на създаването на ясно структурирана
стратегия за това управление, в чиято основа
да са залегнали на първо място бизнес целите
на организацията.
Повечето компании днес използват иновативни решения за подбор, оценка и събиране на данни по отношение на човешките ресурси:
- рекрутинг1;
- управление на качеството;
- интегрирано придобиване на таланти

1
Рекрутинг, среща се още и като рекрутинг по препоръка (англ. referral recruitment) - процес на намиране, подбор и наемане
на работници и служители, а служителят, който набира работния екип, се нарича "рекрутър".
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[2];
разработване на компенсаторни пакети; планиране на професионалното
развитие и др.
За да се идентифицират хората с висок
потенциал, най-често се използват понетрадиционни методи за подбор на персонала като технологията „асесмънт”.
-

1. Асесмънт–център
1.1. Възникване на Асесмънт-центъра като
метод за оценяване
Асесмънт-центърът като метод на оценяване възниква през 1942 година, когато се
прилага от Комисията за подбор на Министерството на отбраната на Великобритания
(War Office Selection Boards), поставена в ситуация на спешна необходимост да се повиши
качеството на подбора на офицерите за активна служба. В набора от инструменти на
специалистите, провеждащи подбора по онова
време вече има групови упражнения, тестове
и индивидуални интервюта. След това методът
се използва широко в правителствените
структури на Великобритания и Съединените
щати и чак след това придобива популярност
в търговския сектор на икономиката.
Но официалното си наименование асесмънт-центърът получава във връзка с конкретни събития. През 1956 година American
Telephone and Telegraph Company (AT&T)
осъществява изследване с цел да се оценят
способностите и потенциалът на голям брой
служители на компанията. Изследването влиза
в историята под името The Management
Progress Study, а мястото му на провеждане –
Assessment Centre остава като название на
новия метод.
Може да се каже, че Асесмънт-центърът
(от англ. assessment – оценка, определяне на
цената, стойността) е технология, универсален метод за комплексна оценка на персонала, основаваща се на използването на взаимно допълващи се методики, ориентирана към
оценка на реалните качества на служителите,
техните особености (психологически и професионални), съответствието на изискванията
на длъжностната позиция, идентифициране на
потенциалните възможности на специалистите.
1.2. Същност на Асесмънт-центъра
В книгата на Линда Страдвик „Центрове
за оценка и развитие. Тренинг на наблюдате-

лите” [4] асесмънт-центърът се определя като
мероприятие, инструмент, при който кандидатите участват в серия от упражнения и/или
тестове в присъствието на обучени наблюдатели, а резултатите се оценяват по няколко
предварително определени компетенции, или
критерии. Този инструмент не само гарантира
максимална обективност, но дава ценни насоки за силните и слаби страни, както и посоки
за развитие на талантливите служители. Разнообразието на използваните в асесмънтцентровете упражнения позволява да се види
и оцени поведението на хората в различни работни ситуации. В реалността например мениджърът продажби по време на работния си
ден се занимава с документи (възможно, седейки в офиса си сам), участва в срещи, преговаря с клиенти, извършва изчисления, оценява нивото на продажбите за определен период и т.н. Всички тези дейности могат да бъдат оценени, като се използват следните инструменти: индивидуално делово занимание,
групова дискусия, ролева игра и тест за проверка на аналитично мислене.
Критериите за оценка трябва да бъдат няколко. В процеса на асесмънт-центъра оценка
се извършва в съответствие с основните поведенчески критерии за ефективност за конкретната длъжностна позиция. Тези критерии
се формулират в предварителния анализ на
работата.
Асесмънтът има висока финансова стойност, но е от изключителна важност. Асесмънт-центърът е инструмент, изискващ повече ресурси спрямо други инструменти, но
особено ценен за оценка на личностните качества, способности и потенциал при:
- подбор на служители на ключови позиции;
- вътрешно промотиране или селекция;
- планиране на кариерата или развитието;
- организационна промяна и свързаното
с нея преструктуриране, нови роли и
функции, промяна в организационната
култура и работно поведение.
Асесмънт-центърът позволява да се избегнат много грешки в процеса на подбора на
персонала и да се изберат хора с характеристики, които са най-подходящи за работа в
конкретната компания. Чрез въпросници и интервюта, чрез поведенчески асесмънт-център,
с помощта на използването на симулационни
модели на бизнеса и дизайна на организацията
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този метод гарантира, че няма да се изпуснат
от поглед кандидатите с висок потенциал, тъй
като не е строго ангажиран с традиционните
критерии за академични квалификации, а е
пряко свързан с бъдещата дейност на длъжността. Асесмънт-центърът е методът, който
позволява възможно най-точна и безпристрастна оценка на съответствието между качествата и характеристиките на кандидата и компетенциите, гарантиращи ефективна работа
на предлаганите (заети) длъжностни позиции.
Важно е и това, че методът позволява да се
идентифицират сред преминалите и неподходящи за длъжността кандидати тези, подхождащи за други професионални позиции в компанията (така наречения кадрови резерв).
Има няколко условия за ефективността
на асесмънт-центъра. Най-напред методът
трябва да бъде внимателно подготвен и качествено проведен, при спазването на редица условия [1]:
- прилагане на ясни критерии за оценка
(компетенции);
- използване на ясно определена и безспорна оценъчна скала;
- да се обучат и подготвят достатъчен
брой наблюдатели;
- да бъдат запознати с компетенциите и
обхвата на оценките.
Методът получава положителна оценка и
от страна на претендентите за предлаганата
позиция в компанията. На първо място съдържанието му напълно отговаря на очакванията на кандидатите, защото поръчението за
оценка на асесмънта се формира от задачите,
отразяващи реалната дейност на съответната
длъжност. Освен това желаещите да заемат
обявеното място имат уникалната възможност
да получат като резултат от оценката обратна
връзка, която им дава възможността да използват получената информация като основа за
своето развитие и професионално усъвършенстване за в бъдеще.
2. Определяне на потребностите от развитие с
помощта на технологията Асесмънт-център
2.1. Технология на оценяване на кадровия потенциал
Кадровият потенциал на компанията както казахме, може да се оцени с помощта на
технологията Assessment Center [5]. От оцен2

ката трябва да се премине към реализирането
на програма за развитие на талантите. Това
може да се извърши при спазването на следната технология:
1. Изграждане профила на длъжността скала на компетенциите (съдържанието на профил може да варира: от
списъка на тесните професионални
знания и умения в съответствие със
съществуващите бизнес процеси до
основните управленски умения и
компетенции, отговарящи за изпълнение на дългосрочна стратегия за развитие на фирмата).
2. Провеждане на асесмънт-център според профила на длъжността.
3. Определяне на съответствието на
служителя и изискванията по профила на длъжността, идентифициране и
анализ на различията (gap-анализ)2.
4. Създаване на картотека на перспективните служители, в която е фиксиран редът за прилагане на едни или
други дейности, свързани с развитието на таланта.
5. Планиране на действията за преодоляване на несъответствията между
компетенциите на служителите и
изискванията за длъжността, съчетанието на различните видове обучения
(аудиторно, дистанционно и обучение
на работното място), фиксиране на
резултатите от обучението.
6. Измерване на резултатите, оценка на
ефективността на развитието на всеки член на персонала (определяне на
промяната, степента на съответствие
на служителите и изискванията на
длъжността, измерване на бизнес показателите от дейността на компанията, отдела, структурното звено и на
самия служител).
2.2. Оценъчна скала и параметри
За да се определи перспективата в развитието на отделните членове на персонала може да се използва оценъчна скала (на база на
резултатите от периодичното оценяване служителите получават съответно количество
точки), например:

Gap analysis е механизъм за откриване и средство за количествена и качествена оценка на състоянието и аномалиите между желаното състояние на дадена система за управление и текущото и състояние.
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1 точка - незабавно повишаване на
по-висока (или управленска позиция);
- 2 точки - повишаване в рамките на
година и половина - две години (подпомагане с възможности за допълнително обучение, повишаване на квалификацията или преквалификация);
- 3 точки – кариерното развитие е възможно в бъдеще (акцент върху възможността за обучение и развитие на
идентифицирания талант);
- 4 точки - трябва да се премести на
нивото на функциите, които изпълнява (в друг отдел или звено);
- 5 точки – повишаването е проблематично (даване на възможност за „последен шанс” чрез участие в обучение
или включване в екип).
- 6 точки - по-нататъшно използване на
служителя не е възможно.
В картотеката също така се фиксират и
условията за кариерното развитие (какво е
необходимо да се предприеме – повишаване
на квалификацията и др.). Резултатите от
оценките се съобщават на всеки служител индивидуално.
Параметрите, по които се оценява могат
да бъдат например:
1. Интелектуални способности:
- Умение за анализиране (анализ на информация, разбиването ѝ на съставни
части, последователна работа с фактите, разбиране на взаимовръзки и закономерности).
- Умение за структуриране и организиране (синтез на разнородна информация за изграждането на последователна, свързана и ясна картина).
- Умение за генериране на необходимата последователност от действия (да
се вземат предвид наличните ресурси,
да се разработят конкретни механизми, необходими за постигане на резултат чрез промени в първоначалното
положение).
- Способност за намиране на няколко
алтернативи за решаване на задачата
(търсене на различни способи и възможности).
- Способност за определяне на найзначимите, приоритетни характеристики на различни обекти, за разграничаване на главното от второстепенното.
-

Динамичност на мисленето (скорост
на възприемане, преработване и възпроизвеждане на голям обем информация).
2. Комуникативни умения:
- Гъвкавост в общуването (адекватно
използване на разнообразни комуникативни средства в различни ситуации,
богатство на ролевия репертоар).
- Възможности за влияние (ефективно
въздействие на мислите, чувствата и
поведението на другите хора с цел
създаване на позитивна настройка за
решаване на поставените задачи).
- Вербални умения (ясно и точно изложение на собствените мисли в устна и
писмена форма, разбиране на устни
съобщения и писмена информация,
умение за съставяне на текст).
- Увереност и активност в общуването
(умение за контакт с различни категории хора, трайност на контакта).
- Умение за сътрудничество (създаване
на конструктивна работна атмосфера,
привличане на единомишленици, постигане на резултати в процеса на общуване на база на доброжелателност,
взаиморазбиране и сътрудничество).
- Умение за разбиране на другите хора
(адекватно възприемане на мотивите,
целите, чувствата на другите хора и
тяхното поведение).
3. Организаторски способности:
- Ориентация към конкретен резултат
(ясна представа за крайните цели на
дейността и стремеж за постигането
им в процеса на работа).
- Умение за поставяне на задачи (декомпозиция на целите и задачите за
всеки изпълнител, точна и ясна формулировка на задачите с вземане под
внимание на професионалното равнище и личностните особености, мотивация за изпълнение на задачите).
- Непосредствено управление на екип
(организиране, планиране на работата
на групата, формулиране на целите на
съвместна дейност, разпределяне на
задълженията, делегиране на правомощия, подпомагане на членовете на
екипа при реализирането на задачите,
контрол над ефективността на изпъл-
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-

нението, поемане на отговорност за
резултатите от работата на екипа).
Самостоятелност при вземането на
решения (отговорност и съобразяване
с цялата налична информация).

3. Резултати от използването на технологията
Асесмънт-център
Практиката показва, че при грамотен и
системен подход към оценката и личностнопрофесионалното развитие се наблюдават
прогресивни структурни промени в личността
и се повишава професионализма на служителите. При това могат да настъпят и да получат
развитие конкретни позитивни промени:
1. Промяна на ориентацията и насочеността
на личността:
- Актуализация на мотивите за постигане на успех;
- Нарастване на потребностите от самореализация и саморазвитие.
- Разширяване на кръга от интереси и
промяна на системата от потребности;
2. Повишаване на професионалния опит и повишаване на квалификацията:
- Развитие и разширяване на уменията
и компетенциите;
- Ръст на професионалната компетентност;
- Повишаване на равнището на креативността и творчеството в дейността.
- Усвояване на нови алгоритми за решаване на професионалните задачи;
3. Развитие на личностно-деловите качества.
4. Повишаване на психологическата готовност
за промени.
Квалифицираният, развиващ се служител
има висока мотивация за постигане на успех
– талант, който действително е един от ключовите фактори за развитие на всяка компания. Ето защо за една просперираща модерна
организация именно управлението на таланта
може да послужи като основа за развитие на
персонала. То е надеждна гаранция, че служителите ще бъдат лоялни към компанията,
гаранция за личностното и професионалното
развитие на таланта, а следователно и на
компанията като цяло.
Изводи
Асесмънтът дава възможност за решаване на следните бизнес задачи:
38

формиране на кадрови резерв на
фирмата;
- провеждане на конкурс за заемане на
вакантни длъжности;
- вземане на решение за назначаването
на кандидат на ръководна длъжност и
прогноза за успешността на неговата
професионална дейност;
- оценка на важните професионални
качества и управленски потенциал на
ръководителите от всички нива;
- намаляване до минимум необоснованите разходи за обучение на служителите за сметка на фирмата;
- определяне на потребностите от обучение и развитие на ключови специалисти и др.;
- оценка на поведението и дейността на
ръководителя в моделирани ситуации,
позволяващи коригиране на стила на
управление
Следва да се отбележи, че при вътрешното търсене на талантливи служители найефективно е използването на технологията
именно на метода Център за оценка и развитие (Assessment Center). Това е мотивиращ и
ефективен метод за оценка на професионално
важните качества и умения на служителите в
организацията. Той дава възможност да се установи така наречената „зона на близкото
развитие” [2].
Защото, по-вероятно е човек да постигне
успех в дейност, която му се удава, отколкото
насила да се стреми към умения, за която
очевидно му липсва талант. Затова е добре
всеки да се развива в области, в които има
заложби и условия, среда за развитие, независимо дали те са генетично предопределени.
Използването на Асесмънт-център технологията позволява да се идентифицират истинските таланти на фирмата - ключовите
служители, които съчетават отлично представяне, висок личностно-професионален потенциал и споделяне на фирмените ценности.
-
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THE ROLE OF ASSESSMENT-CENTER TECHNOLOGY FOR RECRUITMENT AND
IDENTIFICATION OF TALENTED STAFF
Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
Selection and management of human resources (compensation, training, education, training, etc.) give a
guarantee for optimal development of human capital in each company. Most companies today use innovative solutions for selection, assessment and collection of data on human resources. To identify people with high potential,
most often used in traditional methods of recruitment as technology asesmant. Assessment-center technology is a
universal method for complex evaluation of personnel based on the use of complementary methods-oriented assessment of the real qualities of employees, their characteristics (psychological and professional), compliance with
the requirements of the job position identify potential opportunities for professionals. He's event, an instrument in
which candidates participate in a series of exercises and / or tests in the presence of trained observers and the results are evaluated in several pre-defined competencies, or criteria. This tool not only ensures maximum objectivity, but gives valuable guidance about the strengths and weaknesses, and directions for the development of talented employees. The variety used in assessment-centers exercises allow to see and evaluate the behaviour of
people in different work situations. In the process of assessment-center evaluation is carried out in accordance
with fundamental behavioural performance criteria for the specific job position. These criteria are formulated in the
preliminary analysis of the work. Assessment-center is a tool that requires more resources than other instruments,
but especially valuable for assessing the personal qualities, capabilities and potential through: selection of employees in key positions, internal promotion or selection, career planning or development, organizational change and related restructuring, new roles and functions, changes in organizational culture and work behaviour.
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КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД – РЕСУРС, КАПИТАЛ И КОНКУРЕНТНО
ПРЕДИМСТВО В СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Мариана Ушева
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
Понятието „компетентност” лежи в основата на управлението на човешките ресурси, занимаваща се с
обучението и повишаването на квалификацията, чиято цел е да произвежда и развива високо компетентни мениджъри, които лесно да постигат заложените организационни цели. Компетентността е един от важните ресурси на всяка организация. Така както висшето ръководство трябва да планира и осигури финансовите и материални ресурси за създаването на продукта на организацията, така трябва да планира и осигури наличието
на компетентност по всички нива и функции - от членовете на борда, през висшето и средното управленско
ниво, до изпълнителите и членовете на екипи. Анализът на аспектите на компетентностите, формулирани за
управленски длъжности, представлява основание за разработване на планове за обучение: самоуправляемо
обучение (самообучение), наставничество и консултации (менторство), планиране на личностното кариерно
развитие или други фирмени обучителни програми и мероприятия. Компетентностният подход е основата, върху която се изграждат останалите процеси по управление на човешките ресурси - набор, подбор, развитие на
персонала, оценка на трудовото изпълнение и т.н. Той е въплъщение на корпоративната култура, ценности и
стратегическите цели на организацията. Ползите от прилагането на компетентностния подход и изграждането
на добър компетентностен модел за компанията са много както за ръководството, така и за служителите. Мениджърите са улеснени при задаването на стандартите за добро представяне и при аргументирането на оценките си, а служителите са наясно какво поведение се изисква и очаква от тях, за да имат успех на заеманата позиция или длъжност, да получават обективна оценка и имат целенасочено кариерно развитие.
Ключови думи: компетентност, компетентностен подход, компетентностен модел, мениджмънт.
Key words: competence, competency approach, competency model, management.

Увод
През последните години се правят много
опити за включване на компетентностния подход в съществуващите, например подходите на
В. А. Болотов, В. В. Сериков [2], стандарти за
обучение на мениджъри и неговото трансформиране в компетентностни модели - Ю. Г. Татур [7], Л. Ю. Шемятихина [9]. Ситуацията
изисква все по-широко и задълбочено обсъждане и разглеждане на този кръг от проблеми.
Анализът на литературните източници, особено
историята на зараждането на проблема, показва цялата сложност, многоизмерност и нееднозначност на трактовките както на понятието
„компетентност”, така и на изградения на негова основа процес на обучение.
Необходимостта от включване на компетентностния подход в системата за обучение на
управленския персонал е продиктувана от усъвършенстването и промените на образователните програми през последното десетилетие и
тяхната насоченост към „съвкупност от убеждения, ценности, технически средства и т.н.,
характерни за членовете на дадено общество”
[5]. Защото е необходимо да се постигне
„адаптация към променящите се условия”, които „изискват друго равнище на обучение и съ40

ответно други технологии при подготовката”
[10].
1. Основни разлики в понятията „компетенция”
и „компетентност”
Много важно е да се определи разликата
между компетенция (юрисдикция и т.н.) и компетентност (като опит, знание, умение, способност).
В много от източниците тези две понятия
се използват като синоними. В други се различават, но действително е трудно да се определи
съвсем ясна граница.
Съществуват множество дефиниции и концепции за „компетентността”. Дискусиите в тази област се водят още от 30-те години на XX
век и продължават и днес [8].
По своята същност понятието „компетентност” в сферата на бизнеса и управлението е
свързано с показателите за трудово представяне и поради този факт получава широка известност и приложение в съвременните теории за
обучение на мениджъри. То има пряка връзка с
факторите, които оказват силно влияние на индивидуалните резултати от работата и респективно рефлектират на ефективността на организациите.
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Компетентни мениджъри са тези, които
удовлетворяват очакваните (прогнозируемите)
показатели на работния процес. Те са способни
да използват своите знания, умения, навици,
личностни отличителни черти и характеристики
за постигане на установените цели на фирмите,
които ръководят. За характеризиране на това
общо понятие в световната изследователска
практика се използва именно терминът „компетентност”.
Основната разлика между понятията компетенция и компетентност е предметната област (носителя) на изброените характеристики
и свойства.
Или, ако трябва да го дефинираме по друг
начин:
Компетентността е понятието, което характеризира личността. То описва аспекти на
възприятието, разбирането, целеполагането и
поведението, които стоят зад обмислянето на
изпълнението на работата (на базата на възгледите, светогледа и свързаните с тях професионални знания, умения, навици).
Компетенцията е по-тясно понятие, свързано с работата (с длъжността). Разкрива обхвата на професионалната дейност, в която едно
лице е компетентно и отразява неговия статут в
организацията, правомощията и областта на отговорност. Компетенцията определя социално-

икономическите условия на професионална
дейност и инфраструктурата на работното място.
2. Еволюция на понятието за компетентност
Понятието „компетентност” е въведено от
американския икономист Р. Бойцис [1]. Той
развива това понятие в изследванията си, като
установява, че успешният мениджър се отличава от неуспешния или по-малко успешния не по
един критерий, а по група от критерии (фактори). Тази група от фактори включва: личностни
качества, мотиви, опит и поведенчески характеристики.
На базата на проведени изследвания той
формулира следните обобщени групи от компетентности, които трябва да притежава съвременният мениджър:
- лидерство;
- цел и управленска дейност;
- управление на човешки ресурси;
- управление на подчинени.
От въведеното понятие за компетентност
на Бойцис впоследствие се появяват множество
алтернативни тълкувания на термина и се изказват различни гледни точки за това какво
именно се разбира и влага в това понятие и какъв образ може да приема (табл. 1).

Табл. 1. Еволюция на понятието за компетентност
ПОНЯТИЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
Поведенчески аспекти, които влияят на ефективността на работата.
Индивидуални характеристики, които могат да се измерят или достоверно да се
изчислят и на тази база относително да се твърди, че са значими за различията в
ефективното и неефективното изпълнение на трудовите задължения.
Базови способности и потенциални възможности, необходими за доброто извършване на определена работа.
Всички свързани с работата свойства на личността, знания, навици и ценности,
които подбуждат човек да извършва дадена работа ефективно.
Основно свойство на личността, което е критерий за ефективност или за превъзходство при изпълнение на конкретна управленска работа.

Факторите за компетентност са тези
„потвърждаващи критерии”, които са получени в резултат на анализа на ключови аспекти
на поведението или навиците на мениджърите,
отличаващи ефективното изпълнение на управленските задължения от по-малко ефективното или неефективното. Компетентността,
проявяваща се в поведението, включва такива
характеристики, като навици за междуличностно общуване, лидерство, аналитични способности и ориентираност към високи трудови
постижения.

Автор
Woodruffe

Година
1990

Spencer

1990

Furnham

1990

Roberts

1997

Mansfield

1999

Понятието компетентност лежи в основата на управлението на човешките ресурси като цяло и в частност то е фундамент на тази
част, занимаваща се с обучението и повишаването на квалификацията, чиято цел е да
произвежда и развива високо компетентни
мениджъри, които лесно да постигат заложените организационни цели.
Анализът на аспектите на компетентностите, формулирани за управленски длъжности, представлява основание за разработване
на планове за обучение: самоуправляемо
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обучение (самообучение), наставничество и
консултации (менторство), планиране на личностното кариерно развитие или други фирмени обучителни програми и мероприятия.
3. Ключови компетентности според Европейската квалификационна рамка
Според приетата през 2000 г. от Европейския съвет Лисабонска стратегия (2000–
2010) нарасналата прозрачност на квалификациите и ученето през целия живот трябва да
бъдат два от главните компоненти в усилията
на европейските системи за образование. Необходимо е те да се адаптират както спрямо
изискванията на базираното на знания общество, така и спрямо качествено новите нужди
на пазара на труда. Консенсусно е решението, че поради съществуващото голямо разно-

образие в европейските образователни системи е необходимо системите за образование и
квалификация да отразяват и да отговарят на
нуждите, свързани с ученето на трите нива:
местно, регионално и национално. Това дава
свободата и задължението на съответните институционални органи в страните членки на
Съюза бързо да намерят най-ефективните начини, по които качествено да формират и развиват умения и компетентности, отговарящи
на технологичните и икономическите промени
в отделните страни.
Европейската квалификационна рамка
предлага следната комбинирана дефиниция на
компетентността [3] и представена в табличен
вид (табл. 2).

Табл. 2. Ключови компетентности (според ЕКР)
Функционална компетент- Персонална компетентПознавателна компетентност
ност
ност (умения или ноу-хау)
Включва употребата на
Това са нещата, които
Включва знанието за
теория, идеи и нефордаден човек трябва да
това как трябва да се
мално знание, придобиумее, извършвайки дадържи в дадена ситудена професионална,
ация.
то чрез опита.
образователна или социална дейност.

Това са ключовите компетентности, чието овладяване създава основата за бъдещо
обучение и ефективен професионален живот.
Те са равнопоставени помежду си, но не се
развиват в еднаква степен и причините за това
са както институционални (действащите Държавни образователни изисквания, учебни програми, учебници; организацията на квалификацията на учителите и др. в българското училище), така и личностни (свързани с нагласите и разбиранията).
Интересно е, че в Европейската референтна рамка обществената и гражданската
компетентност са обединени в едно понятие.
По своята същност те са взаимно обусловени
и допълващи се. От една страна, обществената компетентност, свързана с личностната реализация на индивида в обществото, се базира
на разбирането за необходимостта от здравословна среда, в която индивидът да се развива, да общува, съобразно с нормите на поведение, приети в дадена група. От друга
страна, тя предполага формирани разбирания,
ценности, нагласи за социално и полово равенство, за недискриминация, както и осмис-
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Нравствена компетентност
Включва наличието на
определени
лични
и
професионални ценности.

ляне на взаимодействието на националната
културна идентичност с европейската.
Гражданската компетентност включва
познаване на основни понятия, свързани с
гражданското общество, като: демокрация,
справедливост, равенство, граждански права
и пр.
Необходимо е и осмисляне и приемане
на редица минали и настоящи „събития и тенденции от родната, европейската и световната
история” в светлината на европейската интеграция и европейските ценности, както и осмисляне на съществуващите сложни културни
идентичности. Или с други думи, обществената компетентност (ОК) е по-скоро свързана с
постигането на личностно и обществено благополучие, докато гражданската (ГК) – с
ефективното взаимодействие с другите в общественото пространство.
Става ясно, че елементите, изграждащи
тези компетентности, са свързани с придобиването на определени знания, развитието на
умения и формирането на отношения, а това
е особено важно в съвременните мениджърски отношения.

Мариана Ушева

4. Компетентността като ресурс, капитал и
конкурентно предимство в мениджърската
практика
Компетентността е един от най-важните
ресурси на всяка организация, а за найуспелите мениджъри или служители, компетентността е техният основен капитал и конкурентно предимство [4]. Така както висшето
ръководство трябва да планира и осигури финансовите и материални ресурси за създаването на продукта на организацията, така трябва да планира и осигури наличието на компетентност по всички нива и функции - от членовете на борда, през висшето и средното управленско ниво, до изпълнителите и членовете
на екипи.
Най-важната задача при изграждане на
система за управление е да се анализират и
синтезират процесите в организацията. Декомпозицията трябва да се извърши до найниско ниво (работни потоци), като за всеки
процес и подпроцес се определят целите на
процеса, нужните ресурси – материални, информационни и най-вече компетентността.
Така в съвкупност ще се получи нужната
компетентност за организацията, разпределена по съответните процеси, с възможност да
бъде описана и поставена като условие за
всяка конкретна длъжност, съответно фиксирана дори в длъжностната характеристика. В
следваща стъпка, организацията трябва да
разработи и поддържа методика за осигуряване на компетентността в организацията. В тази методика трябва да се засегне редът за определяне на нужната компетентност в рамките на процесния анализ, разписването на
изискваната компетентност при набиране на
персонал, реда за проверка, назначаване и
мониторинг за потвърждаване на компетентността в рамките на изпитателния срок (именно тук се потвърждава наличието на умения).
Разбира се, организациите са с различни
процеси. Всяка от тях има уникални особености. Това означава, че винаги при назначаване на служител има дефицит за компетентност. Този дефицит се решава чрез първоначалното обучение. То има две части - стандартна и специфична за длъжността и се провежда по време на изпитателния срок. В края
на този срок по определен ред трябва да се
потвърди окончателната компетентност и да
се делегират правомощия на конкретния служител за извършване на дейността.

Организацията трябва да разработи система за периодичен мониторинг на компетентността по всички нива и функции. Това е задължително, тъй като околната среда е изключително динамична, организационните процеси се променят при адаптирането на организацията, а това води до промени в нужната
компетентност – промяна в интензитета на
работа, технологията, информационната динамика, взаимовръзките и съответно, подчинеността на процесите. Всичко това, както и
някои отрицания на компетентността, като не
упражняване на умение за период от време
или дълго рутинно повтаряне, също налагат
периодичен преглед, който отново трябва да
се извърши по всички нива и функции. Този
преглед трябва да се провежда по разписана
методика и, разбира се, да се извършва от
компетентен персонал [6].
При вътрешни и външни промени (на
процесите или околната среда) също се налага да се извършват извънпланови проверки на
компетентността, като предварително е фиксиран конкретен ред на проверките. В такива
случаи конфигурацията на компетентността
се променя и има нужда от редефиниране и
действия по осигуряването ѝ в новата процесна конфигурация в организацията. В този случай най-ефективно за организацията е създаването и поддържането на система за осигуряване на компетентност. Изследвания на
американски учени през 90-те години на ХХ
век потвърждават важността на подобна система. В 100 „известни” фирми в света, съществуващи повече от столетие, има само
едно общо нещо – всички те се грижат за хората си. Или по-точно - всички те разполагат с
ефективна система за осигуряване на компетентност и създават условия за удовлетворение и лоялност на служителите, чрез предоставяне на възможност за пълна реализация на
тяхната компетентност. Това обаче се случва
единствено, когато има истински лидери, създали както уникален дух, емоционален фон и
фирмена култура в организацията, така и мотивация за отдаденост и лоялност на всички
работещи – от висшето управленско ниво до
най-нисшите изпълнителски нива, в преследване на ясно изразени цели, обмислена и постепенно реализираща се стратегия, подчинена
на мисията на фирмата.
При следването на компетентностният
подход е много важно да се измерва и компетентността на висшия мениджмънт. Това на43
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малява вероятността от грешки на най-високо
ниво и осигурява компетентност във висшите
управленски процеси. Защото, ако една грешка на изпълнителско ниво струва определена
сума на компанията и най-често е поправима
в кратък срок, то една грешка поради некомпетентност на висше управленско ниво може
да струва стотици хиляди, дори милиони, и
дори да коства съществуването и бъдещето на
организацията.
За да придобият управленски компетентности, особено за работа с талантливи служители, мениджърите трябва да натрупат известен практически опит, докато способностите,
знанията и личните качества са присъщи на
мениджърите още при започването на управленската кариера. Хората притежават способности, личностни качества, свързани с

техния характер и знания, които са независими и априори от заеманата управленска
длъжност, но все още най-често не са доразвити до управленски компетентности. За да се
превърнат наистина в такива компетентности
е необходим опит и развитие в управленската
практика.
Личностните отличителни черти са също
така различни от компетентностите. Мениджърите внасят в работната среда обикновено
такива личностни черти като „гъвкавост”
и/или „лично мнение”. Тези отличителни черти предхождат знанията, способностите и качествата, така както последните предхождат
компетентностите или релацията и взаимовръзката по веригата е в следната последователност (фиг. 1).

Знания,
способности,
качества

Отличителни черти

Компетентности

Фиг. 1. Релация по веригата на компетентностите

Съществуващите различия между отличителни черти, знания и способности, от една
страна, и компетентностите, от друга, в най-

общ вид могат да бъдат представени по следния съпоставим начин (табл. 3).

Табл. 3. Различия между знания, способности, качества и компетентности
Способности, знания, качества, отличителни черти
Компетентности
Изискващи мултиплициране на знания, способности и
Базисни и основни.
персонални (личностни) черти.
Притежава се от новонаети мениджъри (на нови
Придобиват се от мениджъри с богат трудов опит.
длъжности).
Проявяват се в процеса на работа.
Присъщи са на входящо ниво на работа.
Необходимо е навлизане в работата в дълбочина.
Обикновено, за което плащат организациите.
Това, за което би трябвало да плащат организациите.

Трябва да се отбележи, че всяка една
компетентност е поведенческа, специфична и
е съставна част от характеристиката на управленската длъжност.
При дефинирането на управленските
компетентности е добре да се определят и качествата, способностите и отличителните черти на мениджърите. Главното е да се изясни
какъв вид знания, умения, способности и персонални личностни черти са необходими и
препоръчителни за овладяване на всяка конкретна компетентност. Това е информация, която е желателно да бъде набавена, тъй като
може да помогне при обучението и кариерното развитие на мениджърите.
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Изводи
Компетентностният подход е основата,
върху която се изграждат останалите процеси
по управление на човешките ресурси - набор,
подбор, развитие на персонала, оценка на
трудовото изпълнение и т.н. Той е въплъщение на корпоративната култура, ценности и
стратегическите цели на организацията.
Именно компетентностният модел дава отговор на въпроса, как служителите да постигат
бизнес целите. Ползите от прилагането на
компетентностния подход и изграждането на
добър компетентностен модел за компанията
са много както за ръководството, така и за
служителите. Мениджърите са улеснени при
задаването на стандартите за добро предста-
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вяне и при аргументирането на оценките си, а
служителите са наясно какво поведение се
изисква и очаква от тях, за да имат успех на
заеманата позиция или длъжност, да получават обективна оценка и имат целенасочено
кариерно развитие. Уеднаквяването на разбиранията и очакванията на мениджъри и служители води до по-висока ефективност на работата.
Разбирането ни за използване на компетентностния подход при управление например
на една маркетингова дейност се свързва с
постановяване на препоръчителни компетенции (респ. знания, умения, опит), които трябва
да се притежават от ръководителите на всяко
едно управленско и организационно равнище
в компанията [8].
Компетентността не е просто придобиването и механичното използване на определен
обем от знания, а постоянен стремеж за обновяването и използването им в конкретни обстоятелства. Това дава възможност на съвременния мениджър да владее оперативни и мобилни познания, включващи в себе си гъвкавост, адаптивност, креативност и критично
мислене. Компетентностният подход дава на
реална способност да се изберат найподходящите и ефективни решения и да се
отхвърлят неефективните. Подпомага ефективното изпълнение на конкретни (или специфични) функции от негова страна, и се изразява под формата на поведенчески измеряем
критерий както за мениджърите, така и за
служителите. Чрез компетентностния модел
се създава стабилна връзка между организационните ценности и изискванията към конкретните служители.

Анализът на същностните характеристики на компетентностите позволява да се твърди, че компетентностният подход дава много
възможности. Той стратегически повишава
гъвкавостта в полза на разширяване възможностите за изпълнение на програмите за талантливи служители и дефинира по-тясно целите на компанията съобразно икономическата ситуация.
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COMPETENCE APPROACH - RESOURCES, CAPITAL AND COMPETITIVE ADVANTAGE IN MODERN MANAGEMENT
Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
The concept of competence is the foundation of human resources management in general and in particular it
is fundamental that part dealing with the training and qualification, which aims to produce and develop highly
competent managers who can easily achieve set organizational objectives. Competence is an important resource of
any organization. As senior management must plan and provide financial and material resources to produce products of the organization should plan and ensure the availability of expertise at all levels and functions - from board
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members in senior and middle management level, to performers and team members. Analysis of aspects of the
competences formulated for management positions is a basis for developing training plans: self management training, mentoring and advice, planning for personal career development or other training programs and corporate
events. Competence approach is the foundation on which to build other processes in human resource management
- selection, recruitment, staff development, evaluation of work performance, etc. He is the embodiment of corporate culture, values and strategic objectives of the organization. Benefits of implementing the competence approach and building a good competency model for the company are as much about management and employees.
Managers are easier to set standards for good representation and reasoning of their assessments, and employees
know what behaviour is required and expected of them to have success in the occupied position or office to obtain
an objective assessment and a targeted career development.
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АНТИКРИЗИСНА ДИАГНОСТИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В доклада се извеждат някои важни въпроси на антикризисната диагностика и стратегическите решения на
организацията. Кризата създава едновременно рискове и възможности за развитието. Стратегическото управление представлява непрекъснат итеративен процес в динамичната и бързо променяща се бизнес среда. Времето се разглежда като критичен лимитиращ фактор за конкурентната стратегия и оцеляването на организацията.
Ключови думи: криза, антикризисна диагностика, стратегически решения, организация.
Key words: crisis, crisis diagnostic, strategic decisions, organization.
Успехът винаги и навсякъде започва с една дума: решителност.
А. Касон

Световната финансова и икономическа
криза поставя с особена острота въпроса за
повишаване на конкурентоспособността на организациите и ефективността на техните антикризисни решения. Това, от своя страна, засилва значението на антикризисното управление в
процеса на осигуряване на възможности за
дългосрочно възходящо развитие на съвременните организации. По този начин организациите
са принудени не само да търсят възможности
за запазване на техните конкурентни предимства, но и за подобряване на антикризисните решения. Особена важност придобиват следните
въпроси: стимулиране на иновациите, усъвършенстване на системата за управление на организацията, ефективен мониторинг на бизнес
средата, осигуряване на непрекъсваемост на
бизнеса и т.н.
Дългосрочното управление на организацията преминава през различни етапи на развитие. Стратегическото планиране като част от
процеса на стратегическо управление определя
дейностите и конкурентните позиции, които
трябва да реализира организацията, а също така и необходимите умения и ресурси за тяхното успешно постигане като разполага стратегическите цели във времето и осигурява получаването на стратегически дивиденти от различните стратегически ситуации [1]. По този начин
то дефинира задачите на организацията в дългосрочна перспектива и представлява база за
осъществяване на стратегията. Главна цел на
стратегическото планиране е изграждането на
потенциали за успех на организацията и тяхно-

то оптимално използване. „Основното за стратегическото планиране е установяването на
цели и обвръзката на тези цели с ресурси, които ще бъдат използвани за тяхното постигане.”
[2]. При това, то предполага задълбочено изследване на външната и вътрешната среда на
организацията и анализ на всички изпълними
стратегии като основа за избора на найподходящата от тях [3]. Във връзка с това е
наложително да бъде направено разграничение
между прогнозирането и планирането: „Обект
на прогнозиране са екзогенните за една икономическа система процеси, нейните връзки с
други системи, в т.ч. със системите от по-висш
ранг. Прогнозират се онези процеси и явления,
които не могат да бъдат контролирани от съответната система. ... Обект на планиране, на
координация са онези процеси и явления, които
са под контрола на съответната управляваща
система. Това са преди всичко ендогенните за
съответната управлявана система процеси.”
[4]. В допълнение трябва да се изтъкне обстоятелството, че някои автори използват понятието
стратегическо импровизиране и подчертават
неговите големи възможности за творчески
търсения и промени към по-добро [1].
Динамиката на средата принуждава съвременните организации непрекъснато да повишават ефективността на инвестициите и да реагират гъвкаво на промените. Стратегическият
контрол следи, от една страна, за процеса на
внедряване на стратегията, а от друга, за сигналите по линия на външната и вътрешната
среда. „За да успее една организация, тя трябва да прави ефективни ходове, които да съхранят или да подобрят нейната позиция на пазара
и които да не могат да бъдат лесно неутрали-
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зирани с ответни ходове на конкурентите й.”
[5]. При съществени разминавания между
прогнозираните показатели и реалното развитие се налагат изменения в осъществяваната
стратегия. Неопределеността и рискът при
стратегическото планиране са големи, тъй като
бъдещата траектория на развитие на организациите се проектира върху предполагаемите и
очаквани действия на останалите участници в
стопанските процеси, а това, от своя страна,
изисква изпреварващо предвиждане на промените и изпреварващо адаптиране на организацията към тези промени [6].
Пред организациите, изпаднали в криза, са
възможни две алтернативи за развитие: оптимистична (изходът от кризата е възможен) и
песимистична (изходът от кризата е невъзможен). Оптимистичният сценарий включва две
алтернативи: преодоляване на кризисната ситуация, съпроводено с незадоволителни финансови резултати, и устойчиво оздравяване с
добри финансови резултати. Могат да бъдат
посочени следните фактори, които правят възможен оптимистичния сценария за изход от
кризата: налице са малко причини за спад, относително малка криза в отрасъла или липсва
такава, стратегията стимулира развитието, благоприятно съотношение разходи – цена и др.
Алтернативите в рамките на песимистичния
сценарий са: неуспешно излизане от кризата
(банкрут) и кратковременно оцеляване, последвано от преустановяване съществуването на
организацията. Песимистичният сценарий е
също резултат от действието на разнообразни
фактори: наличие на разнообразни причини за
спад, дълбока криза в отрасъла, неподходящи
стратегически решения, неблагоприятно съотношение разходи – цена и др. [7].
В процеса на антикризисна диагностика е
препоръчително да се разработи профил на
средата, който включва оценка както на бизнес
средата, така и на вътрешните променливи на
организацията. По този начин се определят найзначимите за организацията фактори, както и
възможностите за въздействие върху тях. За
целта всеки фактор получава три типа оценки:
- Важност за отрасъла – А (3 – голяма;
2 – умерена; 1 - слаба);
- Влияние върху организацията – В (3 –
силно; 2 – умерено; 1 - слабо; 0 липса на влияние);
- Посока на влияние – С (+1 – положителна; -1 - отрицателна);
- Степен на важност – D (D=A*B*C).
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Резултатите се нанасят в таблица (табл.
1.).
Табл. 1. Разработване профил на средата [8]
ФакВлияние
Посока
Важност
Степен
тори
върху
на
за отрана важорганизавлияна
съла –
ност –
цията –
ние –
средаА
D
та
В
С
1
2
...
n

Разработването на антикризисна стратегия
включва следните етапи:
Първи етап: Експертна група разработва
системата от стратегически цели в рамките на
антикризисното управление в организацията.
Възможни цели са:
- Повишаване на антикризисната устойчивост на организацията;
- Запазване имиджа на организацията;
- Изпълнение на ангажиментите на организацията към групите на влияние върху нея;
- Ефективно управление на промените и
др.
Втори етап: Експертната група дефинира
факторите, които могат в най-голяма степен да
създадат кризисни ситуации (като резултат от
теста за уязвимостта на организацията към
криза):
1. Липса или недостиг на ключов персонал.
2. Липса или недостиг на сграден фонд
или затруднен достъп до работните
места.
3. Срив или недостиг на ключово оборудване.
4. Срив в информационното осигуряване
на организацията.
5. Отпадане на ключов доставчик, вкл.
аутсорсинг дейности и др.
В рамките на този етап се търси обоснован отговор на следните въпроси:
- С каква честота ще се проявяват факторите, които създават кризисни ситуации (в рамките на следващите 3-5 години)?
- Каква ще бъде силата на тяхното въздействие?
- До каква степен организацията е в
състояние да контролира средата? Кои
фактори влияят в тази насока (човешки
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ресурси, производствени процеси, информационни технологии, доставчици,
външни събития и др.)?
- С какви рискове е свързана дейността
на организацията?
Трети етап: Самооценка и контрол на рисковете в организацията. За целта се анализират
детайлно бизнес процесите в организацията по
отношение на ангажирани лица (професионална подготовка и квалификация, възможности за
взаимозаменяемост и др.), времетраене, допустим период на прекъсване на работата.
Оценките трябва да позволят ръководството на
организацията да вземе решения, които да избегнат пораждането на напрежение във взаимоотношенията с потребителите, доставчиците
и другите групи на влияние върху организацията.
Четвърти етап: Съставя се план за действие по евентуални рискови събития в рамките
на всеки фактор: В рамките на този етап се
решават разнообразни въпроси: заделят се резервни мощности; създават се резервни канали
за доставка; развиват се алтернативни информационни технологии; разширява се обучението на персонала с цел съвместяване на функции и др.
Пети етап: Провеждане на тренировки и
симулации с персонала. Организират се антикризисни тренинги и псевдокризи.
Шести етап: Оценка на ефективността на
разработената антикризисна стратегия, предприемане на коригиращи действия, търсене на
резерви и др.
Процесът на формиране на стратегии не
трябва да се отграничава от процеса на тяхната
реализация. Части от тях е възможно да протичат успоредно с оглед обучението от натрупания опит. По този начин „постоянната интеграция между едновременно протичащите инкрементални процеси на формулиране на стратегията и на нейната реализация представлява
самата същност на изкуството на ефективното
стратегическо управление” [9, 10]. В този смисъл трите задачи на стратегическото управление - стратегическото планиране, реализацията
на стратегията и стратегическият контрол - се
намират в тясна връзка и взаимодействие и
представляват части от сложен процес, свързан
със създаване на необходимите предпоставки
за постигане на системата от цели и преодоляване на възможните отклонения [11].
В условията на финансова и икономическа
криза с особена сила се поставя въпросът за

запазване на завоюваните конкурентни предимства. В тази връзка на преден план излиза
стремежът за оценката на бъдещите изменения
на околната среда на организацията като база
за вземане на управленски решения. По този
начин изпреварването се превръща в един от
главните стратегически фактори за успех,
свързан с определянето на латентните (неявни)
възможности и заплахи на средата. Стратегическото предвиждане като неразделна част от
стратегическия подход за управление на организацията позволява:
- своевременно да се разпознаят кризисни ситуации, свързани със собствения бизнес и бизнеса на конкурентите;
- в максимална степен да се използват
възможностите на пазарите, на които
организацията действа, или възнамерява да участва;
- своевременно въвеждане на нови технически норми и стандарти;
- навременна оценка на важни за организацията социо-политически промени,
включително законови разпоредби, изменения в потребностите на потребителите и др.;
- генериране на допълнителни възможности за ефективна дейност на организацията.
Тези предимства на стратегическото предвиждане поставят оперативното разузнаване и
неговите резултати на заден план в системата
за стратегическо управление на организацията.
Главното различие между двата типа предвиждане е свързано със системата от показатели,
чието изменение се изследва. Като правило
оперативното предвиждане е ориентирано към
показателите за ликвидност и оценка на резултатите от дейността на организацията, докато
при стратегическото разузнаване акцентът е
поставен върху стратегическите потенциали за
успех (портфейл от дейности, технологични
иновации и др.).
Същественото различие между двата вида
предвиждане е свързано с вида информация,
която постъпва на техния вход. При оперативното предвиждане използваната информация е
предимно добре структурирана, в повечето
случаи в количествено изражение, с ограничени
граници на интерпретация, докато при стратегическото предвиждане преобладава лошо
структурираната информация, при това понякога тя е в голяма степен противоречива, което
разширява значително диапазона на нейното
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интерпретиране. На тази основа различни са
уменията, които са необходими при двата вида
предвиждане. При оперативното предвиждане
преобладава стремежът за аналитичност, компетентна оценка на закономерностите в развитието и доказателственост. При стратегическото предвиждане акцентът е поставен върху
усилията за убедителност, въпреки че не са
изключени противоречиви изводи, поради широкото използване на субективни преценки. Задача на оперативното предвиждане е да определи вероятните отклонения на прогнозираните
показатели спрямо очакваната динамика на
тяхното изменение, докато при стратегическото
предвиждане получаваните оценки са в повечето случаи в неподходяща форма, това са т.нар.
слаби сигнали.
Предвид особеностите на двата вида предвиждане особена актуалност придобива въпросът за тяхното ефективно съчетаване, което ще
позволи да се комбинират резултатите им и да
се подпомогне отговорът на следните въпроси:
- В каква степен дадени „слаби сигнали”
от стратегическото предвиждане влияят върху резултатите на оперативното
предвиждане?
- Възможно ли е формулирани закономерности посредством оперативното
предвиждане да се интерпретират подобре от гледна точка на познанията,
придобити за съответните явления, в
процеса на стратегическото предвиждане?
- Къде трябва да бъде поставена границата, която определя дадени изменения
на средата като „слаби сигнали” или
като индикатори за оперативно предвиждане?
- Могат ли стратегическото и оперативното предвиждане да се разглеждат като равностойностни и взаимно допълващи се методи и информационна база
за стратегическото управление на организацията?
При класическите методи за прогнозиране
(най-вече при количествените) акцентът е поставен върху закономерностите между отделните променливи в периода на изследване, или
налице е т.нар. каузално-аналитично мислене,
свързано с трудовете на Нютон в областта на
естествените науки. Различно е схващането на
Галтунг, според който социо-икономическите
взаимозависимости могат да се разглеждат само като квазизакони, които в никакъв случай не
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остават постоянни с изменение на времето и
областите за анализ и оценка [12]. Напротив,
социо-икономическите закономерности проявяват значителни многообразия в рамките на един
по-продължителен период от време. Става дума за социални системи, които са отворени,
чиито граници подлежат на съществени изменения с течение на времето. Появява се обозначената от Галтунг „трета променлива”, която
влияе драстично върху параметрите на досегашното развитие. При това като правило състоянието на системата е резултат от комбинираното действие на разнообразни фактори. В
тази връзка стратегическото предвиждане има
за задача, от една страна, да дефинира възможните каузални взаимозависимости, а от
друга страна, да се опита да открие възможните „трети променливи”, които биха повлияли
съществено върху хода на разглежданите процеси.
Игор Ансофф пръв използва в научните
дискусии понятието „слаби сигнали” [13]. Според него като правило няма явление, което да
настъпи внезапно, въпреки че то може да предизвика всеобщо дълбоко учудване. Всяко явление притежава своя собствена история на
развитие, съпроводена със симптоми за евентуална проява. Ансофф обозначава тези съпътстващи симптоми като „слаби сигнали”.
Тяхната своевременна оценка увеличава съществено възможностите за маневриране на
организацията, които с напредване на времето
и натрупване на съответните сигнали съществено намаляват.
Цикличното развитие на организацията винаги е съпроводено от кризисни ситуации. Ето
защо успешното развитие на съвременните организации е немислимо без непрекъснат мониторинг на средата и антикризисна диагностика
в процеса на вземане на стратегически решения. Ефективното управление на рисковете
трябва да се разглежда в рамките на цялостната концепция за дългосрочно възходящо развитие на организациите. Кризата се разглежда
като отклонение от равновесното състояние в
развитието. По своята същност тя е неизбежна.
Нейното успешно преодоляване поставя редица
предизвикателства пред мениджърските екипи:
разработване на гъвкави стратегии за адаптиране към промените на бизнес средата, вземане на ефективни антикризисни решения в условията на времеви ограничения, овладяване на
нови знания и умения в областта на управление
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на промените, стимулиране на иновациите и
др.
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ORGANIZATIONAL CRISIS DIAGNOSTIC AND STRATEGIC DECISIONS
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the paper some important problems of the crisis diagnostic and strategic decisions are considered. The
crisis creates threats and possibilities for the organizational development at the same time. The strategic
management is a continual iterative process in the dynamic and rapidly changing business environment. Time is
treated as a critical limiting factor of the competitive strategy and organizational survival.
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Резюме
Статията разглежда някои важни проблеми на разработването на организационна стратегия. Конкурентите
стратегии в условията на глобална криза поставят редица предизвикателства пред управленските екипи. Ефективната антикризисна стратегия е ориентирана не само към запазване на организацията, но и към повишаване
на нейната конкурентоспособност. Ядро на тази стратегия са такива стратегически фактори за успех като:
стимулиране на иновациите, организационно преструктуриране, повишаване на производителността на труда и
др.
Ключови думи: конкурентна стратегия, стратегическо развитие, криза, организация.
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Глобалната криза постави съвременните
организации в непознати за тях условия: нарушено равновесие в сферата на производството
и
реализацията;
отрицателни
социалноикономически последствия; увеличаване броя
на организациите, изпаднали в затруднено положение и неплатежоспособност; криза в областта на развитието и прилагането на нови
технически и технологични идеи и решения и
т.н. При това кризата в развитието на организацията се разглежда като ситуация на изключително изостряне на противоречията, която застрашава съществуването и жизнеспособността
на организацията. Тези процеси изискват от
управленските екипи гъвкави стратегически
решения за успешно използване на потенциала
за развитие на организацията и повишаване на
нейната конкурентоспособност. Кризите характеризират цикличното развитие на организациите. По този начин те оказват както отрицателно, така и положително влияние върху тяхното
развитие. Възможно е някои от тях да бъдат
прогнозирани и избегнати, докато в други случаи усилията са насочени само към смекчаване
на отрицателните последици от съответните
кризи.
Организационните кризи могат да бъдат
класифицирани с помощта на различни признаци:
- Според етапа на жизнения цикъл на
организацията кризите биват: криза на
развитието; криза на лидерството; криза на автономията; криза на контрола;
криза на делегирането на пълномощия;
криза на синергията.
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Според възможностите за прогнозиране на кризите те биват: прогнозируеми
и неочаквани.
- Според причините (факторите), породили съответната криза: криза на производството; финансова криза; криза
на управлението; маркетингова криза;
криза, свързана с управлението на хората в организацията и др.
- Според дълбочината на кризата: криза
на стратегията (промяна в стратегическите ориентири за развитие); криза,
свързана с успеха на организацията и
резултатите от дейността (неблагоприятни отклонения между планирани и
постигнати резултати); криза на ликвидността (загуба на платежоспособността) [1].
- Според характера на кризата: лека и
дълбока криза; локална и обща криза;
управляема и неуправляема криза.
През 80-те години на ХХ-ти век се разгръщат
оживени дискусии по проблемите на анализа на
стратегическия портфейл от дейности на организацията, свързани с разработването на гъвкава стратегия и използването на синергичните
потенциали. В центъра на дискусиите е поставен въпросът за определянето на най-добрия
набор от стратегически бизнес зони на организацията като база за разработването на нейната
стратегия за развитие. Главната цел на стратегическия портфейлен анализ е да се разработи
производствената програма на организацията
на основата на съществуващия набор от продукти и формулираните цели за развитие, като
се имат предвид рамковите условия и ограни-
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чения по линия на едновременната оценка на
външната и вътрешната среда. Във връзка с
това портфейлната - техника позволява да се
даде отговор на редица въпроси като:
- Какви са конкурентните позиции на организацията?
- Балансиран ли е наборът от продукти?
- Какво е влиянието на различните кризи
върху отделните стратегически бизнес
зони и организацията като цяло? Как
може да бъде оценена нейната антикризисна устойчивост?
- В коя фаза от своя жизнен цикъл се
намират отделните продукти?
- Колко печеливши са отделните продукти?
- Производството на кои продукти трябва да се разширява, на кои трябва да
се ликвидира? Производството на кои
нови продукти трябва да бъде усвоено?
- Какви инвестиционни средства е необходимо да бъдат насочени към отделните производствени групи?
- Какви стратегии трябва да прилага организацията, за да гарантира своя дългосрочен успех на развитие?
Водещата идея в рамките на концепцията
за стратегическия портфейл от дейности е насочена към съпоставянето на конкурентните
способности на организацията (измерени чрез
относителния й пазарен дял или друг сходен
показател) с растежа на пазара или пазарната
привлекателност на интересуващите я стратегически бизнес зони. Този комплексен подход
за управление на стратегическото развитие
може да бъде наречен „стратегическа сегментация”.
Стратегическата сегментация е свързана с
използването на метода на портфолио - анализа. Първоначално портфолио - методът се прилага във финансовата сфера, като широка известност придобива теорията на Маркович за
портфолио - селекцията. В основата на тази
теория е схващането за оптимизирането на
портфейла от ценни книжа на базата тяхната
възвръщаемост и готовността за поемане на
риск. Целта е при определено ниво на риск да
се постигне максимална печалба, или при определено ниво на дохода да се минимизира
риска, свързан с използвания капитал. Растящата нестабилност на бизнес средата през 70-те
години на XX-ти век е причина да се търсят възможности за приложението на портфолио - теорията в производствената сфера. Основа на

разработената концепция за продуктовото портфолио е жизненият цикъл, тъй като през отделните фази на своя жизнен цикъл продуктите
се характеризират с различни стойности на показателите оборот, печалба и рентабилност.
При стратегическата сегментация бизнес
средата на организацията се подразделя на
съставни единици, като целта е развитието на
ефективни конкурентни стратегии. Наред с
потребностите на потребителите под внимание
се вземат и продуктите, производствените технологии, каналите на дистрибуция, интензивността на конкуренцията и т.н.
Ключовите насоки на стратегическата сегментация са:
1. Определяне на стратегическите бизнес
зони за организацията;
2. Определяне зоните на стратегически
ресурси;
3. Определяне зоните на стратегически
технологии;
4. Определяне групите на обществено
влияние върху дейността на организацията.
Предимствата на стратегическата сегментация като рационален подход за определяне на
възможностите за продуктивен бизнес и ограничаване на неблагоприятното въздействие на
кризисните явления произтичат от следните
нейни особености:
- Стратегическата сегментация е пазарно-ориентиран подход за изучаване на
обкръжението на организацията: потребностите на потребителите формират основата на сегментацията.
- Стратегическата сегментация анализира както собствените действия и групи
потребители, така и тези на настоящите и потенциални конкуренти на организацията.
- Стратегическата сегментация представлява ориентиран към бъдещето
подход за анализ на действията, потребителите, възможностите и заплахите
на средата.
Тези особености на стратегическата сегментация потвърждават изключително важната
й роля при разработването на конкурентна
стратегия за развитие на организацията, която
изпреварва конюнктурата и гарантира нейното
дългосрочно устойчиво развитие. Ефективността на стратегическата сегментация зависи в
голяма степен от изграждането на адекватна
организационна структура, съответстваща на
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набора от стратегически бизнес зони на организацията. Стратегическата бизнес единица се
разглежда като подразделение на организацията, което отговаря за една или няколко стратегически бизнес зони и е формирано на основата на следните критерии [3]:
- Всяка стратегическа бизнес единица
(СБЕ) отговаря за изпълнението на ясно дефинирани самостоятелни задачи
по отношение на дадена стратегическа
бизнес зона (СБЗ).
- Стратегическата бизнес единица взема
самостоятелно решения по отношение
на своите продукти и пазари.
- Стратегическата бизнес единица гарантира или изгражда конкурентни предимства в съответната СБЗ. Предпоставка за това е точното дефиниране на
външната конкуренция.
- Стратегическата бизнес единица е относително независима по отношение
на своите стратегически решения
спрямо останалите стратегически бизнес единици. По-специално тя има
право да разработва самостоятелни
стратегии и програми за действие, да
осъществява инвестиции и да взема
решения по отношение на персонала
(подбор, оценка, развитие и др.).
- Стратегическата бизнес единица има
минимум пресечни точки с останалите
стратегически бизнес единици на организацията. В идеалния случай за дадена стратегическа бизнес зона отговаря
една стратегическа бизнес единица.
- Стратегическата бизнес единица трябва да бъде стабилна през продължителен период от време, за да се улеснява
процеса на стратегическо управление,
като се избягват честите структурни
реорганизации.
- Стратегическата бизнес единица функционира като истински център на печалба за организацията.
Стратегическите бизнес единици на организациите не отговарят едновременно на всички посочено критерии. Като правило малките и
средни организации, които действат в няколко
стратегически бизнес зони формират за тяхното управление една стратегическа бизнес единица. От друга страна, в по-големите организации често са налице редица взаимозависимости
между стратегическите бизнес единици, което е
оправдано поради общото използване на ре54

сурсите и възможностите за икономии. Системата от стратегически бизнес единици осигурява оптимално позициониране на организацията
посредством целевото управление на нейните
потенциали за успех в различните стратегически бизнес зони.
В процеса на разработване на стратегия се
използват разнообразни критерии за определяне на най-добрия набор от стратегически бизнес зони на организацията като средство за
осигуряване на нейния дългосрочен успех:
- Позициониране на стратегическите
бизнес зони на организацията в избрана портфейлна матрица.
- Решения за максимално ограничаване
влиянието на кризите и тяхното безболезнено преодоляване.
- Позициониране на стратегическите
бизнес зони по фазите на жизнения цикъл.
- Роля на продуктите, включени в съответните стратегически бизнес зони, за
имиджа на организацията.
- Роля на продуктите, включени в съответните СБЗ, в осъществяването на
технологичния процес на организацията.
- Роля на СБЗ за създаването и използването на синергичния ефект в организацията.
Стратегическата сегментация се различава
от пазарната сегментация. Пазарната сегментация е класически маркетингов инструмент,
при който акцентът е поставен върху различните потребителски сегменти и потребителски
пазари на основата предимно на следните критерии:
1. Географски (регион, големина на населеното място, гъстота на населението и др.);
2. Демографски (възраст, пол, доход,
професия, образование и др.);
3. Социално-психологически (стил на живот, личностни особености и др.);
4. Поведенчески (навици на хранене, начин на прекарване на свободното време, почивката и др.).
Д'Авени е един от първите изследователи
в областта на стратегическото управление,
който разработва динамична концепция за развитие на стратегията на организацията. При
анализа на бизнес средата Д'Авени въвежда
понятието хиперконкуренция, с което се опитва
да се противопостави на опитите за прилагане
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на статичен подход при разглеждане на теоретичните проблеми на разработване на стратегия [2]. Изходно начало в неговата концепция
са прогнозите за очакваните ответни действия
на конкурентите, а не анализът на настоящото
състояние на организацията. Според тази концепция посочваните от много автори фактори
за успех време, качество и др. винаги са играли важна роля в конкурентната борба, но в
съвременните динамични изменения на средата
те придобиват нови измерения. Д'Авени разработва сценарии за развитие на конкуренцията,
с помощта на които прогнозира варианти на
ответни реакции на конкурентите при съответно действие на даден играч на пазара. Д'Авени
прави изключително важни изводи, свързани
със съвременните изменения на бизнес средата:
1. Независимо от изходното положение,
съвременната конкурентна борба води
с течение на времето неизменно до ситуация, сходна с условията на съвършената конкуренция, без тя да бъде
напълно достигната. Причина за това е
непрекъснато нарастващата интензивност на конкуренцията.
2. С течение на времето организацията
губи конкурентни предимства, които са
постигнати на основата на продуктовото позициониране (качество, време,
бариери за навлизане, сегменти и др.).
Развитието завършва винаги с ценова
конкуренция (по отношение на целия
пазар и на отделните пазарни сегменти).
3. Всеки опит да се напусне ценовата
борба и да се спечели ново конкурентно предимство (например чрез повисоко качество) притежава ограничен
ефект във времето. В края на краищата отново се достига до ценова борба,
която се води на ново ниво на ползата
за потребителя. Някогашното диференцирано предимство става стандарт
за целия отрасъл.
На базата на тези изводи Д'Авени предлага
нов подход при анализа на пазара като основа
за разработване на стратегията на организацията, който съществено се различава от традиционния. Дотогава в научната литература акцентът се поставя върху стремежа за постоянно
отграничаване на организацията от нейните
конкуренти като средство за смекчаване на интензивността на конкуренцията. Подходящи

средства за това са пазарното позициониране
или изграждането на стратегически фактори за
успех. За разлика от това, Д'Авени препоръчва
коренно противоположен подход на съзнателно
увеличаване на съперничеството и ускоряване
на неговия цикъл. По този начин конкурентът
ще бъде задържан и възпрепятстван в своите
намерения. Конкурентните предимства се основават главно не върху стратегическите фактори за успех качество, цена и др. (те по-скоро
могат да се разглеждат като двигател за дестабилизацията на пазарните отношения), а върху
парализата на конкурента, който не може да
издържи на динамичното развитие на пазара.
„Посредством постоянното разрушаване на
пазарните условия (на логиката на бизнеса)
може да бъде постигнато продължително конкурентно предимство, което е свързано с умението да се прогнозира развитието на конкуренцията и да се променят постоянно пазарните условия” [2]. Главните фактори за успех,
които позволяват да се дестабилизира пазара,
са:
- разходи;
- време/ноу-хау;
- финансова мощ.
Дестабилизиращата организация трябва да
съсредоточи своите усилия при планиране на
стратегията върху три елемента:
- Мисия: дългосрочни цели, свързани с
развитието на нови възможности за задоволяване на очакванията на различните групи на влияние върху организацията.
- Планиране на ресурсите - формиране
на умения и компетенции, свързани с
бързата реакция на организацията и
получаването на ефекти на изненадата.
- Тактики, свързани с реализацията на
стратегията - последователност на
промяната на правилата на пазарната
игра, сигнали и активни действия.
Разбира се, че някои от теоретичните постановки на Д'Авени могат да бъдат критикувани
с основание. Например, съмнително е, дали
организацията е в състояние да поддържа продължително време интензивна конкуренция, тъй
като подобен род действия отнемат значителен
обем ресурси и време и в някои случаи биха
могли да се окажат дестабилизиращи и за собствения й персонал.
При анализа на стратегическия портфейл
от дейности на организацията са възприети някои идеи от работите на Алфред Рапапорт,
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свързани с изследване стойността на ценните
книжа като стратегически инструмент за оценка [4]. Главната идея в неговите разработки е
свързана с твърдението, че стратегическите
решения трябва да генерират конкурентни предимства за организацията и да носят продължителна полза за потребителите й, за да бъдат
успешни и да увеличават нейната стойност.
При това стратегията на организацията може да
бъде оценена:
- качествено: възможности за осъществяване, риск, вътрешна и външна съгласуваност;
- количествено: измерване на влиянието
на отделните фактори, анализ на съотношенията между разходи и резултати.
При анализа на развитието на съвременните организации трябва да се има предвид, че
винаги съществува опасност от възникване на

кризисни явления. Във връзка с това е задължително непрекъснато да се следят параметрите,
които характеризират отделните кризисни ситуации, за да се реагира бързо и гъвкаво чрез
подходящи управленски решения. При това изпреварващата стратегия представлява мощен
инструмент за смекчаване на неблагоприятните
въздействия на кризите и осигуряване на възходящо развитие на съвременните организации.
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DEVELOPMENT OF A COMPETITIVE ORGANIZATIONAL STRATEGY IN A CRISIS
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper considers some main problems of development of the organizational strategy. Competitive
strategies in a global crisis make management teams face several challenges. The effective crisis strategy is
oriented not only to preserve the organization, but to increase its competitiveness. The core of this strategy are
strategic success factors such as: stimulating innovations, organizational restructuring, increased labor productivity
etc.
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СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНСКИ КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА
Евгений Стоянов
Колеж по икономика и администрация, Пловдив
Резюме
Този материал разглежда явлението организационна култура, корпоративно управление и системи за управленски контрол. Връзката между корпоративната култура и процеса на трансформирането й в дългосрочна
стратегия е факторна обусловеност за успешно организационно (корпоративно) управление.
Ключови думи: организационна култура, балансирана карта (БКО), ERP-системи.
Key wards: organization culture, balanced scorecard - BSC, ERP.

Предмет на този материал е връзката
между системите за управленски контрол и
организационната култура и общото им влияние върху организационния успех.
Задачите, които са залегнали в материала
са свързани с няколко тематични линии на развитие: Първо. Запознаване със схващанията за
понятието корпоративно управление. Второ.
Анализ на явлението организационна култура.
Трето: Обосноваване на организационния успех
на базата на развитието на взаимоотношенията
на системите за управленски контрол и организационната култура.
В изложението, поради скромния обем са
приложени малък ограничен брой аналитични и
синтетични методи.
В последните години в света на бизнеса се
наблюдава нарастващ интерес към връзката
между добрите практики на управление и качеството на корпоративната дейност. Привеждат се все повече доказателства за съществуването и значимостта на такава пряка връзка в
условията на глобализиращата се и взаимно
обвързана световна икономика. Докато в миналото дискусиите около управлението са били
фокусирани главно върху правилата за регулиране и тяхното прилагане от публично търгуване или много големи компании, в наши дни на
корпоративното управление се гледа като на
инструмент за развитие и стабилно функциониране на всякакъв вид компании. Поради това
прилагането на корпоративното управление се
смята за един от критичните фактори за осигуряване на успеха на бизнеса на компанията.
Учените, експертите, всякакви комисии и
комитети по целия свят са посветили много
време на определяне, описание и обосноваване
на съдържанието на понятието „добро корпоративно управление”. В по-широк смисъл терминът корпоративното управление включва уп-

равленската отговорност на корпоративните
ръководители да се грижат за поставяне на
целите и формиране на стратегиите на компанията, както и за тяхната последваща реализация. При всички случай корпоративното управление представлява нещо повече от обща представа за това кой управлява и кой разполага с
власт. Неговата приоритетна цел е да увеличава ползите за акционерите и да поддържа постоянно висок стремежа за развитие на организацията [1]. „Традиционният” поглед към корпоративното управление се базира на три основни допускания: първостепенна важност на
акционера; разнородност на групата акционери; увеличаване на благополучието на акционера – като основание за организационно съществуване.
Главните цели, които се преследват при
акционеро-центричния подход към управлението, могат да бъдат да бъдат групирани в следните категории: защита на инвеститора; мениджърска отговорност; прозрачност; активност
на акционерите; осигуряване подходящи стимули за мениджърите; дисциплиниране и подмяна на неподходящите мениджъри; разширяване на дейността на корпоративно ниво; подобряване на достъпа до капиталовите пазари;
поощряване на дългосрочните инвестиции; насърчаване на иновациите и други.
Най-сериозната трудност при постигането
на тези цели произтича от сблъсъка на силите,
насочени към хармонизация и стандартизация
на общия режим на управление на компанията
със съществуващите вкоренили се местни и
регионални навици, традиции и бизнес практики.
Когато се говори за управление, специалистите единодушно твърдят, че „една мярка не
става за всичко”. Управлението е нещо повече
от синхронизация между акционерите и мени-
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джмънта на компанията. То по същество дава
отговор на въпросите кой управлява, за колко
време и кои критично важни корпоративни дейности.
Различията при управление на компании в
еднакви стадии на развитие от „новите икономики” спрямо тези от „старите икономики“
например, са една добра илюстрация за това.
Управленските структури на компаниите от
новите икономики трябва да се променят много
бързо, за да отговарят на бързо настъпващите
промени в управлението. Обратно, компаниите
от старите икономики се характеризират с
много по-бавно развитие на управленските
структури и практики. Ако се изхожда от разбирането, че една мярка не става за всичко, е
ясно, че управленските структури и практики
трябва във всеки момент от време да бъдат
настройвани подходящо, за да посрещат кооперативните и управленските потребности [2].
Важността на корпоративното управление
се вижда най-вече в намаляването разходите за
управление, увеличаване на атрактивността на
компанията за пазара и съответствието на дейността й с нормативните и законови изисквания. Основните цели на корпоративното управление са насочени към осигуряване на добро
ръководство на бизнеса, добри връзки с акционерите и добри условия за персонала. Те
включват също добри връзки с търговските
партньори, добри екологични практики и съответствие с изискванията на законовата и нормативна уредба. Посочените цели могат да
бъдат постигнати само ако се спазват стриктно
основните принципи на корпоративното управление: прозрачност; отговорност; доверие; еднакво отношение към различните групи от акционери; защита на интересите на всички засегнати лица.
Солидните управленски практики, особено
ако са въведени в ранен етап от развитието на
компанията, осигуряват редица стратегически и
конкурентни предимства. Въпреки че управлението произтича от основните потребности на
акционерите, то постепенно се развива в поширокообхватна дейност, като се насочва към
по-голяма и разнообразна група от засегнати
лица. Така то продължава да се развива и да
включва все повече елементи от стратегията и
общото ръководство на бизнеса, които до днес
по принцип не са се разглеждали като част от
управлението [3].
Може би най-трудният и най-мениджърския
въпрос, който стои пред съвременните органи58

зации, независимо от мащаба, във всеки един
момент от развитието им е управлението и
контрола върху човешките ресурси, или с други думи казано всичко свързано с хората. Колкото расте мащабът на организацията и като
обем на дейност и като структура, толкова поважен става факторът ефективно управление и
контрол на персонала, който със своите знания, умения и потенциал основателно се дефинира като човешкия капитал. От гледна точка
на финансово-стопанския анализ това твърдение може да се възприеме и обоснове, защото
правилните инвестиции във „верните” хора
винаги имат най-висока и най-непредсказуема
възвръщаемост.
Изкуството на добрия мениджмънт е добро
съчетание да се откриват индикатори и да се
игнорира влиянието на факторите, включително
човешкия, превръщащи значимите въпроси в
проблеми. За тази цел е редно да се анализира
явлението организационна култура, през модел,
който я свързва с конкретна организационна
дейност или поне с реални бизнес задачи [4].
Критичният преглед на споменатото явление би
бил немислим, непълен и нереален, ако се
осъществи дефинитивно и изолирано, без да се
анализира развитието и състоянието на неговата естествена среда – съвременната организация. Етапите в развитието на всяка организация, включително кризисните, са закономерно
явление известно като жизнен цикъл. Независимо от уникалността на всяка организация
всеки период от нейното съществуване може
да се декомпозира на основни фази, през които
преминава. Всеки преход е свързан с осъществяване на конкретни изменения. За тяхната побезболезнена реализация и осъществяване чрез
по-плавен преход е необходима за се познават
детайли и характеристики на всяка фаза и етап
на организационно развитие.
В научната литература съществуват доста
варианти на класификации за етапи и фази на
организационно развитие. При всички тях се
описва жизненият цикъл на организация еталон
[5]. За може би най-удачно според автора се
възприема предложението на Адизес [6]. Основание за предпочитанията са свързани не само
с пълнотата и изчерпателността на описание на
процеса, а с неговия аналитичен характер.
Причинно-следствената логика на организационно развитие е свързана с достигане на предопределени кризисни моменти, чиито разрешаване е свързано с получени от натрупване
качествени изменения. Анализирайки разнооб-
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разни форми на организационно съществуване
на този етап не може да се говори за определен универсален тип успешна организация.
Непрестанните промени на икономическата
среда провокират оцеляването на мутиращи
идейни ядра и патологични отклонения на организационно съществуване. Те преминават през
процеси на централизация, сливания и децентрализация, а също и постоянно реструктуриране на управленските системи в следствие на
нормативно-законови неуредици, включително
и трансформации на собственост.
За понятието организационна (корпоративна) култура няма твърдо и окончателно възприето определение, защото трудно ще бъде обхванато всичко важно и съществено. Това е една
модна, но и злободневна тема. Съдържанието
на това понятие включва в себе си набор от
осъзнати и неосъзнати идеи, предположения и
убеждения за относително различни аспекти на
действителността, важни за организацията.
Това е един своеобразен процес на обучение, в
който се дава насока за поведението на всички
сътрудници, като то целесъобразно, коректно и
избирателно се моделира. Организационната
култура е един своеобразен комплекс от необходими и социално проверени модели за взаимоотношения с клиенти, доставчици, акционери, инвеститори, но най-вече с колеги [7]. Определена група теоретици я характеризират
общо като колективна интелектуална програма
на заинтересовани лица. След критичен анализ
на писаното по този въпрос като най-обективно
се възприема, че организационната култура е
система (не задължително формализирана) от
общоприети и проверени от и в организацията
културно-етични, морални и други постулати по
отношения на цели, дейност, вътрешноорганизационни взаимоотношения и взаимодействия с
обкръжение като клиенти, партньори, конкуренти и други социално заявени представители
на обществено значимите среди. С натрупването на все повече познания за организационната
култура се формира мнението в научните среди, че причинно-следствените връзки между нея
и
организационния
успех
са
все
позадълбочени. По този повод са организирани
редица изследвания. В тях многоаспектният
анализ е обуславян с помощта на методите на
количествените и качествените социологически
изследвания. Споменатото и други подобни
изследвания са провеждани и продължават да
се провеждат с цел диагностициране на нивото
на организационна култура. Установеното ниво

е един от основните фактори за успеха при
въвеждане на утвърдени и съвременни методи
и системи за управленски контрол.
За постигане на целта на материала другото условие при разглеждане на организационната култура е това да се прави в организация на етап от нейното развитие, когато се
работи по модели за управление и контрол,
какъвто е Балансираната карта за оценка. Успешното внедряване на система за управленски
контрол от този тип е тясно свързано с анализа
по измененията на съществуващата организационна култура. Тази тенденция има възможност да се задълбочава и поради факта, че разработването на БКО обикновено върви успоредно и с други образци на системите за управленски контрол като бюджети, ERP системи
и др. Може би в края е добре да се коментират
и теоретичните предпоставки, които осигуряват
максимално добра интелектуална среда за развитието на организационната култура.
Моделът Балансирана карта за оценка е
консолидиран образ на редица разработки като
Теория на заинтересованите страни, Теория за
максимизация на стойността, Моделите за всеобщото управление на качеството (TQM), Резултативните модели (Performance Management), разработките за управление на компетентността (Competence Management) и други.
Процесът на моделна еклектика се провежда
успоредно със системния процес на непрекъснато и последователно усъвършенстване, развитие и обучение, известен като TPS Process
[8]), на принципа на самообучаващата се организация [9], както на индивидуално, така и на
организационно равнище, при което човешкото
познание, във всичките му форми и разновидности на превъплъщение е единствената реална и вярна отправна точка. Най-общо за различните образци на системите за управленски
контрол може да се каже, че те предопределят
ускореното развитие на един много важен нематериален фактор за организационен (корпоративен) успех, какъвто е организационната
култура. Този специфичен фактор освен, че
има нарастваща социална значимост придобива
и критериално значение и по отношение на
финансовите резултати на съвременните организации от корпоративен тип. В друг план той
оказва положително влияние и върху създаването на по-адекватни, на нуждите, образци и
модели за успешно управление и ефективен
контрол.
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От написаното се формира извода, че
връзка между системите за управленски контрол и организационната култура резултират в
успешно управление, като този процес може да
се ускори или задълбочи в условията на активното взаимодействие между информацията и
времето за приложението й на фона на растящата прозрачност [10]. Създаването на все
повече образци на управленското моделиране
провокират бурното развитие на информационните технологии, адекватно на социалната нужда от ефективно управление и реален контрол,
базирани на конкретни резултати.
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Abstract
This paper focuses on the organization culture phenomenon, corporate management and the management
control systems. The link between corporate culture and its transformation into a long-term strategy is a
determining factor in the successful management.
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Резюме
Един от важните етапи във внедряването на избраната стратегия е разработването на системи, които да
улесняват този процес. Една от тях е контролната система, която съчетана с добре разработена информационна система, може да улесни дейността. Чрез тази контролна система ще се усъвършенства управлението на
цялата организация, като ще се увеличи нейната гъвкавост по отношение на негативните сигнали за проблеми
във функционирането и развитието й. Целта на настоящата публикация е да изведе необходимостта и основните параметри на една контролна управленска система за осъществяване на избрана стратегия.
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Увод
В процеса на стратегическо управление
на организациите след избора на стратегия е
необходимо да тя да бъде реализирана. За
целта е необходимо мениджмънтът им, освен
да мобилизира знания и умения, да създаде
условия за осъществяването на този процес.
Средствата за въвеждането на една стратегия не се ограничават само до разработването на функционални стратегии и политиките
в различните функционални области. Необходими са и други средства за оказване на влияние върху членовете на организацията с цел
да се внедри избраната стратегия.
Един от най-важните етапи в този процес
е разработването на различни управленски
системи, улесняващи реализацията на избраната стратегия – напр. за стимулиране на
персонала, контролни, информационни и др.
Една от тях е контролната система, която
съчетана с добре разработена информационна система, може да улесни дейността. Чрез
тази контролна система ще се усъвършенства
управлението на цялата организация, като ще
се увеличи нейната гъвкавост по отношение
на негативните сигнали за проблеми във функционирането и развитието й.
Целта на настоящата публикация е да изведе необходимостта и основните параметри
на една контролна управленска система за
осъществяване на избрана стратегия.
1. Оперативни контролни системи
Известно е, че организациите попадат в
ситуации с различна степен на контрол. По

този критерий ситуациите се класифицират в
три групи:
- неконтролируеми ситуации, при които никакво действие от страна на организацията не е в състояние да въздейства на събитията;
- ситуации с възможност за частично
влияние;
- контролируеми ситуации, в които организацията чрез определени въздействия може да постигне определени
ефекти.
Важно е организацията да класифицира
всяка ситуация в съответния й тип, за да осъществи подходящо коригиращо действие. Дори в неконтролируеми ситуации е необходимо
те да предприемат такива мерки, че да се
намали негативния ефект от промяната.
В процеса на стратегическо управление,
в етапа на осъществяването на стратегията, е
необходимо мениджмънтът да разработи оперативни контролни системи. Чрез тях ще се
следят отделни елементи на цялостната система на дейността на организацията.
Ако тя не е новорегистрирана, ще са налице вече някои функциониращи контролни
системи. Необходимо е към тях да се добавят
нови, свързани със стратегическата промяна
– напр. нови пазари, продукти, технологии,
доставчици и т.н.
Оперативните контролни системи трябва
да включват диагностика на настоящото състояние на процесите в организацията и сравнение с предварително набелязаните цели и
възприети стандарти. Отклонението от тях е
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сигнал за мениджърите, че има критична ситуация. При изграждането и функционирането
на контролните системи в процеса на внедряване на стратегията трябва да се отчитат
следните параметри:
- Оптимално съотношение слаб – силен контрол. Пропорцията зависи от
интелектуалното ниво на подчинените. Не може и не бива да е еднаква
силата на контрола в изследователски институт и в строителна бригада.
Силният контрол би демотивирал интелектуалците и учените, а слабият
контрол при нискообразованите работници би довело до анархия и неизпълнение на поставените задачи.
- Определяне на времето за контрол
или времето за измервания. Обикновено човешкото поведение е свързано
пряко и зависи от процеса на контрол. Когато човекът знае, че ще бъде
контролиран, той е по-дисциплиниран. Проблемът е в това, че контролът не трябва да бъде с цел наказания, а за да стимулира персонала
към съвестно изпълнение на задълженията.
- Оптимално съотношение качествен –
количествен контрол. Необходимо е
да се търси подходящото съотношение в зависимост от предмена на
дейност на организацията и работния
климат. Засилването на контрола
върху количествените измерители води до влошаването на качеството, и
обратно – прекаленото акцентиране
върху качеството е за сметка на количеството продукти (услуги). Не бива да се забравя и вида на избраната
стратегия. При диференциация е необходимо да бъде постигнато високо
качество, а при лидерство в разходите напр. количеството е важен акцент
за постигането й, разбира се, при определено качество.
- Вид на измерителите, които ще се използват. За да има ефект от контролната система, е необходимо да се изберат подходящи измерители. Те
трябва да бъдат еднакви или съизмерими за съпоставими процеси.
- Формата и методите на контрол. Важен момент е елементите на системата, които ще се контролират. От
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техния характер зависят какви форми
и методи на контрол ще се прилагат.
Те ще бъдат различни за тези, които
имат финансови измерители и други
– за останалите.
Прилагане на системен подход. При
разработването на контролните системи е важно те да обхващат всички
елементи на системата, както и взаимовръзките
и
взаимодействията
между тях.

2. Информационни системи, улесняващи контрола
Информационните системи служат и са в
помощ на мениджърите, които вземат управленски решения. Те участват като техническо
средство в контролните системи. Без тях е
невъзможно да се отчетат отклоненията, които са възникнали при осъществяването на
стратегията.
От специализираната литература в областта е известно, че информационната система е съвкупност от взаимосвързани компоненти, които събират, обработват, съхраняват
и разпространяват полезна за управлението
информация. Информационните системи подпомагат вземането на решения, координирането и контрола на дейността на организацията. Освен това те предоставят възможности за
анализиране на проблеми, за тяхното моделиране и симулиране, за визуализиране на
сложни обекти.
Част от дейността по събиране, обработване, съхраняване и разпространяване на
информацията се реализира ръчно с помощта
на експерти и специалисти в съответната област, а друга част – автоматизирано. Когато в
една система като основно средство за автоматизация се използват компютри и компютърни устройства, тя представлява компютърна система. В теорията и практиката се използват още три понятия – бизнес система,
бизнес информационна система, компютърна
бизнес информационна система.
Управленска информационна система
според учените специалисти в областта е
„всяка система, която осигурява информация
за управленските дейности в една организация”. Всички организации би трябвало да имат
някаква управленска информация система. Те
са ги притежавали винаги, дори и да не са ги
определяли като такива. Изградени са и значителен брой компютърни управленски сис-
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теми в бизнеса. Като преимущества в използването им могат да се посочат следните:
Разходи. След като данните са въведени,
те се съхраняват в компютърната система и
могат да се използват за снабдяване с информация. Допълнителните разходи при многократно използване на тези данни за генериране на информация са ниски.
Бързина. Информацията може да се генерира бързо. Сложни отчети и статистики за
функционирането на бизнеса могат да се подготвят за минути, ако са в стандартен формат. Това намалява времето за получаването
на поисканите от мениджмънта отчети. Осигуряваната информация е актуална и решенията, основани на нея, ще бъдат по-ефективни.
Интерактивност. Много съвременни информационни системи осигуряват интерактивни (диалогови) възможности, така че потребителите могат да изискват информацията в
момента, когато е необходима. Това позволява тя да се избира и да се извлича от информационната система.
Гъвкавост. Пред управлението на бизнеса
стоят множество задачи с предсказуеми решения, но възникват и нови проблеми. Съвременните информационни системи имат
вградена гъвкавост, позволяваща мениджърът
да реши каква информация да се обработва.
Исторически, по-голямата част от такива
информационни системи са изградени като
допълнение на финансовите, като обединяват
в себе си и маркетингова и друга информация. В практиката са известни няколко различни типа информационни системи в зависимост от ключовите им функции.
Първите използвани системи са за автоматична обработка на данните. Употребявали
са се за предаване на данни от поделенията
на организацията към центъра и изработване
на отчети за различните мениджъри. Проектирани са да обработват голям обем транзакции
на базата на предварително зададени програми.
Следващият период (управленски информационни системи) е свързан с поевтиняване
на технологията и информацията и масовото
разпространение на изчислителна техника.
Търсят се все по-разнообразни приложения за
компютрите в организацията. В системите са
интегрирани бизнес функциите. Акцентира се
върху структурирани информационни потоци
и способността да се изпълняват зададени от
потребител заявки и отчети. Управленските

информационни системи, които могат да се
използват в оперативния контрол при осъществяването на стратегиите, могат да бъдат класифицирани в различни разновидности в зависимост от функциите и задачите, които изпълняват.
DSS (системи за подпомагането на управленските решения) дават на мениджърите
лесно достъпна информация и модели, които
подпомагат интерактивното вземане на решения. Има нови възможности за манипулирането на информацията. Акцентът е върху адаптивността и гъвкавостта.
Експертните системи имат претенциите
да заместват управленски труд. Те използват
изкуствен интелект (събран опит на експерти
в бизнеса), за да предложат алтернативи на
поведение. Спецификата им изисква да са посложни и функционално специализирани.
С посочената класификация не се изчерпват всички управленски системи, познати в
практиката, тъй като динамичността в развитието на информационните технологии налага
все нови и нови идеи в нея.
Но в резултат на изложените типове и
разсъжденията върху тях можем да направим
извода, че при внедряване на стратегията може да се използва управленски информационни системи от типа DSS или експертни системи.
Първият случай е, когато няма собствен
апарат за генериране на стратегии. Използва
се за съхранение, сортиране, филтриране на
данните и за изработването на определени
оценки. Информацията е в популярен формат
за съхранение на база стратегически данни,
което ще позволява чужди модули да използват записаната информация.
Би могло да се изгради и експертна система. В нея трябва да участват достатъчен
брой експерти с оценките си, така че получените оценки да са достоверни с голяма вероятност.
Информационните системи за оперативен контрол трябва да отговарят на изискванията на различните стратегии. Те позволяват
да се създаде и запомни информация, която
да се използва при необходимост от стратегически промени. Информационните системи за
оперативен контрол трябва да се основават на
следните принципи:
- необходимо е да се въвежда, обработва и съхранява само информацията, която е потребна;
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своевременно да се обработва получената информация;
потокът от информация трябва да бъде прост за възприятие;
получените резултати трябва да не са
просто статистически отчети, а база
за вземане на управленски решения;
информацията да е необходима и
достатъчна за вземане на управленски решения.

3. Система за стратегически контрол
Концепцията за организационния резерв
предлага друг аспект на въпроса за вида на
системата на контрол, свързан с променящата се среда. Защитниците на тази теория
твърдят, че организацията трябва да си остави
някакъв резерв при използването на ресурсите и оборудването, който в случай на поява на
драматична непредвидима конкурентна заплаха или външна възможност да бъде усвоен за
минимизиране на риска или максимизиране
на ползата от промяната.
При внедряването на избраната стратегия
освен за оперативните контролни системи
неизменно възниква проблемът и със стратегическия контрол.
Необходимо е да се отбележи разликата
между системите за стратегическа и тези за
оперативна оценка и контрол. Първата включва оценка на уместността на целите и стратегиите, както и последващ контрол на резултатите в сравнение с плана. Втората приема
целите и се опитва да контролира операциите
съгласно плана.
Стратегическият контрол проследява въвеждането на една нова стратегия, открива
местата, където биха могли да възникнат
проблеми и осъществява необходимите промени. Обикновено съществува значителен
промеждутък от време между избора на стратегията и нейното внедряване. Междувременно са настъпили промени във външната и
вътрешната среда, на които се е основавал
този избор. Стратегическият контрол трябва
да осигури средства за коригиране посоката
на развитие на процеса на стратегическо управление. Когато се окаже, че са настъпили
съществени промени от предварителните
прогнози, е необходимо да се направят корекции. Основна задача на стратегическия
контрол е да компенсира присъщия на стратегическото планиране риск.
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Първата стъпка в организирането на
стратегическия контрол е да се определят
онези елементи в изпълнението на стратегията, за които има основание да се счита, че
там ще настъпят изменения. За тях се налага
да се направят алтернативни сценарии с помощта на метода на сценарийния анализ, които са зависими от някои важни фактори на
средата – обикновено непредсказуеми (напр.
времето като климат, иновациите, потребителското търсене и др.
След като се установят променливите величини, които трябва да се наблюдават, за
всяка от тях трябва да се изберат предупреждаващи сигнали. Те трябва да откриват всяка
важна промяна във величините. Необходимо е
да се направи списък с междинни задачи,
произтичащи от поставените цели във връзка
с реализацията на стратегията.
Според равнището, на което се извършва
контролът върху стратегията, може да се
приложи като:
а. стратегически контрол – на цялостното въвеждане на стратегията в организацията;
б. тактически – на реализацията на годишните програми на отделните структурни звена;
в. оперативен – на текущите резултати,
отразени в оперативните програми.
Изводи и препоръки
Обикновено мениджърите контролират
това, което им е най-лесно за контрол, т.е.
където има изградена такава система. За добра реализация на стратегията е необходимо
организацията да насочи усилията си към тези
страни, които са важни за нея.
Изводът е, че съществува значителна
разлика между стратегическия контрол, който
се осъществява от топ мениджмънта и оперативния контрол. Но между тях няма противопоставяне. Докато оперативния контрол осигурява на мениджърите влияние върху елементите в цялостната система на организациите, стратегическият контрол им дава власт
върху стратегическите промени в тях.
Като обобщение можем да посочим
следните етапи в разработването на ефективна система за контрол при внедряването на
стратегията:
- ясно разграничаване и дефиниране на
параметрите на нивата на контрол –
стратегически и оперативен;

РАЗРАБОТВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИЗБРАНАТА СТРАТЕГИЯ

идентифициране на центровете на отговорност – финансов, инвестиционен, маркетингов и др.;
- извеждане на ключовите фактори и
елементи на цялостната система на
организацията, които ще бъдат контролирани;
- определяне на стандартите за контрол и източниците на информация;
- определяне на времевия период за
контрол;
- събиране на необходимата полезна за
контрола информация;
- отхвърляне на заблуждаващи измервания;
- обобщаване на резултатите от контрола във вид, подходящ за управленски решения.
Съществуват и други подходи, които могат да се прилагат за контрол на ефективното
внедряване като Балансираната система от
показатели за ефективност на организацията
-

на Роберт Каплан и Дейвид Нортън. Но тя
служи повече за оценка на правилността и
жизнеспособността на избраната стратегия,
както и за създаване на обратна връзка за
получаване на информация и основа за своевременна стратегическа промяна.
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DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CONTROL SYSTEM FOR STRATEGY
IMPLEMENTATION
Tzveta Zafirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The development of systems that facilitate the strategy implementation process is one of the most important
phases of it. The control system, combined with well-designed information system, can facilitate the
organization’s activity. It could improve the organization’s management as it increases its flexibility when
functioning and development problems appear. The paper’s aim is to present the need and the basic parameters of
a management control system in implementation of a chosen strategy.
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НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕТОДА БЕНЧМАРКИНГ
Елица Лазарова
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Резюме
Бенчмаркингът не е нов метод за икономическото знание и бизнеса, но потенциала на практическото му
приложение непрекъснато се развива. Все повече фирми идентифицират своето усъвършенстване в използването на този метод. В търсене на начин за собствено подобрение фирмите са готови да си партнират. Създават
се бенчмаркинг-клубове, където партньорите непрекъснато се сравняват и усъвършенстват. Съизмерването
само с лидерите от собствения пазарен сегмент вече не е достатъчно. Процесът на глобализация и интернационализация правят все по-достъпни бенчмаркинг-изследванията в световен мащаб. За да се гарантира устойчиво развитие, бенчмаркинга не трябва да завършва само с копиране на най-добрите практики, но и с тяхното
адаптиране, доразвиване и прилагане в бизнес-организацията. Освен пред необятните възможности на метода
обаче, все по-често бенчмаркинг-партньорите се изправят и пред някои трудности при приложението му. Ето
защо е нужно да се обърне внимание на практико-приложните аспекти на метода.
Ключови думи: бенчмаркинг, бенчмаркинг партньори, устойчиво развитие.
Key words: benchmarking, benchmarking partner, sustainable development.

Увод
Предмет на изследване е методът бенчамаркинг, който е добре познат в теорията и
практиката метод, но въпреки доказаната си
ефективност, не са рядко срещани затруднения
при неговото прилагане. Ето защо цел на настоящото изследване е разкриването на практико-приложните аспекти на бенчмаркинга с акцент върху критичните моменти при неговото
изпълнение. Основната защитавана теза е, че
качественото приложение на методиката на
бенчмаркинг изследването повишава ефективността при неговото използване, като способства за подобряването на конкурентоспособността на фирмите. Използвани са български и
чуждестранни публикации по темата.
1. Актуалност на проблема
Бенчмаркингът не е ново понятие в икономическото пространство и за своята близо 40
годишна история се е доказал като един ефективен метод за стратегически изследвания и
решения. В световен мащаб приложението му
го поставя на 3-то място [2] сред методите за
усъвършенстване на организациите (данните са
от последното проведено изследване (2008)
върху приложението на методите за подобряване в организациите, което е извършено в над
450 организации и в около 40 държави), но
много от тях посочват, че при бъдещи подобрения биха използвали предимно бенчмаркингизследвания. Все по-актуален става въпросът
как да се увеличат ефектите от използването на
този метод за бизнесорганизациите.
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Оказва се, че въпреки своята популярност,
при приложението на бенчмаркинга не са рядко
срещани следните затруднения за компаниите:
- Често анализът приключва със самото
проучване и не се предприемат коригиращи действия;
- Бенчмаркингът се свързва само с копиране на практики, без тяхното адаптиране, усъвършенстване и приложение в
организациите;
- Друг проблем е, когато бенчмаркингинициаторите не успяват да приложат
качествено методиката на изследването
и достигат до неправилни изводи, което
препятства вземането на подходящи управленски решения;
- Извършването единствено на ad hoc изследвания (еднократни проучвания с целеви характер) не позволява на организациите да контролират процеса на подобрение, а конкурентоспособността
може да бъде постигната само при непрекъснато сравнение и усъвършенстване;
- Не са малко случаите и на некомпетентно приложение на метода, което води
до фатални грешки и последици за инициаторите, но освен това се създава и т.
нар. „лоша” репутация на метода.
Това са само част от проблемите пред
бенчмаркинг-метода.
От друга страна, нарастващата глобализация, развитието на интернет технологиите, интернационализацията на пазара и др. глобални
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процеси, създават благоприятна среда за прилагането на бенчмаркинг-изследвания. Достъпът до вторични източници на информация става все по-улеснен. Все повече фирми осъзнават нуждата от постоянно съизмерване, не само с лидерите в своя пазарен сегмент, а и извън него в световен мащаб. Създадена е Глобална бенчмаркинг мрежа (GBM) [5], в която
към момента са изградени бенчмаркингцентрове в 22 държави, където фирмите си
партнират при провеждането на такива проучвания. Целта е да се популяризира нуждата,
предимствата и резултатите от извършването
на бенчмаркинг-изследвания, чрез постигането
на синергичен ефект за фирмите. Наблюдава
се нарастваща готовност на фирмите да си
партнират (първични източници на информация)
в търсене на начини за собствено усъвършенстване. Не са малко и компаниите, които са успели да приложат качествен бенчмаркинг и да
постигнат сериозни пазарни ефекти.
Посочените по-горе факти, водят до заключението, че актуалността на проблема налага неговото по-детайлно изследване. Наложително е, да се преразгледа методиката на приложение на метода, с цел да се намалят грешките при извършването му. Трябва да се отбележат критичните моменти, с които компаниите
да се съобразяват, за да се повиши ефективността на приложението му.

Фаза 1:
ПЛАНИРАНЕ
Изграждане на
проектопредложение
(целеполагане)

2. Методика на изследването
Фазите на извършване на бенчмаркинга са
разглеждани от много автори и съществуват
много предложения за неговата последователност. Тук ще разгледаме някои по-популярните
процедурни предложения.
Според D. Longbottom [1] процесът на
бенчмаркинг-изследването трябва да преминава
през четири етапа: планиране, анализ, осъществяване и преоценка. Схематично фазите на
процеса могат да бъдат представени във фиг. 1.
4. Преоценка
3. Осъществяване
2. Анализ
1. Планиране
Фиг. 1. Методика на изследването според D.
Longbottom [1]

В някои по-актуални изследвания [3] методиката, която се предлага свежда процесът до
три основни фази (фиг. 2). Първата предложена фаза тук е „Планиране”, което отговаря и на
първата фаза предлагана от Longbottom. Разликата идва при формулирането на фаза 2
„Бенчмаркинг представяне”, е че тя се явява
обобщение на предложените етапи „Анализ” и
„Осъществяване” от фиг. 1. Третата фаза тук е
еквивалентна на четвъртия етап от модела на
Longbottom.

Фаза 2:
БЕНЧМАРКИНГ
ПРЕДСТАВЯНЕ
Привличане на
партньори и
събиране на данни

Фаза 3:
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Анализ на
резултати и
подобрение на
организацията

Източник: [3]

Фиг. 2. Обобщение на бенчмаркинг-процеса според T. Stapenhurst

В българската литература [4] най-често
срещаната схема на процеса обхваща пет
стъпки: определяне на обекта на изследване,
избор на бенчмаркинг-еталон, набиране на информация, анализ и вземане на решение и
внедряване на решенията (фиг. 3).
От представените фигури може да се заключи, че различните автори, макар и по разли-

чен начин да сегментират процеса, той следва
една обща линия на приложение, което найясно личи на фиг. 3.
Като обобщение на представените фази на
бенчмаркинг-изследването, може да се изтъкне,
че за да започне проучването е задължително
да се идентифицира нуждата от бенчмаркинг-
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изследване. Това може да стане едва когато се
определят целите и обектите на проучването.
Целите могат да имат различен характер,
от съизмерване с другите участници на пазара
(текущото състояние) до определяне на найдобрите практики и начините за тяхното адаптиране, усъвършенстване и приложение, както
и много други. Този метод позволява не само
да се измерят слабостите спрямо бенчмаркингпартньорите, но и начините за тяхното преодоляване.
Обект на изследването може да бъде всеки
един аспект от дейността на организациите,
независимо дали са конкуренти или не, стига
да имат сходни и съпоставими характеристики.
Неограничеността в избора на обект на изследване може да се види най-добре в съществуващото разнообразие на видове бенчмаркинг. Някои основни видове бенчмаркинг са вътрешен,
външен, конкурентен, функционален, също така има процесно-ориентиран, продуктовоориентиран, стратегически бенчмаркинг. Но
видовете не се изчерпват само със споменатите, приложението на бенчмаркинга в последните години доказва, че е подходящ за всеки един
аспект от социално-икономическия и политически живот и обект на изследване практически
може да бъде всичко. Когато обаче, фокусът
на изследването са бизнесорганизациите, то е
важно на този етап да се избере екип от мениджъри от самата организация и (когато е приложимо) мениджъри извън нея. Това ще бъде
работната група, която ще събере информацията, ще я обработи и анализира. Тези първоначални операции се отнасят до фазите „Планиране” и „Определяне на обекта” в представените схеми на процеса.
1. Определяне обекта на

2. Избор на бенчмаркинг-еталон

3. Набиране на информация

4. Анализ и вземане на решения

5. Внедряване на решенията

Фиг. 3. Етапи на бенчмаркинг-изследването в българската литература
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Следващата стъпка е определяне на параметрите
и
факторите
на
бенчмаркингинициатора, които ще бъдат подлагани на анализ. Когато се определят „критичните” моменти, съобразно поставените цели и обекти, може
да се премине към определяне на бенчмаркингпартньорите. Това са бизнес-организации, които имат желанието да участват в изследването,
като в зависимост от поставените целите, те
могат да бъдат конкуренти или неконкуренти,
но задължително със съпоставими характеристики към бизнес-организацията. Възможно е,
еталон да бъде само една фирма, която се откроява с най-добри практики, но все по-често,
се сформират групи от бенчмаркинг-партньори
(наречени бенчмаркинг-клубове), в които фирмите се намират в постоянна взаимовръзка и
прилагат този метод непрекъснато. Разбира се,
съществува и възможността, да не се използва
първична информация, което изключва участието на бенчмаркинг-еталона в изследването.
Всичко казано до тук според D. Longbottom се
отнася за фаза „Анализ”, докато T. Stapenhurst
нарича този етап „Бенчмаркинг представяне”.
На практика се извършват сходни процедури.
Разликата идва от там, че T. Stapenhurst,
обобщава всички последващи действия до
внедряването на подобрението в този втори
етап, докато другите автори предлагат поподробно разбиване на процеса.
На третия етап „Осъществяване” предлаган от D. Longbottom се набира конкретна информация съобразно поставените цели и определените критични фактори. Източниците на
информация могат да бъдат първични и вторични, с количествен и качествен характер, но
като най-важно условие е те да бъдат съпоставими. Сравнението ще се осъществява посредством експертна оценка.
Последващ етап от бенчмаркинг-процеса е
анализът на получените резултати, т. нар.
„Преоценка” (Longbottom) или етап на „Усъвършенстване” (Stapenhurst). Тук могат да се
откроят слабите места за всяка организация и
да се посочат най-добрите практики за всеки
един от сравняваните фактори. Правят се конкретни предложения за подобрение във фирмите.
Получените резултати се оформят в доклад и
се предоставят на висшия мениджмънт за изработване на управленски решения. Качеството
на тези решения е в тясна взаимовръзка с качеството на проведеното проучване.
В крайната фаза, предлагана от българските автори, която е част от етапа на „Усъвър-
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шенстване” според D. Stapenhurst, трябва да
се отговори на въпроса постигнати ли са първоначално зададените цели на изследването.
Важно е, висшият мениджмънт не само да отчете получените резултати, а да извърши последващи постъпки за внедряването на предложенията, като задължително адаптира и усъвършенства (ако е възможно) най-добрите
практики.
След направеното представяне на методиката на изследването, могат да се откроят
следните критични моменти при изпълнението
на бенчмаркинга:
- Целеполагането – Ако неправилно се
поставят целите на изследването, то това ще се отрази на целия процес и резултатите, които ще бъдат получени могат да се окажат пагубни при прилагане
в бизнес-организациите;
- Събирането на информация – Използването предимно на качествени показатели може да се окаже проблем при извършване на експертна оценка, защото
субективизма при определянето на
оценката ще е от определящо значение
за резултатите. От друга страна, важно
е да се поставят граници във вида и
подробността на събираните данни, за
да се избегне „разводняване” на резултатите.
- Анализ – Тук възможните грешки са
малко и са силно зависими от качеството на реализация на предходните етапи.
- Вземане на решения – Важно условие е,
да се адаптират и усъвършенстват конкретните предложения – резултат от
бенчмаркинг-изследването. Използването на метода само като „копиране” на
практика, не може да доведе до конкурентно предимство за фирмите;
- Внедряване на подобрението – Тук,
трябва да се изготви проект за внедряване на решенията, в който да се планира поетапно начина за реализиране
на подобренията.
3. Аспекти на практическото използване на метода
Приложението на бенчмаркинга, както беше подчертано в по-горното изложение, често
среща редица проблеми от методически характер. За тази цел в настоящата разработка се
разглежда реално практическо бенчмаркинг-

изследване с акцент върху козметичнопарфюмерийното производство.
В началото на изследването се поставя
целта на бенчмаркинга - да се определят найдобрите практики и възможностите за подобрение в две конкурентни фирми, произвеждащи
козметични продукти. За осъществяването на
тази цел се избира вида на изследването - конкурентен бенчмаркинг и обект - дейността на
фирмите. На този етап се сформира и работен
екип, който определи 48 показатели, по които
да бъдат сравнявани бенчмаркинг-партньорите.
По важните от тях са представени в табл. 1.
Табл. 1. Експертна оценка на Фирма 1 и Фирма 2
(Конкурентен бенчмаркинг)
Оценка
Показатели
Тегло
Фирма
Фирма
за сравнение
1
2
- качество на произвеж5
9
0,08
даната продукция;
- иновационна политика;
2
10
0,03
- популярност на тър9
9
0,07
говската марка;
- промоции за потреби4
9
0,02
телите;
- екологичност на про7
9
0,06
дукта;
- сегментиране на пот9
9
0,04
ребителите;
-целеви пазари
4
7
0,05
- продуктов портфейл
7
9
0,06
- жизнен цикъл на про4
9
0,08
дукта;
- продуктова опаковка;
7
10
0,03
- себестойност на про5
9
0,05
дукта.
- производствени съо5
10
0,07
ръжения;
- състояние на съоръ2
10
0,05
женията;
- целеви пазари;
4
10
0,04
-продуктова иновация;
7
8
0,03
- производствени разхо6
8
0,06
ди;
- производствен капаци5
10
0,02
тет;
- локализация на произ6
9
0,06
водството;
-индекс на физическия
1
8
0,03
обем
- инвестиционни проек5
9
0,04
ти в производството;
- екологичност на про5
10
0,03
изводствения процес.
Претеглена оценка:
5,37
9,05
1,00
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НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕТОДА БЕНЧМАРКИНГ

Бенчмаркинг-инициатор е фирма 1, която
има над 120 годишна история. Тя има разработени над 260 предложения за красота, които
реализира на всички континенти на земното
кълбо. В настоящия момент лидер в производството на козметични продукти е фирма 2, която е и бенчмаркинг-еталон в изследването.
Фирма 2 е с над 80 годишна история. Основните й пазари са в България и страните от Балканския регион, Европейски съюз и Африка.
Има изнесено производство в Румъния. Постоянно извършва инвестиции и иновации в производствения си процес и ежегодно представя
нови продукти.
Използвани са източници на информация с
първичен и вторичен характер, както количествени, така и качествени данни.
Резултатите от изследването могат да се
ограничат до:
1. Най-добрите практики в това сравнение
са на фирма 2.
2. Факторите „Популярност на търговската марка” и „Сегментиране на потребителите” са еднакво добре развити и в
двете фирми. Това означава, че Фирма
1, макар и с тежко финансово състояние е конкурентноспособна по тези
фактори на фирма 2.
3. Като по-важни критични фактори в
бенчмаркинг-изследването се открояват:
- Качество на произвежданата продукция;
- Жизнен цикъл на продукта;
- Производствени съоръжения.
Качеството на произвежданата продукция
във фирма 2 е резултат от непрекъснатото обновление на производствените съоръжения,
както и практически затворения цикъл на производство, при който контролът върху дейността е от определящо значение. От друга страна
Фирма 1 е в затруднено финансово положение,
което изключва инвестирането в нови машини.
При фактор „жизнен цикъл на продукта”
най-добрата практика се открива във фирма 2,
тъй като продуктовият й асортимент обхваща
първите три фази от цикъла. Поради липсата
на финансова възможност за инвестиции и иновации фирма 1 разполага с продукти покриващи предимно фазите „ръст”, „зрялост” и
„спад” от жизнения цикъл. Ако не се извърши
корекция по този фактор, това може да задъл-
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бочи финансовите проблеми на фирмата в бъдещ период.
По фактор „производствени съоръжения”
може да се отчете като слабост на бенчмаркинг-инициатора липсата на средства за инвестиции в енергоспестяващи и екологични машини и съоръжения. За сметка на това, бенчмаркинг-еталона разполага с машини за бутилиране и етикиране, за преработване на амбалаж и
други енергоспестяващи съоръжения, които
намаляват производствените му разходи.
Обобщение на резултатите. Фирма 1 значително изостава в развитието си спрямо фирма 2. Тази разлика трябва да се преодолее,
чрез взаимстване, адаптиране и прилагане на
по-добрата практика. За да се извърши подобрението е необходимо фирма 1 да инвестира в
закупуването на нови машини и съоръжения,
както и да предвиди средства за иновации в
асортимента на предлаганите козметични продукти.
Резултатите
от
бенчмаркингизследването дават основание да се приеме, че
отговарят на поставената цел.
Изводи и препоръки
Все повече фирми осъзнават предимствата
от използването на този метод. Важно условие
за успех на изследването е доброто познаване
на процедурните аспекти на приложението му.
Макар и с 40 годишна история, този метод
търпи постоянно развитие и намира приложение във всички сфери на живота. Често целите
на метода биват опростявани и някои от етапите му биват прескачани, което пречи за постигането на желаните резултати. Процесът на
бенчмаркинг става все по-важен за конкурентоспособността на бизнесорганизациите. Осъзнаването на фирмите, че не могат да оцелеят
на пазара, ако постоянно не се съизмерват с
другите участници, е ключов фактор за разширеното използване на този метод в последните
години. Партньорството между конкуренти в
бенчмаркинг клубове е логичният начин за отстояване на пазарните позиции.
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NEW VIEW ON BENCHMARKING METHOD
Elitsa Lazarova
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Benchmarking is not a new method in economic knowledge and business, but the potential of its practical
application is constantly evolving. More and more companies identify their improvement in using this method. In
search of a way to self improvement, companies are ready to partner. Creating benchmarking clubs, where
partners are constantly comparing and improving. Commensurability only with leaders from its own market
segment is no longer enough. The process of globalization and internationalization make more available,
benchmarking research worldwide. To ensure sustainable development, benchmarking must not end with just
copying the best practices but also their adaptation, further development and implementation in business
organizations. In addition to the vast possibilities of the method, however, increasingly benchmarking partners are
also facing some difficulties in its application. Therefore it is necessary to address the practical and applied
aspects of the method.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА БИЗНЕС АНГЕЛИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
Добрин Добрев
Икономически университет, Варна
Резюме
Достъпът до финансов капитал става все по ограничен и затруднен. Това в най-голяма степен важи за
предприемачи в начална фаза от своето развитие. Традиционните форми за кредитиране не осигуряват достатъчно възможности и предимства за иновативни и високо рискови бизнес дейности. Източниците за дялово финансиране - рискови инвестиционни фондове и бизнес ангели се възприемат като много добра алтернатива. Те
постепенно заемат доминираща позиция на финансовите пазари и се налагат като основна форма за инвестиране в стартиращи компании.
Ключови думи: бизнес ангели, инвестиции, предприемачество.
Key words: business angels, investments, entrepreneurship.

Увод
Стартирането на нов бизнес, разработването на нов продукт, въвеждането на иновации се определя като високорискова дейност.
Едва ли е необходимо да се цитират поредица
от изследвания, за да се установи, че един от
най-сериозните проблеми е свързан с финансирането. Трудния достъп до финанси е особено характерен за новосъздадени предприятия, без кредитна история, без годишни положителни отчети, без достатъчни за гаранция
активи.
Въпреки разнообразието от съществуващи източници на финансови средства, възможностите за предприемачите са твърде ограничени. Принципно кредитите за стартиращи и иновативни дейности повишават значително рисковата експозиция на банките. Поради това, лихвите, които предлагат за такъв
бизнес са по-високи от стандартните. Икономическите сътресения и финансовите кризи
мултиплицират този ефект и традиционния
дългов капитал става още по недостъпен.
В подобни условия значимостта на алтернативното финансиране се увеличава. Това е причина в настоящия материал да се изследва дейността и поведението на т.н. бизнес
ангели, като възможни и предпочитани източници за дялови инвестиции. Интересът към
темата се аргументира и от следните цифри:
по оценка на Европейската мрежа за бизнес
ангели (EBAN) броят на бизнес ангелите в Европа е около 75 хил., а в САЩ - приблизително – 260 хил. Общия размер инвестиции
към 2010 г. на европейския пазар възлиза на
около 3 милиарда, а в САЩ сумата надхвърля 18 милиарда.
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1. Същностна характеристика на бизнес ангелите
В проучване за възможните източници на
първоначален капитал, осъществено през
1978г., професора от Университета Ню
Хъмшр Уилям Уетзел използва термина „ангели”, за да отличи хората, които предоставят
лични средства за стартиране на перспективни
бизнес начинания. Нататък следват множество
опити да бъдат идентифицирани тези икономичеки субекти и да се изведе приемлива дефиниция на понятието „бизнес ангели”. Процесът е силно затруднен поради анонимността
на субектите и неформалния характер на инвестициите.
Бизнес ангелите (БА) могат да бъдат
представени като субекти със значителни
собствени финансови средства и професионален опит, които извършват дялови инвестиции в иновативни предприятия в начален етап
на развитие. В този процес те предоставят и
своя професионален и предприемачески опит.
В практиката могат да се различат два
основни типа неформални инвеститори. Първия тип – FFF (Founders, Family and Friends) представлява група, която включва родители,
роднини и приятели. Точно към тях първо би
се обърнал предприемача при недостиг на
собствени средства. Ресурса, който могат да
предоставят е сравнително малък, но този
най-близък кръг участва в идейната фаза,
предварителната подготовка и непосредственото стартиране на бизнес начинанието. Необходимо е да се почертае, че решението за
подпомагане на предприемача обикновено не
е резултат от преценка на финансовата изгода
и преследване на материални дивиденти, а по-
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скоро резултат на съществуващи емоционални връзки и личностни взаимоотношения.
Втория тип неформални бизнес ангели
(наричани още същински или типични) са тези,
които инвестират собствени средства, за да
придобият дял от компанията и положителен
финансов резултат за определен период от
време. Тези БА не са в роднински или служебни връзки и по правило не познават предприемача.
Трети тип са формализираните обединения на БА в ангелски мрежи, синдикати, и
други подобни форми. Тази институционализация показва новите тенденции в работата и
организацията на БА. Основната цел на тези
мрежи е да подпомогнат предприемачите да
доведат своите идейни предложения до възможно най-голям брой потенциални инвеститори и същевременно да осигурят възможност
на БА да разгледат и преценят спокойно тези
предложения при пълна конфиденциалност до
етапа на евентуалните преговори.
Типичните БА отговарят на следните основни характеристики, а именно: разполагат с
достатъчно свободни финансови средства;
разполагат с достатъчно свободно време за
ангажираност с бизнес начинанието; осъществяват професионален подход към инвестицията; имат успешна професионална кариера;
имат солиден предприемачески опит; притежават управленски и аналитични умения.
В съответствие с изложеното до тук е необходимо дефиниране на понятието бизнес
ангели. Като изчерпателна, обхватна и коректна може да се изведе концепцията на Европейската мрежа на бизнес ангелите (EBAN).
Тя определя БА като частни инвеститори, които инвестират свои лични средства в непублични предприятия, обикновено в началните
стадии на своето развитие, като в замяна придобиват дял от тях и доход за определен период от време.
Основните мотиви за инвестиране могат
да бъдат степенувани по следния начин:
- очаквани високи нива на възвращаемост;
- личностно удовлетворение;
- диверсификация на портфолиото;
- възможност да работиш за себе си.
Обобщения профил на БА показва следните основни характеристики:
- мъже (в значителния процент) на възраст от 30 до 65 г.;

успели предприемачи, бивши собственици на големи предприятия, изпълнителни директори и топ мениджъри, лица със високоплатени свободни професии (лекари, юристи,
счетоводители), пенсионери с налични солидни спестявания;
- инвестират между 25 000 и 250 000
евро;
- ограничават участието си в капитала
до около 30% и не търсят мажоритарен контрол над предприятието;
- инвестират предимно във високотехнологични отрасли (информационни и
комуникационни технологии, енергетика, биотехнологии, здравеопазване
и др.);
- участват в повече от една фирма, като по този начин се стремят да диверсифицират риска;
- инвестират в стартовия и началните
стадии в развитието на съответната
организация;
- подпомагат компанията с личните си
контакти в бизнеса и финансовите
среди, акцентират върху контрола и
анализа на пазарната ситуация;
- освен състоятелни, БА са достатъчно
дискретни и прикрити личности, които
не афишират публично възможностите и желанието си да инвестират.
Естеството на работа на различните БА
определя съответните предимства и недостатъци. Основните предимства за предприемача
от бизнес ангели FFF са бързината за осигуряване и безлихвеното (нисколихвеното) финансиране. Недостатъците са значително повече:
роднините и приятелите в повечето случаи са
недостатъчно финансово компетентни, нямат
управленски опит и бизнес контакти, не могат
да оценят риска за инвестицията, действат
емоционално и не могат да бъдат адекватна
подкрепа за предприемача. От тази позиция
съществува опасност при провал на предприемаческия проект те да загубят вложенията си,
което означава разрушаване на близки междуличностни връзки.
При същинските БА предимствата са
обусловени от взаимоотношения, подчинени
на здрава икономическа логика и конкретни
финансови показатели, както и от възможностите за организационна и експертна подкрепа.
Основни недостатъци са: липсата на информация и затруднения достъп до потенциални
-
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БА; възможното желание за прекалено менторство от страна на БА и вмешателство в
работата на предприемача.
Основното предимство на ангелските
мрежи е, че опосредстват връзката между
предприемач и потенциален инвеститор. Те
притежават различен обхват (локални, регионални, национални), членове и функции. Могат да бъдат специализирани, ориентирани
към конкретна индустрия или сектор. Същевременно те не участват в инвестиционния
процес (чрез информация, анализи, съвети),
не вземат отношение в преговорите и транзакциите.
Освен предимствата и недостатъците на
БА, в материала е необходимо да се направи
сравнение между възможностите на БА и основните източници за финансиране на предприемачески проекти.
2. Сравнителен анализ
Финансирането се определя като основен
елемент от управлението и преодоляването на
ограниченията пред паричните потоци. Тези
ограничения са особено характерни за стартовата и началната фаза при реализацията на
бизнес начинанието.
Съществуващите възможности за финансиране на бизнес са разнообразни и със специфични характеристики. Условно могат да
бъдат систематизирани по следния начин:
- собствени средства;
- средства от роднини, приятели, колеги;
- бизнес ангели, синдикирани ангели;
- микрокредити по програми за подпомагане на МСБ;
- посевни фондове – финансират проекти в началния стадий от жизнения
им цикъл;
- големи търговски заеми;
- големи фондове за рисков капитал;
- първично публично предлагане.
Закономерна особеност на посочената
йерархична верига е, че колкото по-нагоре се
върви, толкова по–малко стават организациите, които могат да се възползват от съответното ниво за осигуряване на финансов ресурс.
Успоредно със собствените средства в
съвременния бизнес се използват различни
методи за привличане на външни инвестиции.
Съществуват два основни подхода – финансиране с дългов капитал и финансиране чрез
дялово участие.
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Дъговото финансиране представлява получаване на пари срещу лихва. Предимствата
на банковия кредит могат да се търсят в няколко посоки. Кредитните институции са публични и дейността им е много добре позната
на предприемачите. Кредитите са полезен източник на средства, ако съотношението привлечен към собствен капитал е балансирано и
фирмата има постоянни и достатъчни парични
постъпления. Кредитирането е подходящо за
установен и добре урегулиран бизнес. Кредитодателят не става собственик на части от
бизнеса и няма отношение към управлението
и развитието на организацията.
Недостатъците са значително повече.
Кредитът, заедно с лихвите трябва да се върне независимо от успеха или неуспеха на
бизнес начинанието. При затруднения с погасяване на дължимите вноски банката кредитор
може да пристъпи към принудително събиране, което да доведе до сериозни сътресения и
ликвидация на фирмата. Банката изисква кредитно обезпечение (залог), с каквото една новосъздадена организация обикновено не разполага. Размера на кредита се обвързва с
размера на инвестицията от предприемача.
Банката няма ангажименти по отношение на
стратегии, информация, анализи, консултации,
мениджмънт, логистика и т.н. Отпускането на
банков кредит е свързано с установени процедури, което изисква много време и не предполага гъвкавост при оценката на различните
кандидати. Това финансиране не е ориентирано към бизнес в началния етап на развитие
и към високо рискови предприемачески инициативи. В тази връзка статистиката показва
значителен процент на неодобрени за кредитиране проекти. Това е предпоставка за страхове в предприемачите относно възможността
бизнес идеята им да бъде открадната.
Посочените по-горе недостатъци са
предпоставка да се използват други форми за
привличане на средства, а именно – финансирането с дялово участие. То представлява
допълнително финансиране чрез нова емисия
на акции или чрез рисков капитал. Осигуряват
се финансови средства срещу дял от предприятието. Капиталът се нарича рисков, защото за разлика от банковия кредит няма обезпечение на инвестицията чрез ипотека, залог
или друг вид гаранция. Рисковия капитал се
инвестира от т.н. рискови инвеститори в новосъздадени предприятия и дейности с висок
потенциал за растеж и възможни високи нор-
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ми на печалба. Тези предприятия не са регистрирали акции на фондовата борса.
Основните източници на дялов (рисков)
капитал са институционализирани рискови
инвеститори представени от различни фондове (фондове за рисков капитал и корпоративни рискови компании) и неформални рискови
инвеститори – представени от широк кръг
частни собственици на капитал (семейство,
приятели и бизнес ангели).
Анализът на тази форма на финансиране
също показа предимства и недостатъци от
предприемаческа гледна точка.
Като основно предимство се изтъква
възможността за осигуряване на финансови
средства без предприемача да поема дългове.
Рисковия инвеститор не търси сигурност на
всяка цена и лихва за предоставените финансови средства. Няма необходимост от изплащане на регулярни вноски за погасяване на
задължението. Финансират се високо рискови
проекти и предприятия в начални фази от
жизнения цикъл. Рисковия капитал не преследва непосредствена доходност, той е ориентиран към създаване на капиталов доход от
инвестицията за период от 5–7 години. Възвращаемостта на инвестицията зависи от успеха на предприемаческия проект, инвеститора
печели, когато бизнеса започне да се развива.
Тази форма на финансиране изисква
достъп на инвеститорите до пълната вътрешна
информация. Това позволява синхронизиране
на усилията и финансите на инвеститора с
тези на предприятието, защото при успех доходът е пропорционален на цялата печалба, а
не е лимитиран до размера на лихва.
Изведените общи постановки за дяловото
финансиране в значителна степен са характерни и за БА, но изследването не може да
бъде ограничено до тук.
Тъй като БА инвестират собствени средства, процесът на структуриране и управление на инвестициите е значително по гъвкав в
сравнение с компаниите за рисково финансиране.
Всъщност БА се стремят да обхванат
процесите от стартовата фаза до края на първоначалния растеж на предприятието. В тази
връзка те представляват преходно звено между финансирането с лични средства и финансирането с корпоративен рисков капитал. По
този начин позволяват на новите предприятия
да преодолеят финансовия вакуум до 500 000
евро.

Бизнес ангелите са ефективен партньор,
който споделя риска и възвращаемостта. Предоставят солиден практически опит по отношение на мениджмънт, анализ и контрол.
Може да се каже, че са постоянни съветници
на предприемачите и директно се ангажират с
компанията (изследвания показват, че БА отделят около 30% от времето си за подкрепа
на финансираната компания). Преимущество
в тази насока е и осигурения от БА достъп до
съветници, консултанти, ангелски мрежи,
контрагенти, потенциални партньори и др.
Съществена разлика между банковото
кредитиране и БА е възприетия механизъм за
оценка на проектното предложение. Кредитните институции следват строго определена
процедура за оценка на идеята, бизнес плана,
перспективите, заплахите и шансовете за успех. При БА тази формализация е ограничена.
Това е и причината те да не очакват стриктното изпълнение на плана и допускат ситуационно решаване на възникнали проблеми.
Съпоставката между рисковите фондове
и БА показва значителни различия по отношение на размера на инвестираните средства.
Статистиката показва, че рисковите фондове
инвестират суми в порядъка от 250 хил. до
10 млн. долара и получават около 30–40% от
собствеността. Такава сума изисква и назначаване на представител в борда на директорите (докато БА не се стремят да наложат тотален контрол върху дейността на предприемаческия екип). Провеждането на подобна политика означава, че е почти невъзможно да се
инвестира в стартиращи предприятия. Предпочитани са инвестициите в по късни фази от
развитието на компаниите, а цялата процедура по вземане на решение е с голяма продължителност.
В тази връзка може да се изтъкне още
една слабост на банковото кредитиране и
рисковите фондове, а именно – разходите за
оценка на проектните предложения. Големите
инвеститори считат, че за малки проекти тези
разходи трудно могат да бъдат оправдани.
При анализирането на предимствата и
недостатъците се откроява и една сериозна
слабост в дейността на БА. Като достатъчно
състоятелни и дискретни личности те не обявяват публично готовността си да инвестират.
Тяхната инвестиционна активност остава
скрита за широката аудитория, което значително затруднява предприемачите в търсенето
на привлечен капитал.
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Заключение
Динамиката в развитието на икономиките
изисква още по голяма адаптивност и иновативност на МСП. Рационалното използване на
ограничените финансови ресурси предполага
нови форми на сътрудничество между предприемачи и инвеститори.
Неформалните източници на капитал стават все по важен източник за финансиране на
предприемачески идеи поради по ниските бариери за достъп, сравнително бързото и лесно
вземане на решение за инвестиране, по не
формализирани взаимоотношения между БА и
предприемач, по приемливи нива на възвращаемост и собственост. Съществено предимство на финансирането чрез рисков капитал е
и склонността на БА да влагат средства в радикално нови идеи.

В контекста на нееднозначно протичащи
икономически процеси, дейността на БА показва своите предимства, роли и полезност.
Развитието на тези форми за финансиране,
както и значението им за иновативните предприемачи предопределя интереса към БА сега
и за в бъдеще.
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OPPORTUNITIES FOR BUSINESS ANGELS IN THE INVESTMENT PROCESS
Dobrin Dobrev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The access to financing is getting more difficult and limited. This fact is valid to a much greater degree for
entrepreneurs in initial stages of their development. Traditional types of financing do not provide enough
opportunities and advantages for innovative and high-risk business activities. The alternative sources for financing
such as venture capital funds and business angels offer attractive opportunities for start-up companies. Currently
they take a predominant position at the financial markets.
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ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВЪРХУ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ
Димитър Благоев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В доклада се разглежда развитието на фармацевтичния сектора на българската икономика в 5 годишен
период, който обхваща както икономическата ситуация преди кризата, така и нейното начало. За анализ са
използвани основни микроикономически показатели от балансите на основни „играчи” във фармацевтичния
сектор на българската икономика. Основната теза, която се защитава и се цели да се докаже е, че в условия
на икономическа криза не всички сектори на икономиката изпитват еднакво негативното й влияние и съществуват такива, при които не само не се наблюдава спад, но е много вероятно да се отчете и растеж. Проследени
са процесите на особено интензивна консолидация (хоризонтална и вертикална) между фирмите производителки на фармацевтични продукти през последните години.
Ключови думи: индустрия, фармация, криза, иновации, инвестиции.
Key words: industry, pharmacy, crisis, innovation, investment.

Увод
През последните години икономическите
процеси в национален и световен мащаб са
обусловени от влиянията на финансовата, а в
последствие на глобалната икономическа криза. Спадът на производството и продажбите на
индустриалните фирми в света се смята, че е
продиктувано именно от влиянието на кризисните фактори на икономическата криза. В същото време обаче, на фона на всеобщото свиване на производството на фирмите, съществуват сектори от икономиката, които не се повлияни от действащите кризисни фактори. Тези
сектори на икономиката, на мезо равнище и
фирмите на микро равнище са именно двигателя на националните икономики, който ще ги
изведе от глобалната криза. За различните икономики в световен мащаб тези сектори генератори на икономически растеж и невлияещи се
от кризисни въздействия са различни. Това зависи, както от големината и степента на развитие на икономиката на конкретната страна,
така и от степента на интернационализация на
бизнеса в нея. За българските условия един от
малкото такива сектори е фармацевтичния. За
да се дефинира това, дали фармацевтичния
сектор може да се превърне в генератор за
излизане на националната икономика от кризата е необходимо да се направи динамичен анализ, който да обхваща, както икономическата
ситуация преди кризата, така и нейното действие. Основна теза е,че в условия на икономическа криза не всички сектори на икономиката
изпитват еднакво негативното й влияние и съществуват такива, при които не само не се

наблюдава спад но е много вероятно да се отчете и растеж.
С цел доказване на така формулираната
теза са проследени процесите на особено интензивна консолидация (хоризонтална и вертикална) между фирмите производителки на
фармацевтични продукти през последните години. Те са продиктувани от силния натиск на
националния и международния пазар и целят
намаляване на разходите и обединяване на
финансови,
иновационни,
материалнотехнически и инвестиционни ресурси. Това от
своя страна формално или не се използва като
антикризисна мярка, а добрата практика в това
направление спомага за утвърждаване на сектора като „остров на спокойствието” във време, когато икономиката изпитва силните неблагоприятни въздействия на световната икономическа криза.
1. Общ преглед на сектора
Фармацевтичната промишленост България
има дългогодишни традиции като сектор на
икономиката т. като тя осигурява жизнено необходими лекарствени средства и препарати.
Основни центрове на нейното развитие през
годините са били градовете София, Разград,
Троян, Дупница, Пещера и Враца. Всеки един
от тези фармацевтични центрове се отличава
със степен на специализация при производството на лекарствени средства. Като цялостна
тенденция обаче производството на лекарства
през последните 10 години намалява 10-20
пъти, което се дължи на ограниченото вътрешно потребление, намаления износ и силната
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конкуренция на фирми световни лидери във
фармацията стъпили на българския пазар, подпомогнати от премахнатите търговски бариери
след присъединяване на страната към Европейския съюз.
В този контекст може да се твърди, че
фармацевтичният сектор на българската икономика се характеризира с динамично развитие
и многобройни участници, местни и чуждестранни производители през последните години.
Процесите, които се наблюдават на особено интензивна консолидация /хоризонтална и
вертикална/ между фирмите производителки на
фармацевтични продукти са продиктувани от
силния натиск на националния и международния пазар и цели намаляване на разходите,
обединяване на финансови, иновационни, материално-технически и инвестиционни ресурси.
През анализирания период 2006-2009 г.,
конкурентната среда при производството на
лекарства и лекарствени средства се разви с
бързи темпове, както чрез навлизането на пазара на редица малки производители, така и
поради навлизането на чуждестранни производители на оригинални лекарствени продукти.
Предимството на българските пред чуждестранните производители се състои във все
още относително ниските производствени разходи, особено за труд. Това позволява българските лекарства и лекарствени средства да се
конкурират в ценово отношение с чуждестранните, като същевременно не отстъпват по качество от тях. Това предимство обаче е на изчерпване и постепенно отпада с членството на
страната в ЕС, поради наложеното синхронизиране с европейските ценови равнища.
Чуждестранните фармацевтични компании,
които участват на българския пазар се характеризират с големи капацитетни и финансови
възможности, както и със значително потребление на ресурси, позволяващи им да постигат
значителни икономии от мащаба и обхвата.
От друга страна фармацевтичният сектор
на икономиката, у нас и в чужбина, се отличава
с висока степен на регулация. Регулация в административно-правно направление [1] и поставяне на икономически бариери за навлизане
на пазара на сектора на нови предприятия [2].
2. Структура на лекарствения пазар
Лекарството е особен вид стока от първа
необходимост. Те са с относително ниска зависимост на търсенето от цените и от териториалното разположение.
78

Структура на лекарствения пазар направен
на базата на аптечни продажни цени през 2006
г. в страната изглежда по следния начин: българският пазар на лекарства е реализирал 654
милиона евро (за сравнение: Румъния 1,54
милиарда евро, Германия 35,1 милиарда евро).
Съдейки по това може да се каже, че до момента в сравнение със страните от ЕС развитието е слабо, но по оценка на браншови експерти
този
пазар
се
числи
към
наймногообещаващите от бившия Източен блок
(9% растеж). Негативен фактор в развитието
на този сектор на българската икономика оказва и факта, че от 2001 г. насам непрекъснато
нараства броят на внасяните лекарства спрямо
произведените в страната. AEGSP определя
дела на вноса на 60-70% като стойност, респективно на 30-40% като обем (2007 г.).
Повечето от 78-те местни фармацевтични
предприятия представляват приватизирани и
реструктурирани български държавни предприятия, в чийто център открай време стои производството на генерични лекарства за други пазари в Източна Европа, Латинска Америка и
Азия. Най-големите български фармацевтични
фирми днес са: Актавис, Софарма, Биовет и
Търговска лига – НАЦ и др. Освен това на пазара присъстват и голям брой чуждестранни
фирми.
Фармацевтичният сектор е един от малкото, който не изпитват силните негативни влияния на световната икономическа криза. Доказателство за това са финансовите показатели
публикувани в годишните финансови отчети на
водещите фармацевтични компании в българската икономика.
От данните за изменението на оборотите
за 2009 спрямо 2008 е видно, че средно оборотът се е качил с 27%, което на фона на общия спад в оборотите на предприятията от индустриалния сектор е доказателство, че фармацията е в много по-малка степен засегната
от икономическата криза. При почти всички
наблюдавани предприятия за четири годишния
период на наблюдение се отчита положително и
устойчиво нарастване на оборотите (фиг. 1).
Много по-силно изразено е то при първите
четири в класацията, които са предимно търговски фирми. Пазара в България на лекарства
и лекарствени средства е зает в голямата си
част от вносни продукти, от друга страна съществуват множество доказателства за растеж
на местните фирми производителки и отнемане
на пазарен дял от вносните лекарства.
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Фиг. 1. Изменение на оборота на предприятията
2006-2009

През 2009 година само една от наблюдаваните 16 фармацевтични фирми е отчела загуба, а печалбите на повечето са с положителен тренд на изменение (фиг. 2). През изминалата 2009-та година продажбите отбелязват
6,25% ръст и достигат 1,7 млрд. лв. по данни
на IMS Health.

Фиг. 2. Изменение на печалбата на предприятията
2006-2009

По отношение на оборотите лидери в сектора продължават да бъдат не толкова производителите, а търговците на едро с лекарства.
Четири от тях от години доставят над 80% от
лекарствата в страната в конкуренция с още
179 фирми. Това са „Либра”, „Софарма трейдинг”, „Хигия” и „Стинг”. През 2008-ма година
пазарния им дял е бил съответно средно 1820% (фиг. 3), като тази тенденция се запазва и
за 2009-та.
Лидер по доставки на медикаменти, апаратура и дистрибуторски услуги е „Софарма
трейдинг” с оборот от 363 млн., следвана от
„Хигия” с 332 млн. лв. В продажбите само на
лекарства по данните на IMS Health първи са
„Либра”, които изпреварват с над 200 хил. лв.

Източник: в. Капитал.

Фиг. 3. Пазарен дял на най-големите фирми – търговци на едро с лекарства

„Софарма трейдинг” [4]. Дистрибуторските
компании за разлика от фирмите производителки са на челните места само по показателя
нетни приходи от продажби. При тях конкуренцията е на особено високо равнище, маржа в
покупните и продажбените цени е значително
свит и като правило те се отличават с много
ниско ниво на рентабилност, като за последната година тя е била не повече от 1,5%) или
дори отрицателна. Въпреки, че сравнителният
анализ на базата на четири годишен период от
2006 до 2009 година показва увеличение в
процента на рентабилност на тези компании, те
все още са далеч от показаната такава от предприятия производителки, работещи с много повисока добавена стойност от търговците (фиг.
4).

Фиг. 4. Изменение на рентабилността на предприятията 2008-2009

Пример за такава компания, намираща се
в челото на класацията на фирмите от фармацевтичната индустрия е „Хигия”, която две по79

Димитър Благоев

редни години отчита значителна загуба. За
2009-та година тя е губила по почти 9 лева на
всеки 100 лв. продажби, като този финансов
показател при нея се е влошил значително в
сравнение с 2008-ма година, когато фирмата е
правила загуби от 7 лева на всеки 100 лева
оборот. Обратното икономическо развитие
търпи фирма „Стинг”, която от губеща през
2008-ма се превръща в печеливша компания
през 2009-та, тъй като успява да противодейства на негативно влияещите фактори на икономическата криза и подобрява доходността си от
търговски операции, чрез разширяване на клиентската мрежа. Данните за рентабилността
представени в табл. 1 показват, че рентабилността на търговските предприятия изостава до
над десет пъти от предприятията производителки, въпреки, че те са със значително с по ниски
нетни приходи от продажби за годината.
Като цяло сектор фармация на българската икономика се отличава с висока степен на
стабилност и в голямата си степен не е повлиян от негативните тенденции на кризата, които
изпитват останалите сектори на икономиката.
Сумарните данни за оборот, печалба и рентабилност (табл. 1) показват, че световната икономическа криза е оказала най-силното си влияние през периода втората половина на 2007ма – първата половина на 2008-та, когато се
наблюдава моментен спад на печалбите продиктуван от по-високите производствени разходи при производствените предприятия и от свития марж на печалбата при търговските предприятия.
Табл.1. Изменение на финансовите показатели за
периода 2006-2009 г.
Сектор
2006
2007
2008
2009
Фармация
Оборот,
77272 106801 121246 133832
хил. лв.
Печалба,
3344
3686
1910
3549
хил. лв.
Рентабилност

6,1

7,14

5,37

9,03
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9
8
7
6
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4
3
2
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9,03
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Фиг. 5. Изменение и тренд на рентабилността 20062009
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Фиг. 6. Изменение и тренд на печалбата 2006-2009

От графиките ясно личи, че през 2009-та
година секторът е възстановил нивата си на
печалби от преди началото на кризата, а по
отношение на рентабилността на 100 лева оборот се наблюдава и значително увеличение от
приблизително 48%, което заедно с непрекъснатия темп на повишаване на оборота (фиг. 7)
за разглеждания времеви период са още едно
доказателство за и потвърждение на факта, че
и в условията на криза съществуват сектори на
националните икономики, които обратно на
тенденциите за спад на производството и продажбите бележат растеж.
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За разлика от останалите сектори на икономиката обаче фармацевтичния сектор преодолява кризисната ситуация в много посъкратени срокове. За един период от около
две години от спад в печалбите и рентабилността, фармацията се стабилизира и се наблюдава
възстановяване на нивата на финансовите и
параметри до нива от преди настъпване на кризата (фиг. 5, фиг. 6, фиг. 7).
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Фиг. 7. Изменение и тренд на оборота 2006-2009
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Като цяло водещите предприятия от сектора се отличават с нормално разпределение по
отношение на генериран оборот и печалба
(фиг. 8).

Фиг. 8. Разпределение на предприятията по оборот и
печалба

От изнесените данни за финансовото състояние на фирмите от фармацевтичната промишленост може да се направи прогноза, че
пазарът ще продължи да расте. Бизнесът ще се
концентрира и на пазара ще остават само финансово стабилните и гъвкави фирми удовлетворяващи в по-пълна степен предпочитанията
на пациентите и занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност за разработване
на нови медикаменти с висока добавена стойност. Увеличението на пазара е обусловено от
нарастващия брой на пациентите в България,
продиктувано от нарушената демографска
структура на страната през последните години
и увеличения темп на застаряване на населението. Тези фактори влияят в насока на формиране на ръст и в годините на криза.
Изводи
Сектор „Фармация” на българската икономика е с дългогодишни и устойчиви традиции. Той обхваща цялата фармацевтична верига от производството през търговията на едро
до търговията на дребно с лекарства и лекарствени средства.
Потреблението на лекарства в България, в
Европейския съюз, а и в световен мащаб непрекъснато нараства, основно поради подобрата диагностика и използването на все посъвременни лечебни практики, заболеваемостта в следствие на промените в начина на жи-

вот, замърсяването на околната среда, и други
фактори. Това неминуемо води до увеличаване
на производството на лекарства, разработването на нови и подобрени лекарствени средства,
което от своя страна обуславя възходящия
темп на развитие на сектора както в национален, така и в международен мащаб.
Особеностите на пазара в сектора се дължи на специфичните потребителски предпочитания, избора на лекуващ лекар, исторически и
културни различия. В България на националния
пазар се предлагат както вносни, така и български медикаменти (лекарствени вещества и
продукти), като съотношението в стойност е в
полза на вносните лекарства.
В страната доминира производството на
генерични фармацевтични продукти. Преобладаващ дял в търговията на едро в стойностно
отношение заемат вносните медикаменти, а в
количествено отношение българските. От този
факт може да се направи извода, че българските лекарствени средства притежават ценово
конкурентно предимство, което заедно със
съизмеримото качество с чуждестранните медикаменти говорят за потенциал за растеж на
сектор фармация в страната.
Фармацевтичният пазар в България като
цяло се характеризира с държавно регулиране,
постоянно нарастване на разходите за лекарства и широко участие на крайния клиент във
финансирането на сектора. Конкурентните
механизми влияят доказано само върху цената
на медикаментите.
Като цяло, през периода 2006-2009г. продължава положителното развитие на пазара на
фармацевтични продукти, но се открояват немалко проблеми в сектора.
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Abstract
The report examines the development of the pharmaceutical sector of Bulgarian economy in the 5-year period
which covers both the economic situation before the crisis and its beginning. For analysis were used mainly microeconomic indicators of the balance sheet of major “players” in the pharmaceutical sector of Bulgarian economy.
The main thesis that protects and seeks to prove is that in times of economic crisis not all sectors have equal its
negative impact and there are those in which not only declined but is likely to be considered growth. The report
traced the processes of especially intensive consolidation /horizontal and vertical/ between companies
manufacturing pharmaceuticals in recent years.
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3/2011 (30)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3/2011 (30)

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ
БИЗНЕС ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ
Десислава Серафимова
Икономически университет, Варна
Резюме
Проблемите за измерване, оценяване и отчитане на социално отговорните бизнес практики и корпоративната устойчивост добиват все по-голяма актуалност. В последните години нарастват усилията на различни
международни организации за унифициране на разбиранията за същността и измеренията на корпоративната
социална отговорност. Независимо от това стремежът към постигане на единни и общоприети схващания в
тази област все още не е реализиран. Поради това целта на настоящия доклад е да се систематизират, характеризират и съпоставят утвърдените и най-широко използвани в българската бизнес практиката критерии и
показатели за оценяване на социално отговорното бизнес поведение. На тази основа да се изведат оценки за
тяхната ефективност и да се очертаят насоки за бъдещото им прилагане.
Ключови думи: корпоративна социална отговорност (КСО), корпоративна устойчивост, критерии и показатели за оценка, разкриване на информация за КСО.
Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate sustainability, Criteria and indicators of
measurement, CSR information disclosure.

Увод
Прилагането и утвърждаването на добри
социално отговорни бизнес практики в България в последните години непрекъснато нараства. Възприемането им у нас се стимулира от
различни институции, имащи различни цели и
отразяващи различни схващания за същността
и измеренията на социалната отговорност на
бизнеса. Поради това се използват изключително многообразни методи и средства за нейното
популяризиране, развитие и публично оповестяване. Същевременно се оформя тезата, че
въвеждането на единни критерии за измерване
и оценяване на социално отговорните практики
е предпоставка за тяхното правилно разбиране,
интерпретиране и управление. Въпреки това,
все още няма консенсус по въпроса как да се
измерва ефектът от предприетите социално
отговорни инициативи. До момента специализираната литература не предлага еднозначен
отговор и на въпроса кой подход за оценяване
и социална отчетност е по-подходящ – да се
оценява съвкупното влияние на предприетите
социално отговорни инициативи в няколко различни области или да се стимулира фокусирането върху една област, в която бизнес организацията е най-добра.
Посочените нерешени и дискусионни въпроси обуславят целта на настоящата разработка – да се систематизират, характеризират и
съпоставят утвърдените и най-широко използвани в българската бизнес практиката критерии
и показатели за оценяване на социално отго-

ворното бизнес поведение. На тази основа да
се изведат оценки за тяхната ефективност и да
се очертаят насоки за бъдещото им прилагане.
1. Измерване, оценяване и отчитане на социално отговорните бизнес практики
Определянето на критерии за оценяване на
социално отговорните бизнес практики се основава на многообразни теоретични постановки. Някои от тях предлагат алтернативни становища, други се припокриват или доразвиват
единни концепции. Според нас, две са основните направления, които най-ясно очертават теоретичната обосновка на съвременните измерения на фирмената социална отговорност, нейният социален одит и публично отчитане. Това
са теорията за заинтересованите страни
(Stakeholder theory) и теорията за представителството (Agency theory). Принципните им
постановки могат да бъдат допълнени със
схващания от теория на игрите (Game theory) и
теория за легитимността (Legitimacy theory).
До момента в управленската теория и
практика липсват еднозначни становища както
по отношение на критериите за измерване и
формите за отчитане на социално-отговорните
практики, така и по отношение на използваната
за целта терминология. Използват се понятията: измерване на устойчивостта и социалната
отговорност, критерии за устойчивост и социално отговорно поведение, оповестяване на
нефинансова информация за дейността, отчитане на устойчивостта, устойчиво отчитане,
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социално отговорно отчитане, корпоративно
социално отчитане, отчитане на дейностите,
свързани с околната среда, здравето и сигурността и др. По-широките тълкувания на тези
понятия се свързват и с предложения от Института по социална и етична отговорност термин
– triple bottom line [5]. В него се отразява идеята за разработване на принципи и показатели за
измерване и отчитане на постигнатите резултати от бизнес организациите, групирани в три
основни направления – икономически, свързани с околната среда и социални.
Ние се придържаме към термина „оценка
и отчитане на социалната отговорност и устойчивостта” поради неговата сравнително поширока популярност и ясна връзка с взаимносвързаните концепции за социална отговорност
и устойчиво развитие. Най-общо съдържанието
му може да се представи като процес на измерване, оценка и отчитане на социално отговорните практики и устойчивото развитие на
бизнес организациите пред техните вътрешни и
външни заинтересовани страни.

2. Съвременни практики за измерване и оценяване на социалната отговорност и отчитане на
устойчивостта в България
Идеите за социалната отговорност на бизнеса в България добиват актуалност в последните 15 години едновременно – и в теоретичен,
и в практически аспект. Както е известно, в
САЩ и Западна Европа те се развиват в различни исторически периоди. По-задълбочени
теоретични разработки се предлагат през 50-те
години на ХХ век. Реалното им възприемане в
бизнес средите започва през 70-те години чрез
създаване на различни асоциации, форуми и
бизнес мрежи, които стимулират прилагането
на добри социално отговорни практики в международен план. Едновременно с това те започват да прилагат собствени методики и критерии
за оценка на социално отговорното бизнес поведение.
Най-големите международни инициативи и
институции за социална отговорност започват
да развиват дейност и в България – Международен форум на бизнес лидерите (IBLF), Глобален договор (ГД) на ООН (Global Compact),
Бизнес инициатива за социално съгласие –
БИСС (BSCI). Сравнителната характеристика на
дейността им у нас е представена в табл. 1.

Табл. 1. Възникване, цели и насоченост на дейността в България на водещите международни инициативи за
популяризиране на социално отговорните бизнес практики
Международен/Български
Бизнес инициатива за социално
Показатели
форум на бизнес лидерите
Глобален договор на ООН [9]
съгласие (БИСС) [8]
[7]
Създаване
в между1990
1999
2003
народен
план
Дейност в
1998
2003
2004
България
Да бъде водеща организация Определяне на принципите за
Разработване на средства и пров България при въвеждане
социално отговорно поведецедури за реализиране на Еврона бизнес практиките за соц. ние, чрез което компаниите да пейската програма за социално
отговорност, носещи полза
допринесат за превръщане на
съгласие в бизнеса
Цел
за бизнеса и за обществото
глобализацията в движеща
и съдействащи за устойчиво
сила на развитието
социално, иконом. и екологично развитие
УчредитеПринцът на Уелс, президент
Представители на ООН за
ли в БълП. Стоянов, 12 български
България, президент Г. Първагария
компании
нов, български организации
Повече от 220 международ- Повече от 120 компании, Търговци на едро и дребно, прони и български компании и неправителствени организации изводители, различни асоциации
Настоящи
(липсват данни специално за
неправителствени организа- и академични институции
членове
България)
ции
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(продължение)
Показатели

Международен/Български
форум на бизнес лидерите
[7]
Наболели социални и бизнес
въпроси,
характерни
за
региона,
насочени
към
всички стейкхолдъри

Бизнес инициатива за социално
съгласие (БИСС) [8]

Глобален договор на ООН [9]
Платформа за обмяна на знания и добри практики за спазване на всеобщо възприети
ценности и отговорно бизнес
поведение
Специална процедура за признаване на членството и поименно посочване в интернет
страницата на Глобалния договор
Ежегодно попълване на „Комюнике за напредъка”

Стимулиране на производители
от развиващите се страни, които
са доставчици на компании от
ЕС, да следват социално отговорни политики
Етичният кодекс на БИСС служи
като основа в процеса на присъединяване, членство и мониторинг

Проект „Сътрудничество и
партньорство при прилагане
на ГД в България”; Пътуващ
семинар на ГД; Нац. форум
Най„Бизнесът срещу корупцията –
популярни
насоки за действие”; Кръгла
инициативи
маса „Бизнесът в България
срещу детския труд”; Проучвания „КСО в България; и
„Как бълг. медии отразяват
темата за КСО”
Договор с 10 принципа за
Стандарт
за
бизнес права на човека, условия
етика на IBLF;
на труд, околна среда, анСправочник за отговотикорупция
Издания
рен бизнес
Ръководство,
брошура,
вестник “Бизнес лидер
отчет и писмо до стейкхолдърите
Годишни награди за отгово- Партньор в конкурса „Социално
Конкурси в
рен бизнес на БФБЛ
отговорна компания на годинаБългария
та”

Публикуване на документи, подпомагащи прилагането на КСО
на различни европейски езици;
Провеждане
на
национални
кръгли маси за популяризиране
на КСО в страни, изнасящи стоки и услуги за европейски компании–членки на БИСС; Ежегоден доклад на БИСС с оценки на
членуващите компании

Насоченост

Членство

Изисквания
за социална отчетност

Приемане стандарта за бизнес етика на IBLF като модел за отговорно поведение
от бизнес организациите
Изискване
за
управление

прозрачно

Етичен кодекс на БФБЛ;
Проект „Дни на кариерата”;
Инициатива „Отворени врати”;
Майсторски
бизнес
класове; Олимпиада на бизнес лидерите; Програма
HE+AL за здравословен
начин на живот

Както се вижда от таблицата, първите две
инициативи създават в България местни структури, докато дейността на третата – БИСС –
се популяризира чрез представяне на документи на български език, финансирани от
Европейската комисия. Освен горепосочените, свои критерии за оценяване на социално
отговорните практики у нас прилагат и други
международни организации. По тяхна инициатива са проведени две проучвания, имащи за
цел оценка (на някои аспекти) на социалната
отговорност на българския бизнес. Първото е
проведено през 2007 г. от Американската
агенция за международно развитие и обхваща
изследване на интернет страниците на 40-те
водещи компании по пазарна капитализация в
България относно представената информация

Социален одит от външна организация и публикуване на доклада

-

Етичен кодекс на БИСС;
Въпросник за самооценка
при сертифициране
Наръчник по управление на
БИСС
Отчети, обзори и инф. бюлетини
-

КСО. Основните аспекти, обхванати в проучването, са:
1. корпоративно управление – финансови отчети, връзки с акционерите, наличие на етичен кодекс и др.;
2. социална политика – спазване на наредби, касаещи правата на работниците, фирмени политики за развитие/обучение на служителите, разкриване на информация за фирмените
обществени и спонсорски/дарителски
програми и др.;
3. екологична политика – придържане
към национални и международни
стандарти относно опазването на
околната среда и др. [2].
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През 2008 г. у нас се провежда друг тип
изследване, целящо да оцени практиките по
социална отчетност на най-големите 50 компании, опериращи в страната, излъчени от
годишната класация на вестник „Капитал” за
стоте най-големи български компании по общи приходи. Извършено е от специализирана
консултантска фирма в областта на КСО за
Централна и Източна Европа – Braun&Partners
Network. Основните оценявани аспекти на
КСО в него са:
1. стратегия – интегриране на основните социални, екологични и икономически въпроси в цялостната бизнес
стратегия;
2. управление и корпоративно ръководство – оповестяване на информация
(финансова и нефинансова) пред
всички заинтересовани страни, както
и степента на тяхното интегриране
във вътрешните управленски системи, стандартни процедури, показатели и критерии за измерване изпълнението на формулираните цели;
3. ангажираност – диалог на компанията
с отделните заинтересовани страни;
оповестяват ли се публично отчети за
постигнатите социални и екологични
резултати, които са гарантирани от
незивисими оценители;
4. влияние – на фирмените стратегии и
управленски системи върху различни
социални и екологични сфери на въздействие [6].
В края на 2010 г. Министерството на
труда и социалната политика представя т.нар.
„Индикатори за измерване ефективността на
КСО на национално и корпоративно ниво в
България” (по-нататък тук за краткост наричани „национални индикатори”). Те са разработени по регионален проект, финансиран от
ЕК. Индикаторите, както и методиката за
оценка на социално отговорните практики у
нас, са създадени от консултантска компания
от Великобритания Acona, в сътрудничество с
Българското правителство, неправителствения
сектор и бизнеса. Тези инидкатори са представени изключително подробно, като за всеки
от тях са посочени конкретни показатели и
пояснения относно използване на подходящи
източници на информация [9].
В резултат на наше проучване [3] върху
добрите международни практики за оценка на
КСО в колона №2 на таблица 2 сме посочили
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най-разпространените и най-често използвани
критерии за оценяване, групирани в 10 области (колона №1). В колони 3, 4, 5 и 6 посочваме кои от тези критерии се използват от
четирите най-разпространени инициативи у
нас, извършващи оценяване на социално отговорните практики – БФБЛ, Глобален договор (ГД) на ООН, БИСС и публикуваните от
правителството „Национални индикатори”.
Изводи и препоръки
Данните от табл. 2 показват, че и четирите изследвани организации използват критерии
от всички посочени области за оценяване на
социално отговорните практики. Разликата поскоро е в начина на тяхното формулиране и
интерпретиране. Някои от инициативите
(БФБЛ) използват по-широко формулирани
критерии, без да предлагат методики с конкретни показатели за по-подробно оразмеряване. Други (като БИСС и националните критерии) представят детайлни описания на критериите и показателите за оценяване, придружени с инструкции/въпросници за самостоятелен анализ и самооценка от бизнес организациите.
Повечето методики за оценка се основават на извършване на предварителен одит и
след това на одит и сертифициране от външни
сертифициращи организации. Характерно е,
че БФБЛ, ГД и БИСС предвиждат на етапа
вътрешен одит бизнес организациите да правят самооценка. Поради това за ефективната
й практическа реализация е важно да има
достатъчно ясни, подробно обяснени и лесни
за използване методики, описани в публично
достъпни източници. В публичното пространство обаче са налични много методики (предлагащи различна степен на яснота, сложност
и пояснения), които дават насоки за извършване на оценка. Те често пъти интерпретират
въпросите за социално отговорното поведение
на бизнес организациите в различни аспекти и
използват различна терминология.
Характерно е също така, че тази информация се предоставя от сертифициращи организации, консултантски фирми или агенции за
социален одит, поради което използването им
предполага получаване на допълнителни указания и помощ от външни оценяващи организации (срещу заплащане). Тези проблеми с
изготвянето на вътрешния социален одитсамооценка на бизнес организациите потвър-
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Управленски
практики и
документация

Екология

Продукти и
услуги

Човеш-ки права

Условия
на труд

Приемане на етичен кодекс на международна организация, популяризираща социалната отговорност
Наличие на фирмен етичен кодекс и подсигуряване на спазването му
Членство в международно призната организация, популяризираща соц. отговорност
Сертифициране със стандарт за социална отговорност (напр. SA 8000) и/или с
друг близък стандарт
Усилия за балансиране интересите на всички стейкхолдъри (програма, предприети
действия и др.)
Наличие на ръководни и неръководни кадри, ангажирани със социалната политика
на компанията
Документирана политика по отношение на дадени социални показатели (раб. време, сдружаване и др.)
Поддържане на друга документация – данни за трудови злополуки, за охрана и
безопасност и др.
Развитие на лидерството и програми за обучение на персонала
Налага се стандарт или определени критерии за социална отговорност на доставчици на компанията
Осигуряване на устойчив растеж / декларирано виждане за непрекъснато усъвършенстване на дейността
Иновации
Обща фирмена политика за опазване на околната среда
Информация за отделяни вредни емисии, за съхранение на вредни материали
Информация за управление на суровини и отпадъци съгласно законови изисквания
или стандарти
Превантивен подход на бизнеса относно заплахите към околната среда, вкл. популяризирането им
Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната
среда
Създаване на партньорства в отговор на промените в климата (вкл. бизнес, правителства и обществото)
Пълно етикетиране на продуктите
Здравословни и безопасни за здравето на потребителя продукти и услуги
Въздържане от подвеждаща реклама
ОБЩА политика за спазване на човешките права
Свобода на сдружаване, колективно трудово договаряне, възможност за възражения и оплаквания
Спазване на всички изисквания, свързани със заплащане на труда
Поддържане на информация за използване на детски труд и служители в юношеска
възраст
Недопускане на принудителен труд или дисциплинарни мерки, унижаващи човешкото достойнство
Недопускане на дискриминация
ОБЩА политика за условия на труд
Организация на раб. време, съгласно законовите изисквания
Мерки за предотвратяване на инциденти, за осигуряване на хигиенична и безопасна
среда
Здравна и социална обезпеченост (с мед. консумативи, тоалетни, бани, и др.)
Охрана на труда (наличие спец. длъжност, защитно облекло, обучения и др.)
Общежития за служители и условията в тях / Поддържане на почивни бази

9

9

9

9
9

9

9

Нац. индикатори

БИСС
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Табл. 2. Сравнение на използваните критерии за оценка на социално отговорните практики от водещите инициативи за социална отговорност в България
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Десислава Серафимова

Общности и
социално развитие

Филантропия
Атни корупция

Отчетност и
социален одит

Други

Борба със социални проблеми (малария, затлъстяване, HIV/СПИН и др.)
Стимулиране на образованието в общността
Подобряване условията за развитие на предприемачеството и икономич. развитие
Подобряване условия на живот на местните общности
Създаване на нови раб.места и намаляване на безработицата сред определ. групи
Организиране и/или участие в конференции, дискусии, кръгли маси за соц. отговорност на бизнеса
Участие в дарителски кампании с благотворителни цели
Стимулиране участието на персонала в дарителски кампании с благотворителни
цели (предоставяне на безвъзмезден труд, консултации, средства и др.)
Предоставяне за ползване от нуждаещи се свои зали, транспортни средства,др.
Провеждане на обучение и стажантски програми на различни групи
Документирана фирмена политика за борба с корупцията
Предприемане на действия срещу всички форми на корупция
Деклариране на ОБЩО политика за социална отчетност/ създаване на процедури
за връзка с обществеността по въпросите на социалн. отговорност
Изготвяне на специални отчети/доклади за социално отговорните практики
Оповестяване на нефинансова информация за социално отговорните практики като
част от годишните финансови отчети
Предоставяне на специфични публични доклади в отпечатан или уеб вариант
Извършване на самооценка/вътрешен одит
Извършване на одит от външна одиторска компания
Изпълнение на корективни действия, препоръчани от одитор в процес на
одит/сертифициране
Усъвършенстване на стандартите за устойчив и социално отговорен бизнес
Организиране на конкурси и даване на награди за социално отговорен бизнес
Участие в конкурси и получаване на награди за социално отговорен бизнес

ждават необходимостта от публичното оповестяване на модели за оценяване на социално
отговорните бизнес практики, които да бъдат
ясни и лесни за използване от неспециалисти.
По този начин те ще подпомагат бизнес организациите в усилията им сами да оценяват социално отговорното си бизнес поведение (без да е
необходимо непременно консултиране със
специалисти) и да се ориентират във възможностите за неговото усъвършенстване и развитие.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ БИЗНЕС ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ

CRITERIA AND INDICATORS FOR MEASUREMENT OF CSR PRACTICES IN BULGARIA
Desislava Serafimova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The problems of measurement, assessment and reporting of the socially responsible business practices and
corporate sustainability grow up to be of a great importance. The efforts of different international organizations to
unify the understandings of the essence and dimensions of Corporate Social Responsibility increase in the last
years. Nevertheless, the tendency to achievement of unified and commonly accepted ideas in this topic hasn’t
been realized fully yet. Because of that the purpose of the present article is to systematize, characterize and
compare the most widespread and usable criteria and indicators for socially responsible business behavior
assessment in the Bulgarian business practice. On this basis we try to make a valuation of their effectiveness and
to give directions to their future application.
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ОДИТЪТ – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА МЕНИДЖМЪНТА
Румяна Нейкова
Висше училище по застраховане и финанси, София
Резюме
Разглеждат се проблеми на одита в управлението на индустриалното предприятие и неговата роля за повишаване качеството на мениджмънта; изследва се нагласата на мениджърите да приемат одитната информация, като средство за подобряване качеството на мениджърските решения и повишаването на крайните резултати от дейността на индустриалното предприятие; търси се връзката между одиторската специализация и
ефективността на управленските решения.
Ключови думи: одит, одитна информация, качество на мениджмънта, одиторска специализация, качество
на мениджърските решения.
Key words: audits, audit information, quality of management, auditor specialization, quality of managerial
decisions.

Увод
Целта на настоящото изследване е да се
разкрие ролята на одита в управлението на
индустриалното предприятие и нагласата на
мениджърите да приемат одитната информация
като средство за повишаване качеството на
мениджърските решения. Необходимостта от
такова изследване се свързва потребността от
нови подходи и начини за постоянно повишаване качеството на управлението в индустриалното предприятие. Чрез одита се създава възможност за наблюдение и отчитане на съответствията между предварително установени параметри и показатели и реално постигнатите в процеса на управлението. Тази потребност нараства в условията на засилващата се глобализация
и диверсификация на световната икономика и
последващото усложняване на връзките и зависимостите между елементите на системата на
управление в индустриалното предприятие и
нейното вписване в динамиката на окръжаващата бизнес среда.
Полезността на изследването, макар и в
теоретичен план трябва да се търси най-вече в
разкриването на елементите на одита в управлението, като система на техните връзки с
елементите на самата система на управление,
както и с нейните подсистеми.
Като базови знания и опит се използват
натрупаните до сега такива в областта на одита
на финансово-икономическата дейност. Утвърдени и проверени практики за одита в тази област се адаптират към спецификата на управлението, разработват се нови правила и принципи и се формулира структурата и логиката
на одитния процес в управлението.
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Крайните изводи и заключения могат да
бъдат в полза на мениджърите, които ще организират одит в своите организации, ще икономисват разходи за управление и ще придобият
умения за ползване на вътрешните одитори
като свои съветници и консултанти.
Основната теза в настоящото изследване
е, че одитът в управлението на индустриалното
предприятие е процес, чрез който мениджърите
и/или собствениците получават информация за
състоянието на организацията, в т.ч. и за оценка на степента на съответствието между предварително зададените параметри на нейното
функциониране и техните достигнати реални
стойности за определени периоди, която дава
възможност да се изработват рационални управленски решения, осигуряващи нейната конкурентоспособност.
Доказването на посочената теза предполага:
Първо – обзор на подбрани теоретикометодически източници за разкриване същността и спецификата, в т.ч. характеристика, определения и концепции на наши и чуждестранни
автори за одита и дефиниране на одита в управлението на индустриалното предприятие;
Второ – разкриване същността на одитния
процес и разработване на технологията на одита в управлението;
Трето – разкриване на факторите, които
влияят върху качеството на одита в управлението.
1. Съдържание и характеристика на одита в
управлението
Разкриването на същността и характеристиката на вътрешния одит в управлението на

Румяна Нейкова

корпорацията предполага анализ и селектиране
на определения и концепции за одита на известни одиторски институции и изявени личности,
които имат сериозна методическа подготовка и
богат опит в одитната дейност главно в областта на финасово-счетоводната дейност. Наличието на положителни одитни практики във финансово-счетоводната и някои други области,
дава възможност за тяхното адаптиране и използване при изграждането на концепцията за
одита в управлението. Ето защо задачата на
анализа на фактическото състояние на теорията и методологията на одита е да се открият
общо валидни базови характеристики, които са
приемливи и за управлението и да се дефинира
спецификата, която отличава одита в управлението от одита в другите области.
Понятието „одит” не e ново – то се е използвало още в средата на ХІХ век за обозначаване на дейности свързани с наблюдението,
проследяването и контрола върху определени
процеси или функции и даване на становище за
тяхното състояние, в т.ч. и предписания за
следващи действия. Историята на одитирането,
като конкретна практика, и на професията
„одитор” е много стара и изпълнена с найразнообразни ситуации, които предизвикват
както позитивни, така и в някои случаи негативни усещания. В съдържателен план, одитът
се утвърждава най-напред в счетоводната дейност и се свързва с проверката на счетоводните книжа и сметки, установяване на отклонения
и даване на предписания за тяхното отстраняване от външни органи и оторизирани за тази
цел лица. В последствие се развива и вътрешния одит пак по отношение на счетоводните
сметки, но наред с тях, неговата цел е и да се
предоставя информация на ръководителите за
състоянието на организацията и евентуално за
предвиждане на рисковете, които съпътстват
тяхната работа и решенията, които вземат. В
случая вътрешния одит се свързва с информационно осигуряване на мениджъра и неговия
екип за важни събития в индустриалното предприятие, от което зависи нейното функциониране, развитие и конкурентоспособност.
В най-обобщен план, вътрешното одитиране в индустриалното предприятие се определя
като независима функция на оценяване, осъществявана с оглед проучване и оценяване на
неговата дейност и предписание за нейното
подобряване.
Първоначалната нагласа за разширяване
обхвата на дейността на вътрешните одитори,

освен за счетоводен одит, още и за предоставяне на услуги на мениджмънта се създава от
Виктор Бринк още през 1942 г., който публикува книгата „Съвременен вътрешен одит”.
Анализът на неговите изследвания, както и
опитът на известни одиторски институции и
одиторски къщи в САЩ и Европа, дават основание да се направи изводът, че вътрешния
одит в своето историческо развитие премината
през няколко периода:
- Първият период се отнася до найниското (примитивното) ниво на вътрешния одит - самооценката, т.е. умението човек сам да прецени доколко
добре е изпълнил поставената задача и
дали тя не може да се изпълни подобре, ако се наложи да бъде повторена (това ниво на пръв поглед е примитивно, но то предполага висококвалифициран персонал, чиито членове са в
състояние да се самооценяват и да са
достатъчно самокритични към собствената си работа, за да се стремят да
се усъвършенстват и развиват);
- Вторият период разкрива по-високо
равнище на одита - анализа и оценката
на изпълнението, което се извършва от
друго лице, но в рамките на предприятието. Това лице може да собственикът или неговия мениджър, които са
заинтересовани от подобряването на
крайните резултати от управлението на
организацията. По това време, проверките са били неотменна част от дейността на мениджърите или собствениците и са се вписвали в съдържанието
на тяхната роля, но впоследствие с
развиването и разширяването на бизнеса, съдържанието и обхвата на управленските им функции се разрастват, задълбочава се разделението на
управленския труд и нараства потребността от специализирана и селектирана информация, необходима за изработване на ефективни управленски
решения. Така се очертава потребността от създаване на специализирани
органи за одит вътре в предприятието,
на които да се делегира тази дейност и
трайно се оформя необходимостта от
нова фигура в системата за управление на организацията – тази на одитора.
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Третият период вече е свързан с обособяването и утвърждаването на фигурата на вътрешния одитор и с постепенното разширяване на неговите правомощия и обхвата на дейността му,
която постепенно излиза извън рамката на финансово-счетоводния одит.
- На настоящия, етап в съответствие с
потребностите на управлението на индустриалното предприятие, при коренната промяна в условията и средата за
неговото функциониране са създадени
условия за окончателно обособяване
на одита върху управленските функции
като самостоятелна дейност и създаване на съответни органи, които да я
изпълняват компетентно и качествено в
съответните срокове.
Следователно, вече може да се говори за
четвърти период в развитието на одитната дейност, който се характеризира с разделението
на одитните дейности на две големи и взаимно
свързани групи – финасово-счетоводен одит на
дейността на предприятието и одит в управлението на предприятието, където се акцентира
върху одитирането на управленските функции.
За рационалното организиране и контролиране
изпълнението на богатата и разрастваща се
съвкупност от дейности, присъщи на двете основни групи е необходима координация. Тя
предполага съгласуване и съвместяване на
одитните дейности на две равнища:
- координация между двете основни групи - финасово-счетоводен одит и одит в
управлението на предприятието;
- координация вътре в групите по отношение съгласуване на процедурите и
избягване на дублажа между одитни
дейности, свързани с отчетността и управленските функции.
Чрез координацията и използването на
подходящи механизми за разделение, от една
страна, и за съчетаване – от друга страна, на
одитни дейности и процедури в предприятието
се създава възможност за ефективно оползотворяване на информационната база и за взаимодействие между органите за одитиране, в
т.ч. за рационално съчетаване на одитните дейности, извършвани от вътрешните одитори, с
тези, осъществявани от външните одитори.
Управленският одит се възприема като
вътрешна услуга от компетентни одиторипрофесионалисти, които защитават интересите
на собствениците и предоставят на мениджъри-
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те информация, която им позволява да вземат
рационални решения за ефективно използване
на ресурсите на индустриалното предприятие.
Главното затруднение за вътрешния одитор се
свързва с едновременното изпълнение на работа като консултант на мениджъра и независим
професионалист – одитор. То дори се превръща в някои случаи в противоречие, защото вътрешните одитори се назначават и са йерархически подвластни на мениджъра и/или собственика на организацията, което затруднява тяхната дейност като независими лица.
Приемането и утвърждаването на вътрешно-одитните практики като ефективен инструмент за подобряване мениджмънта на предприятието разкрива и техните възможности за
разширяване на приложението им в определени
и важни за менджмънта области (например за
човешките ресурси, за маркетинга, управленските структури и др.). Така например, Файн и
Хакс използват одита при илюстрация на тяхната методологията за разработване на стратегия
и стратегическо развитие на производствен
процес. Значителен принос за формулиране на
стратегии за управление на производствени
процеси, чрез одит имат и Платс и Грегъри
Техният подход се базира на работен проект и
обхваща наблюдение и следене на процесите
по идентификация на производствените цели,
измерване на текущото производствено представяне, определяне на ефекта от съществуващите производствени практики и установяване
на необходимите промени. Тези изследвания се
доразвиват и разширяват от Милс още през
1996 г., който изследва целия процес на създаване и управление на бизнес стратегия за производствени компании на базата на резултатите
от одита. В нея се включват инструкции, които
показват стъпка по стъпка как се формулира,
наблюдава и контролира в детайли производствена стратегия.
Милтенберг също дава своя принос в развитието на постановките за одита в управлението на производствени процеси. Неговата методология предлага строен и детайлизиран
процес за създаване и наблюдение на производствена стратегия. Той обобщава изследванията на Хейес, Уилпрайт, Хил и Скинър и разработва собствена концепция. В нея Милтенберг обосновава обширна, структурирана и
детайлизирана методология за одит и разработва самостоятелен модул като част от цялостния
процес за създаване на стратегии за развитие
на корпорацията. Така той вплита одита, като
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елемент на управлението на организацията
корпорацията със специфична характеристика
– наблюдение, следене и оценяване развитието
на другите елементи на управленския процес.
Възможността за наблюдение, контрол и
избор за всеки елемент на стратегическите
решения трябва да бъде в помощ на мениджърите, които се стремят да управляват индустриалното предприятие в определени граници
при точно дефинирани цели за ефективност и
резултатност и в повечето случаи - в условията
на дефицит на ресурси.
Развитието на вътрешния одит в България
се свързва най-напред с понятието „одитинг”,
което много бързо получава популярност и се
възприема като съвкупност от процедури, чрез
които се изразява становище за достоверността
на определено твърдение, а впоследствие терминологията се разширява и с общоприетото
„одитиране”. Според М. Динев, „одитингът е
процес, който се осъществява с процедури, за
да се изрази мнение за достоверното протичане
на друг процес, в т.ч. и на други процедури”.
Той развива и идеята, че този процес може да
се прилага не само при
финансовосчетоводните дейности, но и да се „налага”
върху всички други процеси и процедури в управлението на организацията, за да се осигури
достоверна оценъчна информация на мениджърите за състоянието на организацията и за степента на постигане на поставените цели.
Множеството изследвания на одита в различни посоки – от цялостния управленски процес, до отделни задачи и операции в управлението на производството, показват интереса на
изследователи и мениджъри от практиката,
които имат една обща цел – да разкрият елементите на одита и да обединят усилията си за
постигане на конкурентоспособност на индустриалното предприятие. В този постоянен процес на търсене и обогатяване на управленската
практика с нови теоретически постановки за
одита и тяхната апробация в практиката, са се
оформили и множество концепции, в които
автори или цели институции от различни позиции представят своите виждания за съдържанието на одита и конкретните му елементи, като
търсят тяхната приложимост в
практиката.
Концепцията, по принцип се характеризира
като съвкупност или система от ръководещи и
направляващи идеи, основни гледни и отправни
точки на действие, определени способи на разбиране, възприемане и изразяване на процеси,
явления, предмети, събития и др. Това обобща-

ващо определение за концепцията напълно съответства в съдържателен аспект на вижданията за концепция на одита и се потвърждава от
множеството концепции в тази област, които
показват голямото разнообразие в подхода,
предмета, обхвата на тематиката и методите на
одита. Ето защо при изяснението на въпросите
за характеристиката на одита в управлението е
необходимо предварително да се направи обзор на избрани концепции, които разкриват
неговата същност и съдържанието му. Затова в
настоящето изследване се представя характеристика и кратък анализ на утвърдени и възприети концепции и определения на отделни
личности или на водещи институции с богат
опит в одитната дейност и се търси тяхната
валидност и пригодност за дефинирането на
концепцията за одита в управлението. Задачата
е да се осмислят основните им параметри и да
се формира нагласа за изграждане на концепция за одит в управлението. Сериозните и научно обосновани концептуални виждания възникват още през 70 те години на миналия век.
До тогава съществуват множество съдържателни становища, определения и характеристики
предимно за одита в счетоводната дейност.
Впоследствие потребността от одит постепенно
се разпростира трайно и върху другите функции и процеси в управлението на индустриалното предприятие. Тяхното размножаване и
доразвиване продължава и до сега в отговор на
постоянно нарастващите и задълбочаващи се
потребности на управлението от постоянен
приток на актуална информация за състоянието на предприятието и за съответствието между
предварително зададени параметри на определени показатели и реално постигнати резултати. Задоволяването на тези потребности е довело до голямо разнообразие от концептуални
виждания за одита, които трудно могат да се
структурират в единна класификация, за да се
систематизират и подредят техните характеристики. В случая, обаче не е толкова важно
разработването на класификация, а подреждането на важните и определящи характеристики
на отделните концепции.
2. Процес и технология на одита в управлението
Направеният от автора анализ върху теоретични постановки на водещи чуждестранни и
наши автори, както и на обявени практики на
одит в управлението на индустриалното предприятие, дава възможност да се оформи едно
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обобщаващо заключение, че и в теорията и в
практиката съществуват няколко повтарящи се
характеристики на одитирането – целенасоченаст, обективност и независимост, резултатност, съответствие, обратна връзка (или съответствие между цели на индустриалното предприятие и постигнати резултати), които получават конкретно съдържание при одита на управлението в различните индустриални предприятия.
Обзорът на различните концепции дава
възможност да се направи и заключението, че
одитът в управлението е специфична дейност,
насочена към събиране и осигуряване на информация за състоянието и развитието на съответните обекти, (управленските структури,
функции, процеси и дейности), която е потребна на мениджъра и на неговия екип за изработване на подходящи навременни управленски
решения. Естествено е, че за да се одитира
управлението на даден процес, функция или
дейност е необходимо да се познава и тяхната
съдържателна страна.
По принцип, целесъобразно е одитът в управлението на индустриалното предприятие да
се провежда в две направления:
- по отношение на структурата и подсистемите на системата за управление;
- по отношение на функциите, чрез които се осъществява управленското въздействие.
Чрез одита на управленската структура се
установява съответствието между: а) политиката по одита и целите на системата за управление, в т.ч. оценка на функционалността на системата за управление на организацията и взаимодействие на процесите в предприятието с
нейното управление; б) организационната
структура и целите на предприятието; в) капацитета на органите за управление и обема на
работа, която трябва да се извърши; г) съвместимостта между квалификационно равнище на
персонала и изисквана квалификация и опит за
заемане на съответното работно място; д) обвързаността и зависимостта между органите за
управление и крайната цел на системата за
управление.
Чрез одита на управленските функции се
установява и конкретизира съответствието
между: а) съдържането на управленските функции и целите на предприятието; б) степента на
изпълнението на управленски функции и тяхното влияние върху постигането на целите на
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системата на управление; в) обвързаността на
управленските функции с изработването на
управленските решения от мениджърите и техните екипи.
Набирането на информация за установяване за съответствията в горните две направления предполага организирането и провеждането
на цялостен процес от логически подредени
процедури, съответстващи на целите на индустриалното предприятие и на одита. В този технологичен процес всяка процедура е специфична и конкретна, в зависимост от спецификата на одитирания обект. Разнообразното и
многобройно количество одитни операции могат да се обединят в пет основни групи, като за
критерий се използва предимно организационния. Тези групи обединяват сродни и логически
и съдържателно свързани конкретни процедури:
- целеполагане, определяне на работните документи и подходи за извършване
на наблюдението и събиране на нужната информация;
- планиране и организиране на дейностите, в т. ч. определяне и тестване на
методиката, определяне на риска и
др.;
- ресурсно осигуряване на процедурите,
в т.ч. разпределение на ресурсите;
- „работни процедури” - събиране на доказателства; констатации от одита;
оценка на доказатерствата; писане на
одитния на доклад; проверка на доказателствата; обсъждане и приемане на
доклада;
- заключителна процедура – организация
и изпълнение на предписанията от
одитния доклад.
Изпълнението на технологичните процедури позволява да се съберат, трансформират и
преобразуват определено количество данни на
входа на одитната система и да се получи на
нейния изход одитния доклад.
Заключение
Одитът в управлението е нова дейност,
характерна с неповторимост и уникалност,
която изисква ясни правила и цели, подходяща
организация и компетентни професионалисти,
които са в състояние да изследват и представят
състоянието на управленските процеси в предприятието и да подпомогнат мениджърите във
вземането на решения за подобряването на
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организацията на дейността и повишаване на
конкурентоспособността.
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AUDITING – A FACTOR OF INCREASING THE QUALITY OF MANAGEMENT
Rumyana Neykova
Higher School of Insurance and Finance, Sofia, Bulgaria
Abstract
In this study are examined the problems of auditing in management of the industrial companies and its role in
increasing the quality of management. It investigates also the attitude of managers to assume audits as a means
of improving the quality of managerial decisions and the increase of the final results of the company’s activities.
Here is also investigated the relation between the auditor specialization and the efficiency of managerial decisions.
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РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И
НЕЙНОТО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Валерия Динева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Мисията на вътрешния одит е да добавя стойност и подобрява дейността на организацията. Вътрешният
одит помага на организацията да постигне целите си като оценява и подобрява ефективността на процесите на
управление на риска, на контрола, както и на управлението като цяло. Системите за вътрешен контрол е необходимо да бъдат оценявани, за да дават разумна увереност на ръководството, относно тяхната ефективност.
Състоянието на тези системи е от изключително значение при оценка на организацията като цяло, наред с
традиционните финансови показатели. Пътят към постигането на целите на организацията е съпътстван и от
рискове, които могат да повлият на постигането им. Балансът между постигане на добри финансови резултати
при разумни нива на риск, удовлетворяване на интересите на всички заинтересовани страни, отстояване на
морални ценности, изграждане на доверие в партньори и общество е сериозно предизвикателство и атестат за
корпоративната и социална отговорност на организацията и в частност на нейното ръководството. Доброто
взаимодействие между ръководството на организацията и вътрешния одит допринася за постигане на този баланс.
Ключови думи: управление, устойчиво развитие, вътрешен одит, риск, вътрешен контрол.
Key words: Governance, sustainable development, internal audit, risk, internal control.

Увод
Световните икономически и финансови
кризи през последните години предизвикаха
тежки последици в материалния и социален
живот на много държави. Основателно причините за тях са обект на задълбочени анализи и
дискусии. Действията на ограничен кръг от
хора доведоха до колапс цели отрасли, доведоха до съкращаване на работни места и белязаха съдбите на много хора. Причините за случилото са многостранни. От една страна това са
макроикономическите фактори на средата, а от
друга моралните ценности. Защото това не
беше само финансова и икономическа криза, а
и криза на морала. Неконтролируемите апетити
към огромни печалби и подценяването на рисковете доказаха, че социалната отговорност е
слаба.
Все по-често на преден план се поставят
въпроси, свързани с корпоративното управление и неговото социално отговорно поведение.
Постепенно „отчитането на социалната отговорност се превръща в ключов елемент на отчетност на публичните дружества в световен
мащаб. Отчитането на социалната отговорност,
както и на корпоративната отговорност включва нефинансова информация, която се предоставя на обществеността един път годишно или
като отделен доклад или като част от годишния
доклад на фирмата” [2]. Във Франция представянето на такива доклади от страна на публич-
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ните дружества е задължително, съгласно законодателно установено изискване. Глобалната
инициатива за докладване(GRI) е установила
стандарти за докладване, които са посочени в
Насоките за отчитане на устойчивостта и препоръчва всички организации да ги използват.
Резултатите от едно ново изследване, публикувани през месец януари 2011 показват, че
компаниите, които наблюдават и докладват за
изпълнението на устойчивото развитие подобряват своята дейност. Всичко това поставя нови
предизвикателства към вътрешния одит, а
именно да оценява системите за контрол и
рисковете като акцентира върху оценката и
препоръките за подобряването на етичния климат, моралните ценности, социалната отговорност и влиянието върху устойчивото развитие.
В конкретен план целият този процес може да
се разгледа в следната последователност.
1. Вътрешен одит
Международният институт на вътрешните
одитори определя вътрешния одит като независима и обективна дейност за предоставяне на
увереност и консултации, предназначена да
допринася за добавянето на стойност и подобряване на дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплинарен подход за оценяване и
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подобряване на ефективността на процесите на
управление на риска, контрол и управление.
Вътрешният одит има съществена роля за
управлението на една организация. Успешният
вътрешен одит е ценен източник на информация, относно постигането на целите, изпълнението на стратегиите, ефективността на системите за контрол, ефективността на процесите
за управлението на риска, както и управлението като цяло. Нещо повече той предоставя препоръки за подобрение на процесите. От друга
страна разумните ръководители на организацията умело използват предоставената от вътрешния одит информация при вземането на
управленски решения.
2. Вътрешен контрол
Моделът COSO разглежда вътрешния контрол като процес осъществяван от съвета на
директорите на организацията, ръководството и
друг персонал и да предоставя разумно ниво на
увереност по отношение на постигането на
целите, свързани с:
- Надеждността на финансовото отчитане, например публикуваната финансова и нефинансова информация;
- Ефективност и ефикасност на операциите;
- Спазване на приложимите и законови и
други изисквания.
3. Оценка на компонентите на вътрешния контрол и взаимовръзката със социалната отговорност и устойчивото развитие
Вътрешният контрол се състои от пет взаимосвързани елементи - контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг.
3.1. Контролна среда
Контролната среда е фундаментът на корпоративното управление. Отношението на ръководството към контрола, предприеманите
адекватни действия, създаването на атмосфера
(тонът на върха) определят контролната среда.
Елементите на контролната среда са обект на
оценка от страна на вътрешния одит. Тази
оценка е важен показател и атестат за ръководството на една организация, за неговата
управленска и социална отговорност, приносът
на организацията за устойчивото развитие. Едни
от-важните елементи на контролната среда,
които оказват съществено влияние върху устойчивото развитие са: почтеност и етични цен-

ности; отчитане на нивото на компетентност и
политики и процедури за човешките ресурси
управленска философия и оперативен стил.
3.1.1.Първият от тези елементи, почтеност и
етични ценности. има важно значение за поведението на ръководството. Със своите действия
да дава пример за почтеност и етика в отношенията, както към служителите в организацията,
така и към своите партньори, акционери, държавни институции и обществото като цяло.
Вътрешният одит следва да оцени доколко ръководството проявява нетърпимост към непочтени действия, излагащи организацията на риск
от накърнена репутация и загуба на обществено доверие. Много важно е да бъдат оценени
системите за стимулиране и да се установи
дали те не са предпоставка за неетични и нечестни действия.
3.1.2. Другите два елемента отчитане на нивото на компетентност и политики и процедури за
човешките ресурси имат значение за доброто
функциониране на организацията, за ограничаването на рискове, които могат да я компроментират. Следователно ръководството е необходимо да определи нивото на компетентност,
свързано с извършването на дадена работа.
Допускането на некомпетентни служители до
ключови позиции, извършването на определени
дейности от неподготвени специалисти е предпоставка за оперативен риск и същевременно
червен флаг за злоупотреби. От друга страна
фактът, че се толерира некомпетентността
действа демобилиризащо, демотивиращо и деморализиращо на останалите служители. В
последствие подготвени и почтени специалисти
напускат организацията, нейното равновесие се
нарушава и нейния потенциал за по-нататъшно
развитие се ограничи. Това още веднъж ни
убеждава, че вътрешният одит трябва да отдава
огромно значение на оценките относно прилаганите политики и процедури за човешки ресурси. В извършваните одитни ангажименти се
отделя внимание на потенциала на човешките
ресурси, на системите за оценки и възнаграждения, на социалните политики, правилния подбор и политики за кариерно развитие. Доброто
функциониране на тези системи определя мотивацията на служителите, влияе върху лоялността им към фирмата и допринася за хармонизиране на техните перспективи с перспективите на организацията.
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3.1.3. Управленска философия и оперативен
стил е елемент, в който фокусира управленския подход при поемане на бизнес рисковете и
тяхното наблюдение; отношението и действията
на ръководството във връзка с финансовото
отчитане, както и отношението на ръководството при обработката на информацията, счетоводното отчитане и персонала. Подценяването
на рисковете може да постави организацията
пред сериозни опасности и изпитания. Ръководството е отговорно да изисква създаването на
система за управление на риска, както и да
осигури подходящи линии за докладване, за да
бъде своевременно информирано. Установяването на системи за финансово и счетоводно
отчитане, които следва да осигуряват надеждна
и прозрачна информация както за вътрешни
цели, така и за представяне на организацията
пред трети страни. Прикриването на съществена информация, както и подвеждащото й представяне, може да доведе до негативни последици за организацията, за нейните партньори и
обществото. Понякога ръководствата на организациите са изкушени да отчитат резултати,
които на практика не са постигнали. Дори да
успеят да заблудят заинтересованите страни
към даден момент, в бъдеще това може да доведе до негативен ефект. Много са „примерите” за подобно поведение, довело до финансови и социални трусове. Един от найпоказателните примери, получили широк обществен резонанс е случаят с американската
компания Енрон, който в най-пълна степен характеризира взаимовръзката между финансова
и счетоводна отчетност и социална отговорност. Случаят е отразяван по страниците на
много ежедневници и списания и предизвиква
сериозни дискусии. Според данни от чуждестранния и български печат в продължение на
години, както по-късно признава ръководството
на фирмата, е надписвало продажби с $586
млн. долара. Печалната равносметка е фалит,
който струва на нейните акционери 60 млрд
долара, 5600 безработни работници и служители, 2 млр. „изгорени пенсионни фондове”.
Заедно с това е подкопано доверието на клиенти и кредитори, а няколко района на Америка
са обхванати от тежка енергийна криза. Същественото значение на системите за финансово и счетоводно отчитане налага задължително
им оценяване от страна на вътрешния одит, с
цел предоставяне на становище относно точното и вярно представяне на информация.
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3.2 Управление на риска
Събитията, произтекли от кризите през
последните години, накараха организациите да
подходят по-сериозно при идентифицирането
на рисковете, които съпътстват техните дейности - социални, етични, екологични, финансови и оперативни като ги управляват, така че
те бъдат ограничени до едно приемливо ниво.
Както вече беше разгледано отношението към
управлението на рисковете се определя от „тона на върха” и отговорността е изцяло негова.
Новите условия оказаха съществено влияние върху управлението на риска, като от използването на неструктурирани подходи се
премина в качествено по-високо ниво – прилагане на цялостни концепции.
Международният институт на вътрешните
одитори в своята официална позиция за ролята
на вътрешния одит за управлението на риска
представя Управлението на риска на ниво организация
ERM
(Enterprise-wide
Risk
Management), като го дефинира, разглежда
неговите преимущества и дейностите включени
в него.
Управлението на риска на ниво организация ERM е структуриран, последователен, непрекъснат и всеобхватен процес на определяне,
оценяване и докладване на възможните заплахи, които влияят върху постигането на целите
на организацията, както и вземане на решения
по отношение на ответните реакции. Процесът
включва следните действия: ясно формулиране
и изразяване на целите; определяне на апетита
към риск на организацията; определяне на потенциалните заплахи за постигането на целите;
оценка на риска; избор и прилагане на реакция
спрямо рисковете; предприемане на действия
за контрол и други ответни мерки; определяне
на линии за докладване до всички нива; осъществяване на контрол и координация на централно ниво; предоставяне на увереност за
ефективността, с която рисковете са управлявани.
Ролята на вътрешния одит се изразява в
извършването на оценка и даването на обективна увереност, че основните рискове се управляват подходящо и че рамката за управление на риска и вътрешен контрол функционира
ефективно. От друга страна това е елементът
на контролната среда, по отношение на който
вътрешния одит би могъл да изпълнява активна
роля като предоставя полезни консултантски
услуги и препоръки, които да подобрят процесите на управление и контрол на риска. Това е
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така, защото добрият и успешен вътрешен одит
притежава необходимия инструментариум и
опит при оценка на риска. По този начин като
споделя опит, популяризира и насърчава добри
практики то става активен участник (champion)
в процесите на управление на риска. Разбира
се както и при останалите консултантски услуги е необходимо да се съблюдават стандартите
за вътрешен одит, за да не се накърнява обективността.
3.3. Контролни дейности
Контролните дейности представляват политиките и процедурите, които дефинират процесите в организацията, отразяват нейните цели
и описват контролните механизми, като реакция на идентифицираните рискове. Контролните дейности са многообразни и зависят от много фактори. Най-важното обаче е те да бъдат
адекватни и разходите за осъществяването им
не трябва да превишават очакваните от тях
ползи.
Наличието и адекватността на контролни
дейности е важен елемент от системата на
вътрешния контрол. Сериозният и отговорен
инвеститор, още на фаза проучване, проявява
интерес към контролните дейности в организацията. Колкото по-регламентирана и регулирана е една дейност толкова по голямо е доверието, което предизвиква в инвеститори и клиенти, в държавни и обществени институции.
Ролята на вътрешния одит по отношение
на контролните дейности е да оцени тяхната
адекватност и ефективност. Това е една традиционна роля за вътрешния одит, при която само подхода се е променял през годините. Прилаганите подходи и използвани инструменти
зависят от степента на развитие на вътрешния
контрол в организацията. Най-същественото
обаче е да се установи, доколко контролните
дейности осигуряват постигането на целите на
организацията, при едно икономично изразходване на ресурси, грижовно опазване на активите, при спазване на законността, представяне
на точни и верни отчети и ограничаване на рисковете до приемливо ниво.
3. 4. Информация и комуникация
Информацията и комуникацията е друг
съществен елемент от системата за вътрешен
контрол обект на оценка от страна на вътрешния одит. Организацията и контролът на информацията зависи от отношението и разбирането на ръководството на организацията. Зна-

чението и рисковете, свързани с информационните системи беше разгледано подробно в т.
3.1 Контролна среда. Управленска философия
и оперативен стил.
Ролята на вътрешния одит е да оцени процесите на идентифицирането на информация,
нейното категоризиране, каналите на комуникиране, регламентирания достъп до нея, както
и компетентните нива, разрешаващи и одобряващи нейното разпространение. От важно значение е вътрешният одит да идентифицира правилно рисковете(или да ги оцени, ако вече са
идентифицирани), които могат да доведат до
невярно представяне на информация, неправомерно разкриване на чувствителна или злепоставяща информация към трети страни, с което
да се навреди на нейния имидж.
3.5.Мониторинг
Мониторингът като непрекъснат процес на
наблюдение, чрез който се оценява качеството
на представянето на системата във времето е
задължителен елемент от системата за вътрешен контрол и обект на оценка от страна на
вътрешния одит. Колкото и съвършена да е
една контролна система, тя не е възможно да
остане постоянна във времето.
Една от основните задачи на на вътрешния
одит е да установи как се осъществява мониторинга, какви инструменти се използват и доколко е ефективен, така че да се осигури достатъчна информация относно поведението на
системата за вътрешен контрол, реакцията и
към средата, както и да успява да идентифицира потребностите от промяна.
Изводи и препоръки
В заключение може да се обобщи, че ролята на вътрешния одит е съществена и полезна за управлението на организацията и нейното
устойчиво развитие. Съществеността се определя от мястото, което звеното за вътрешен
одит заема в организацията, от функциите,
които изпълнява и от приноса, който доставя в
развитието на организацията и постигането на
поставените цели. Полезността на вътрешния
одит се изразява в осигуряването на обективни
оценки относно управлението на организацията, системите за вътрешен контрол и управление на риска, както и в предоставянето на консултации, препоръки и споделянето на добрите
практики, които предоставя на ръководството.
Както беше отбелязано динамичните промени, рисковата среда, новите изисквания и
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очаквания на обществото откриват нови предизвикателства към вътрешния одит. Социалният аспект следва да бъде съпътстващ при изпълнение функцията на вътрешен одит.
За да отговори на всички тези предизвикателства и да осъществява успешно своята роля, вътрешният одит следва да разработва и
изпълнява програма за осигуряване на качеството, да повишава квалификацията на одиторите, за да изпълняват с професионална грижа
своите ангажименти, за да бъдат актуални в

препоръките и консултациите, които предоставят.
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THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE MANAGEMENT AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF ORGANIZATION
Valeria Dineva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The mission of internal auditing is to add value and improve an organization's operations. Internal audit helps
an organization accomplish its objectives evaluating and improving the effectiveness of risk management, control,
and governance processes. Internal control system must be evaluated in order to provide management with some
assurance regarding its effectiveness. The state of these systems is crucial in assessing the organization as a
whole, along with traditional financial indicators. The path to achieving the objectives of the organization is
accompanied by risks that may influence the progression. The balance between achieving good financial results at
reasonable levels of risk, to satisfy the interests of all stakeholders, assertion of moral values, building confidence
in partners and society is a serious challenge and attestation of corporate and social responsibility of the
organization and in particular its leadership. Good interaction between the organization's management and internal
audit contributes to achieving this balance.
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ФИНАНСОВИЯТ БИЗНЕС АНАЛИЗ - СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ НА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО В УСЛОВИЯ НА ФИНАНСОВА И
ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Марко Тимчев
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Резюме
В доклада се разглеждат възможностите за използване на финансовия бизнес анализ за защита на устойчивото развитие на предприятието в условия на финансова и икономическа криза. Устойчивото развитие на
предприятието е цел на собствениците, акционерите, управляващите и персонала (човешкия капитал). За да се
реализира анализ на риска от финансова, несъстоятелност (банкрут) в условия на финансова и икономическа
криза традиционната методика на финансовия бизнес анализ трябва да се усъвършенства, посредством интегриране с утвърдените в международната теория и практика методи за антикризисен анализ, както и с модерната система анализ на ефективността „Balanced Scorecard Method of Analysis” и с методиката за позициониране
на предприятието в пазарното пространство – „SWOT and SWOT-Pest Method of Analysis”.
Ключови думи: управление, устойчиво развитие, финансов бизнес анализ, антикризисен анализ.
Key words: management, sustainable development, financial business analysis, anti-crisis analysis.

В условия на дълбока финансова и икономическа криза финансовият бизнес анализ имат
ключово значение за надеждна защита на устойчивото развитие на предприятието.
Финансовият бизнес анализ е „специализирана” функция, която е предпоставка и се
реализира паралелно с основните бизнес функции на управлението на стопанската единица.
Тази теза е обоснована в теорията, методологията и методиката на финансовия бизнес анализ, който се прилага както в практиката на
реалния бизнес в Р. България, така и във водещите и утвърдени пазарни формирования в
Европа и по света [4, 5, 8, 9, 10].
В условията на финансова и икономическа
криза финансовият бизнес анализ „Financial
Business Analysis” е имплицитен компонент на
контролинга [1] в рамките на системата за управление на предприятието.
Една от главните задачи на финансовия
бизнес анализ с цел защита на устойчивото
развитие на предприятието в условията на финансова и икономическа криза e превенция на
риска от финансова дестабилизация на предприятието посредством анализ на риска от несъстоятелност (банкрут). Тази задача се хормонизира и с ключовите задачи на контролинга
в системата за управление на предприятието.
Интегрирането на финансовия бизнес анализ в балансираната система от показатели за
анализ на ефективността, известна като
„Balanced Scorecard Method Analysis” [2, 3] и
със стратегическия „SWOT and SWOT Pest

Method of Analysis” [2, 3] дава възможност за
устойчиво позициониране на предприятието в
пазарното пространство.
Интегрирането на технико-икономическия
и особено на финансовия компонент от методиката на финансовия бизнес анализ с направленията на балансираната система от показатели за анализ на ефективността „Balanced
Scorecard Method Analysis” [5], както и със
стратегическия „SWOT Method of Analysis” [1,
2, 3], дава възможност за правилно позициониране на предприятието в пазарното пространство, оценка на неговите силни, слаби страни,
възможности за развитие и защита от заплахите
за бизнеса и финансовата му стабилност.
Финансовият бизнес анализ „Financial
Business Analysis” посредством формализираната методология на дискриминантния анализ
позволява разработване на защитен блок от
средства за антикризисно управление на бизнеса и защита на стабилното и устойчиво развитие на предприятието.
В Европа и по света са утвърдени методики за дискриминантен анализ и оценка на финансовата стабилност и риска от несъстоятелност (банкрут) [6-10]:
1. „Z-Score Method of Analysis” на проф.
д-р Едуърд Алтман.
2. Методики за дискриминантен анализ на
риска от несъстоятелност на учени като Фулмър, Спрингейт, Тафлър и др.
При базисния модел на „Security Financial
Method of Analysis” на проф. д-р Едуърд Алт-
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ман (USA) се използват следните групи показатели: показатели за ликвидност, показатели за
структурата на капитала, коефициенти на рентабилност, коефициенти на бизнес активност,
показатели за оценка на ефективността на инвестиционния избор.
Значенията на отделните показатели в
процеса на дискриминантния анализсе движат в
различни диапазони:
Liquidity Ratios – Коефициенти на ликвидност
- Коефициент на абсолютна ликвидност
Кал=(Парични средства+Краткосрочни фининансови вложения):(Текущи пасиви)
Критичен диапазон: (0,2–0,5)
- Коефициент на бърза ликвидност (Acid
test ratio, Quick ratio)
Кб.лкв.=(Парични средства+Краткосрочни фининансови вложения+Вземания):(Текущи пасиви)
Критичен диапазон: (0,3–1,0)
- Коефициент на текуща ликвидност
(Current Ratio)
Кт.л.=(Текущи активи):(Текущи пасиви)
Критичен диапазон: (1,0–2,0)
- Нетен работещ оборотен капитал (Net
working capital)
Nwc=(Текущи активи)–(Текущи пасиви)
Критичен диапазон: (>0)
Gearing ratios - Показатели за структура на
капитала (коефициенти за финансова стабилност)
- Коефициент на финансова независимост (Equity to Total Assets)
Кф.н.=(Собствен капитал):(Сумарни активи)
Критичен диапазон: (0,5–0,8)
- Сумарни задължения към сумарни активи (Total debt to total assets)
Ксз:ак=(Задължения:Активи)
Критичен диапазон: (0,2-0,5)
- Дългосрочни задължения към активи
(Long-term debt to total assets)
Кдз/са=(Дългосрочни задължения):(Сумарни активи)
- Сумарни задължения към собствен капитал (Total debt to equity)
Ксз/ск=(Задължения общо):(Собствен капитал)
Критичен диапазон: (0,25 – 1,0)
- Дългосрочни задължения към дългосрочни активи (Long-term debt to fixed
assets)
Кдз/да=(Дългосрочни задължения):(Дългосрочни
активи)
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Коефициент на покритие на лихвите по
кредити (Times interest earned)
Кппр=(EBIT):(Разходи за лихви по кредити)
Критичен диапазон:(>1)
-

Profitability ratios – Коефициенти за рентабилност
- Коефициент на рентабилност на продажбите (Return on sales), %
Кros=(Net Profit):(Net Sales)
- Коефициент на рентабилност на собствения капитал (Return on shareholders’
equity), %
Kroe=(Net Profit):(Equity)
- Коефициент за рентабилност на текущите (краткотрайните) активи (Return on
current assets), %
Krca=(Net Profit):(Current Assets)
- Коефициент на рентабилност на дългосрочните („фиксираните” - дълготрайни) активи (Return on fixed assets)
Krfa=(Net Profit):(Fixed assets)
- Коефициент за рентабилност на инвестициите (Return on investements)
Kroi=(Net Profit):(Equity+Long Term Debts)
- Коефициент на обращаемост на оборотния работен капитал (Net working
capital turnover), брой обороти
Ktrn=(Net Sales):(Net Turnover Capital)
Проф. д-р Алтман постига висока на базата на функционалната зависимост:
Z = 0,012. X 1 + 0,014. X 2 + 0,033. X 3 +
(1)
+ 0,006. X 4 + 0,999. X 5
където Х1 е отношението на собствените краткотрайни активи към общата величина на активите; Х2 - отношение на неразпределената печалба към общата величина на активите; Х3 отношение на брутната печалба, преди данъци,
такси и лихви (EBIT) към общата величина на
активите; Х4 - отношение на пазарната стойност на обикновените привилегированите акции
(финансови активи) към балансовата стойност
на привлечения капитал (Total Debts); Х5 - отношение на нетните приходи от продажби (Net
Sales) към общата величина на активите.
В трансформиран вид дискриминантната
функция на проф.д-р Алтман придобива вида:
(2)
Z = 1,2. X 1 + 1,4. X 2 + 3,3. X 3 + .06. X 4 + X 5
В методологията на „Z-Sсore Method of
Analysis” има и някои слабости, които влияят
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главно върху темпоралния хоризонт, през който може да се очаква степен на сигурност на
сбъдване на прогнозата за настъпване на ситуация финансова несъстоятелност (банкрут) на
предприятието (фирмата).
Тези слабости са преодолими и не омаловажават значимостта на дискриминантния анализ („Z-Sсore Method of Analysis”) за методологията за антикризисното управление финансовия контрол, независимия финансов одит и
контролинг на предприятията (фирмите) , както
и реално осъществявяне на превенция срещу
финансова несъстоятелност и банкрут.
Проф. д-р Ед. Алтман, изследва и прилага
поредица от по-съвършени методи, правата
върху повечето от които своевременно са откупени.
Проф. д-р Ед. Алтман създава т.н. „ZETA
Model of Analysis”. При този модел за анализ
периодът, през който прогнозите се потвърждават с достатъчна степен на сигурност расте.
В резултат от изследвания с висока степен
на сигурност се потвърждава, че недвижимата
собственост, характеризираща своята финансова стабилност със „Z-Score” параметри, равни на или по-високи от 2,99, може да се третира като „финансово стабилна”, а фирмата,
чиито „Z-Sсore” параметри са по-малки от 1,81
се характеризира с висока степен на риск от
несъстоятелност (т.н. „финансов срив”). Възприета е оптимална точка на „Z-Sсore” минимум
равна на 2,675.
Колкото е по-голямо значението на точката - минимум на „Z–Score Financial Method of
Analysis”, рискът от несъстоятелност (банкрут)
е по-устойчив и с висока степен на достоверност.
Британският учен проф.Лис предлага алтернативен модел за дискриминантен анализ на
риска от несъстоятелност:
Z = 0,063 .х1 + 0,092 . х2 + 0,057 .х3 + 0,001 .х4 ,
(3)
където: x1 е оборотния капитал/всичко активи;
x2 – печалба от продажби/всичко активи; x3 –
неразпределена печалба/всичко активи; x4 –
собствен капитал/заемен капитал.
Пределният минимум на Z-коефициента,
показващ риска от несъстоятелност според
проф. д-р Лис е 0,0347.
Дискриминантният модел за анализ на
риска, предложен от проф. д-р Фулмър се изразява от функционалната зависимост:

H = 5 , 528 . х 1 + 0 , 212 . х 2 + 0 , 073 . х 3 +
+ 1, 270 . х 4 . 0 ,120 . х 5 . 2 , 335 . х 6 +

(4)

+ 0 , 575 . х 7 + 1, 083 . х 8 + 0 ,894 . х 9 − 3 , 075 ,
където: x1 – неразпределена печалба от минали
години/всичко активи; x2 – нетни приходи от
продажби/всичко активи; x3 – брутна печалба/собствен капитал; x4 – паричен поток/задължения-общо; x5 – дългосрочни задължения/всичко активи; x6 – краткосрочни задължения/всичко активи; x7 – log(краткотрайни
материални активи); x8 – оборотен капитал
/сума на задължения; x9 – log[(брутна печалба
+данъци и такси)/(данъци и такси)];

Точността на прогнозиране на риска от
финансова несъстоятелност на предприятието
по методиката на проф. д-р Фулмър за период
до една година възлиза на 98%, а за период от
две години - на 81%.
При положение, че значението на Н<0 приема се, че състоянието на банкрут ще настъпи със сигурност. Британският проф. Гордън
Спрингейт предлага следния модел за анализ,
оценка и прогнозиране на риска от финансова
несъстоятелност на предприятието:
Z = 1,03 . х1 + 3,07 .х2 + 0,66 .х3 + 0,4.х4 ,
(5)
където: x1 – оборотен капитал/всичко активи;
x2 – (брутна печалба+данъци и такси)/всичко
активи; x3 – брутна печалба/краткосрочни задължения; x4 – нетни приходи от продажби/всичко активи.
Интерпретацията на дискриминантния модел на проф. Гордън Спрингейт показва, че ако
Z<0,862 недвижимата собственост с много
висока степен на сигурност ще претърпи срив.
Прогнозата на финансова несъстоятелност по
Спрингейт е с гарантирана степен на сбъдване
92,5% в рамките на една година.
Британските учени проф. Р. Таффлер и
проф. Г. Тишоу прилагат подхода на проф. д-р
Ед. Алтман прилагайки собствена четирифакторна модификация:
Z = 0,53.х1 + 0,13.х2 + 0,18.х3 + 0,16.х4 ,
(6)
където: x1 – печалба от продажби/краткосрочни
задължения; x2 – текущи активи/задължения; x3
– краткосрочни задължения/сума на активите;
x4 – нетни приходи от продажби/сума на активите.
При Z>0,3 вероятността от банкрут е
малка, а при Z<0,2 висока.
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Дискриминантният анализ се развива и
усъвършенства в научен и практико-приложнен
аспект от именити учени като - Beaver W. I.,
Fitzpatrick P. J., Winakor A., Smitir R. и др.,
част от които и предлаганите от тях методи
разгледахме по-горе.
В условията на финансова и икономическа
криза особено важно за защита на стабилното и
устойчиво развитие е интегрираното прилагане
в управлението на методологии и методики за
тактически финансов, стратегически антикризисен и балансиран бизнес анализ, както и анализ за устойчиво позициониране на предприятието в пазарното пространство [1-3].
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THE FINANCIAL BUSINESS ANALYSIS – INSTRUMENT FOR SECURITY AND
MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMPANY IN THE
CONDITIONS OF FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
Marko Timchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the paper are discussed the possibilities for financial business analysis utilization as means for sustainable
development of the company in the conditions of financial and economic crisis. The sustainable development of
the company is objective of the owners, the shareholders, the managers and the personnel (the human capital).
For the purpose of carrying – out insolvency (bankruptcy) risk analysis in the conditions of financial and economic
crisis, the traditional method of financial business analysis must be enhanced through integration of the
established in the international theory and praxis methods for anti - crisis analysis and the contemporary system
analysis of the efficiency (Balanced Scorecard Method of Analysis), as well as the method for market positioning
of the company – SWOT and SWOT – Pest Method of Analysis.
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА НУЖДИТЕ НА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИЯ (БИЗНЕС)
АНАЛИЗ НА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ
Росица Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Устойчивото развитие може да се определи като осигуряване на по-добро качество на живот за всеки човек както в настоящия момент, така и за бъдещите поколения. Целта е удовлетворяване потребностите на настоящето поколение без да се нарушават възможностите за задоволяване потребностите на бъдещите поколения. За постигане на тази цел са необходими действия за обективно съчетание между положителен икономически растеж, опазване на околната среда и социална справедливост. По този начин се аргументира тристранната връзка между икономическото развитие, екологичното равновесие и социалната справедливост. Като
критерий за икономическо развитие се възприема икономическата стабилност на страната и в частност на
обособените стопански субекти, осъществяващи различни видове бизнес. За критерий за екологично равновесие се счита осъществяване на екологосъобразен бизнес, ефективно използване на природните ресурси и ненарушаване на природното равновесие. Критерият за социална справедливост изисква осъществяване на бизнес, насочен към социално развитие на трудовите колективи, непрекъснато усъвършенстване на персонала на
обособените бизнес субекти по отношение на техните знания, квалификация и компетентности и на тази основа формиране на обективни условия за справедливо разпределение на доходите, намаляване на безработицата
и на бедността. Устойчив растеж означава създаване на устойчива и конкурентноспособна икономика, която
ефективно използва производствените ресурси, екологичните технологии, ниските въглеродни емисии и ускорява внедряването и използването на интелигентни мрежи, базиращи се на съвременни информационни и комуникационни технологии. По този начин е възможно да се предотвратят негативните ефекти върху околната
среда, загубата на биологично разнообразие и неустойчивото използване на природните ресурси, някои от
които са невъзобновяеми. В тези условия обективно се формират нови стратегически насоки за развитие на
предприятията. Развитието на бизнеса им изисква участие на предприятията в сътрудничество, целящо устойчиво развитие и оптимално взаимодействие с околната среда и обществото. Възниква реална необходимост от
обективен анализ и оценка не само на тяхното моментно състояние и оперативна дейност. Необходим е качествен стратегически анализ на техния бизнес и на перспективите за развитието им за постигане на финансова
стабилност в дългосрочен аспект при спазване на екологичните изисквания и принципите за социална справедливост. В това отношение от особено значение е усъвършенстване, разширяване и адаптиране на информацията от финансови отчети на предприятията в унисон със стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж на икономиката като цяло и на конкретните й бизнес субекти. В разработката е представено авторовото
виждане за необходимостта от разширяване и усъвършенстване на информационното съдържание на годишния
доклад за дейността на предприятията в Р.България, чиито финансови отчети подлежат на независим финансов
одит. Изразява се становище за нормативното регламентиране на единен отчет за устойчиво развитие към
годишния доклад за дейността на предприятията, в който може да се съдържа информация за интелигентния,
устойчив и приобщаващ растеж на тези предприятия като функциониращи елементи от националната икономика на страна-членка на Европейския съюз.
Ключови думи: оптимизиране, финансов, годишен, устойчив, анализ.
Key words: optimization, financial, annual, stable, analysis.

Увод
Основен елемент в теорията на финансово-стопанския (бизнес) анализ е неговото информационно осигуряване. Проблемът за информационната база на анализа на дейността
на предприятията е особено актуален в съвременните икономически условия поради следните обстоятелства: 1) Сложност и динамичност
на външната бизнес среда, в която функционират предприятията. 2) Конкурентност и динамичност на пазарната среда, характеризираща

се с определена степен на ентропия. 3) Глобализация във всички сфери на стопанския живот.
4) Приетата стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 5) Усъвършенстване
на методологията и методиката на финансовостопанския (бизнес) анализ. 6) Интегриране на
методологията и методика на анализа със системата за балансиран бизнес анализ на ефективността. 7) Развитие на информационните и
комуникационни технологии. 8) Влияние на
световната финансова и икономическа криза.
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Значимостта на проблема за информационното
осигуряване на финансово-стопанския (бизнес)
анализ се определя както от необходимостта от
информация за вземане на правилни управленски решения за позициониране на предприятието в динамичното и конкурентно пазарно пространство, така и за постигане на финансова
стабилност, устойчиво и ефективно развитие на
бизнеса в оперативен и стратегически аспект.
Поставената цел е изследване на моментното състояние на информационната база на
финансово-стопанския (бизнес) анализ в Р.
България и на тази основа формиране на адекватен на съвременните условия неин модел,
позволяващ обективно вземане на своевременни и правилни управленски решения. Постигането на тази цел е възможно посредством
действия в различни направления. За основна
насока в процеса на формиране на модел на
информационната база на анализа считаме
подобряване на съдържанието на годишния
доклад за дейността на предприятията в съответствие с перспективите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
В исторически аспект въпросът за информационното осигуряване на анализа в страната
е изследван и продължава да бъде обект на
изследване от редица известни учени в тази
област от научното познание. Необходимата за
анализа информация се свежда в значителна
степен до отчетната икономическа информация, разглеждана в триадата: счетоводна, статистическа и оперативна информация.
В съвременните икономически условия
обективно възникват предизвикателства, които
провокират научната мисъл към търсене на
творчески решения за оптимизиране на информационната база на финансово-стопанския
(бизнес) анализ.
Резултати и дискусия
Целта на устойчивото развитие е удовлетворяване потребностите на настоящето поколение, без да се нарушават възможностите за
задоволяване потребностите на бъдещите поколения. За постигане на тази цел са необходими
действия за обективно съчетание между положителен икономически растеж, опазване на
околната среда и социална справедливост. По
този начин се аргументира тристранната връзка
между икономическата сигурност, екологичното равновесие и социалната справедливост.
Устойчивото развитие се определя от три взаи-
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мосвързани помежду си измерения: икономическо, екологично и социално.
Като критерий за икономическото измерение на устойчивото развитие се възприема икономическата стабилност на страната и в частност на субектите от реалния бизнес. За критерий за екологично равновесие се счита осъществяване на екологосъобразен бизнес, ефективно използване на природните ресурси и ненарушаване на природното равновесие. Критерият за социална справедливост изисква осъществяване на бизнес, насочен към социално
развитие на трудовите колективи, непрекъснато
усъвършенстване на персонала на предприятията по отношение на техните знания, квалификация и компетентности и на тази основа формиране на обективни условия за справедливо
разпределение на доходите, намаляване на
безработицата и на бедността.
Устойчив растеж означава създаване на
устойчива и конкурентноспособна икономика,
която ефективно използва производствените
ресурси, екологичните технологии, ниските
въглеродни емисии и ускорява внедряването и
използването на интелигентни мрежи, базиращи
се на съвременни информационни и комуникационни технологии. По този начин е възможно
да се предотвратят негативните ефекти върху
околната среда, загубата на биологично разнообразие и неустойчивото използване на природните ресурси, някои от които са невъзобновяеми. Устойчивото развитие се възприема
като баланс между интересите на бизнеса,
околната среда, хората, обществото и бъдещите поколения.
Устойчивото развитие се базира на определени принципи по отношение на: продукти и
опаковки; енергия; производствени ресурси;
услуги; отпадъци; химични и физични вещества; работни места; организация на бизнеса;
условия на труд; трудови възнаграждения; постигане на икономическа и финансова стабилност на производствените предприятия в дългосрочен аспект. Тези принципи следва да намерят обективно отражение в дейността на
субектите от реалния бизнес.
През 2010 г. Европейската комисия прие
стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, с която се
оформя визията на Европейския съюз в края на
второ десетилетие на XXI век [2]. Стратегията
се базира на съвместното осъществяване на
три приоритета. Интелигентният растеж е свързан с развитие на икономика, основана на зна-

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА НУЖДИТЕ ...

ния и иновации, устойчивият растеж насърчава
по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите, а приобщаващият растеж стимулира икономика с високи равнища на заетост, насочена
към социално и териториално сближаване
между страните-членки на Европейския съюз.
В условията на финансова и икономическа
криза от съществено значение за бизнеса е
стратегията за устойчиво развитие. Предприеманите мерки за подкрепа на реалния бизнес и
намаляване на социалните последици от кризата следва да са съвместими с целите за дългосрочна финансова стабилност на предприятията, с тяхната мисия, визия и стратегия за
икономически просперитет в единство с екологичните изисквания и социалната справедливост. В тези условия обективно се формират
нови стратегически насоки за развитие на
предприятията. Развитието на бизнеса им изисква участие на предприятията в сътрудничество, целящо устойчиво развитие и оптимално
взаимодействие с околната среда и обществото. Възниква реална необходимост от обективен анализ и оценка не само на тяхното моментно състояние и оперативна дейност. Необходим е качествен стратегически анализ на
техния бизнес и на перспективите за развитието
им за постигане на финансова стабилност в
дългосрочен аспект при спазване на екологичните изисквания и принципите за социална
справедливост.
В тези условия възниква необходимост от
усъвършенстване, разширяване и адаптиране
на информацията от финансови отчети на
предприятията в унисон със стратегията за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
на техния бизнес.
Финансовите отчети трябва вярно и честно
да представят имуществено-финансовото състояние на предприятията, финансовите резултати, промените в паричните потоци и в собствен капитал.
Съгласно Закона за счетоводството, информацията във финансовите отчети на предприятията в Р. България трябва да отговаря на
изискванията за разбираемост, уместност, надеждност и сравнимост [1, чл. 25].
Нашите виждания по въпроса за изискванията, на които следва да отговаря информацията във финансовия отчет на предприятието,
са следните:
1. Разбираемост. Информацията трябва да
бъде полезна за потребителите при вземане на

икономически (бел. моя - управленски) решения. Тя е полезна за анализа на финансовото
състояние на предприятието, за състава, структурата, динамиката и обращаемостта на неговите капитал и активи, за величината, динамиката и структурата на неговите приходи, разходи и парични потоци, за ефективността, ликвидността, рентабилността и платежоспособността. За да бъде полезна информацията във
финансовия отчет трябва да бъде разбираема.
2. Уместност. Информацията трябва да
предоставя възможности на потребителите да
оценяват минали, настоящи и бъдещи събития.
По този начин се регламентират видовете финансово-стопански (бизнес) анализ. Финансовият отчет осигурява информация за нуждите на
анализа на финансовото и имуществено състояние на предприятието както в статика, така и в
динамика. Потребителите имат реална възможност да потвърждават или коригират (бел. моя да регулират) предишни свои оценки при вземането на икономически (бел. моя - управленски) решения.
3. Надеждност. Информацията във финансовия отчет следва да не съдържа съществени
грешки или видима пристрастност. Считаме, че
това е предпоставка за възникване на проблеми, свързани с изискването за вярно и честно
представяне на финансовото и имуществено
състояние на предприятието. Възникват съмнения за достоверността на информацията във
финансовия отчет. На тази основа възникват
съмнения относно значенията на показателите,
характеризиращи финансовото и имущественото състояние на предприятието. Вероятността
от допускане на грешни преценки е реална, а
ефективността на управленските решения значително
намалява.
Финансово-стопанският
(бизнес) анализ не би разполагал с достоверна
и адекватна информация и като специализирана функция на управление не би могъл ефективно да реализира своята методология и методика в процеса на вземане на стратегически
и оперативно-тактически решения за управление на бизнеса в дългосрочен и в краткосрочен
аспект.
4. Сравнимост. Информацията от финансовия отчет трябва да осигурява на потребителите възможности за провеждане на сравнителен анализ на значенията на показателите, характеризиращи различните елементи от дейността на предприятието (маркетингова, иновационна, инвестиционна, производствена, търговска и финансова) през различни отчетни
107

Росица Иванова

периоди. Въз основа на резултатната информация могат да се разкрият тенденциите в развитието на бизнеса. Паралелно с това, потребителите могат да извършат сравнителен анализ
на значенията на показателите, дефиниращи
финансовото и имуществено състояние на
предприятието със значенията им в други предприятия (бел. моя - предприятия със сроден
предмет на дейност). Целта е, въз основа на
получените от анализа резултати, да се оцени
величината на постигнатия финансов резултат,
ефективността от дейността на предприятието, финансовото му състояние в статика и в
динамика, както и неговата конкурентоспособност в условията на конкурентна и динамична
пазарна среда при спазване на критерия за
устойчиво развитие.
Считаме, че информацията във финансовия отчет на предприятието трябва да бъде достатъчна за вземане на ефективни управленски
решения. Достатъчността на информацията
може да се заложи като критерий при удовлетворяване на определени потребности. Достатъчността на информацията се характеризира с
нейния обем, необходим за провеждане на
ефективен анализ на дейността на предприятието и вземане на адекватни и своевременни
управленски решения.
В закона за счетоводството е регламентирана минимално изискуемата се информация,
която трябва да се съдържа в годишния доклад
за дейността на предприятията, чиито годишни
финансови отчети подлежат на независим финансов одит. Регламентирано е още, че предприятията, които изготвят и представят консолидирани финансови отчети, трябва да съставят
и годишен консолидиран доклад за дейността,
който съдържа минимално изискуема информация. [1, чл. 33, ал. 3, т. 1]
Докладът за дейността на предприятията е
важен източник на информация за нуждите на
финансово-стопанския (бизнес) анализ. Считаме, че информацията в годишния доклад следва
да отговаря на изискванията към информацията, съдържаща се във финансовите отчети на
предприятията: разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост и достатъчност (бел.
моя).
Критичният анализ на съдържанието на
посочените правни норми насочва вниманието
към няколко основни въпроса, свързани с регламентиране на финансово-стопанския (бизнес)
анализ въз основа на информация от годишния
доклад за дейността на предприятията, чиито
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финансови отчети подлежат на независим финансов одит. Те са: 1) Законодателно е регламентирано изискването за извършване на балансиран анализ на развитието и резултатите
от дейността на предприятията. Той следва да
се разбира като единна система от показатели
за анализ на взаимоотношенията с клиентите,
на вътрешните бизнес процеси, на взаимоотношенията с персонала и неговото развитие,
както и на финансовите аспекти от дейността.
В основата на балансирания анализ е мисията,
визията и стратегията на предприятията и тяхното позициониране на динамичния конкурентен пазар, осигуряващо им икономическа и
финансова стабилност при спазване на критериите за екологосъобразност на бизнеса и социална справедливост. 2) Анализът следва да
бъде изчерпателен и да обхваща всички елементи от дейността на предприятията във взаимните връзки и зависимости помежду им.
Считаме, че в това отношение е необходима
нова методология и методика за анализ на иновационната дейност на предприятията, за което
е необходима съответна информация. В сегашната нормативна уредба слабо е застъпено
изискването за създаване на информация, характеризираща иновационната дейност на
предприятията. А стратегията за интелигентен
растеж предполага и изисква изграждане на
икономика, базирана на знания и иновации. 3)
Изчерпателният анализ на развитието на дейността на предприятията предполага извършване на времеви анализ (предварителен, оперативен, текущ, последващ, прогностичен, стратегически), т.е. законодателно се регламентира
хоризонталният подход за анализ. 4) В системата за балансиран анализ на дейността на
предприятията могат да се използват не само
финансови, но и значителен брой нефинансови
показатели. Чрез използване само на финансови показатели не биха могли да се оценят изчерпателно различните аспекти от дейността на
предприятието (напр. взаимоотношенията с
клиентите, с персонала и др.) и да се вземат
правилни управленски решения за неговото
бъдещо функциониране, пазарен и финансов
просперитет в условията на конкуренция и
действие на настоящата криза. Системата от
нефинансови показатели осигурява богата информация за управляващите субекти, въз основа на която те имат обективна възможност за
вземане на ефективни решения за управление
на предприятията, на тяхната кредитоспособност и кредитен рейтинг. 5) Посредством ана-
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лиза на дейността на предприятията се осигурява информация, свързана с околната среда и
персонала. Това е особено важно във връзка с
европейските постановки и изисквания. Като
страна-членка на Европейския съюз България
следва да се съобразява и работи в унисон с
европейските стратегии, стандарти и регламенти. Приетата стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на
страните-членки на Европейския съюз за второ
десетилетие на XXI век поставя различни въпроси както за нормативната уредба на финансово-стопанския (бизнес) анализ в България,
така и за неговото информационно осигуряване. Особено актуални са проблемите, свързани
с възможностите за създаване на информация
във финансовите отчети на предприятията и в
годишните доклади за дейността им относно
екологичните и социални въпроси, касаещи
техния бизнес.
Във връзка с това изразяваме своето становище за необходимостта от разширяване и
усъвършенстване на информационното съдържание на годишния доклад за дейността на
предприятията в България, чиито финансови
отчети подлежат на независим финансов одит.
Уместно е регламентирането на самостоятелен
отчет за устойчиво развитие, в който може да
се съдържа единна информация за интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж на предприятията като функциониращи елементи от
националната икономика на страна-членка на
Европейския съюз.
В сегашния си вид нормативната регламентация на информацията, необходима за
анализа на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, е непълна. Това затруднява
ръководителите, собствениците и финансовия
мениджмънт на предприятията при вземане на
управленски решения за тяхното икономическо
развитие и просперитет в единство с изискванията за екологосъобразност на бизнеса и социална справедливост за техния персонал и
обществото. Регламентирането на отчет за устойчиво развитие на предприятията би улеснило управляващите субекти при избора им на
правилни управленски решения за икономически растеж в единство с екологичност и социална справедливост на базата на широкомащабен
анализ на съдържащата се в него информация.
В единният отчет следва да се съдържа
информация за критериите, които характеризират устойчивото развитие.

В отчета следва да се създава информация, характеризираща интелигентния растеж, в
чиято същностна основа е заложено икономическо развитие, основано на знания и иновации.
В отчета може да се създава информация за: 1)
Брой на формираните в предприятието иновативни идеи. 2) Брой нови продукти и услуги,
които създават растеж, вследствие на формирани в предприятието иновативни идеи. 3) Брой
нови работни места, разкрити в предприятието
в резултат на предлагане на нови иновативни
продукти и услуги. 4) Сума на разходите за
научноизследователска и развойна дейност. 5)
Нетни приходи от продажби на иновативни продукти и услуги. 6) Печалба от продажби на
иновативни продукти и услуги. 7) Научни изследвания в предприятието, които са насочени
към постигане на енергийна ефективност, използване на възобновяеми източници на енергия, ефективно използване на призводствените
ресурси, в т.ч. на природните ресурси, екологосъобразност на бизнеса (опазване на почвите, водите, въздуха, флората и фауната), намаляване на климатичните рискове, разработване и внедряване на нови информационни и
комуникационни технологии, на иновативни
производствени технологии и др. 8) Начин на
финансиране на научноизследователската и
развойна дейност в предприятието, в т.ч. използване на собствени средства, на средства от
банкови заеми, от структурните фондове на
Европейския съюз или други източници. 9) Осигуреност на научноизследователската и развойна дейност с високообразован персонал с
математическо, инженерно и др. образование,
в т.ч. брой на персонала в предприятието, зает
с научноизследователска и развойна дейност,
притежаващ научна степен.
Информацията, създавана в отчета за устойчивото развитие на предприятията, не е
единственото и достатъчно условие за постигане на висок икономически растеж, базиран на
знания и иновации. Считаме, че в страната
следва да се подобрят условията за осъществяване на бизнес. В това отношение от съществено значение са действията на държавата в
следните насоки: 1) Усъвършенстване на нормативната уредба в страната, регламентираща
бизнеса. 2) Подобряване на бизнес средата за
осъществяване на иновационна дейност. 3)
Подкрепа и данъчни облекчения за предприятията, осъществяващи иновационна дейност и
внедряващи в практиката иновативни продукти,
услуги и решения преди всичко свързани с
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опазване на природната среда. 4) Подобряване
на условията за развитие на интелектуалната
собственост.
В отчета за устойчивото развитие на предприятията следва да се създава информация,
характеризираща устойчивия растеж, в чиято
същностна основа е заложено икономическо
развитие, основано на по-висока конкурентоспособност с ефективно използване на производствените ресурси, базиращо се на критерия
за екологосъобразност. В отчета може да се
създава информация за: 1) Методи за производство. 2) Използвани видове енергийни източници за производствени и други потребности. 3) Използване на енергоспестяващи технологии. 4) Приспособяване на производствения
процес към ниско въглеродни емисии и към
използване на възобновяеми енергийни източници. 5) Енергийна ефективност на бизнеса. 6)
Производителност на труда. 7) Ефективност от
използване на производствените ресурси. 8)
Наличие на конкурентни предимства за предприятието.
В отчета за устойчивото развитие на предприятията следва да се създава информация,
характеризираща приобщаващия растеж, в чиято същностна основа е заложено икономическо
развитие, основано на високо ниво на заетост и
социална справедливост. В отчета може да се
създава информация за: 1) Инвестиции в повишаване квалификацията на персонала, придобиване на нови умения, повишаване на неговата компетентност и информационна осведоменост. 2) Възможности за придобиване от персонала на нови умения за работа в нови условия и евентуални бъдещи промени по отношение на неговото кариерно израстване. 3) Условия на труд в предприятието и свързаните с
това различни видове риск. 4) Сътрудничество
в областта на образованието и квалификацията
на персонала посредством организиране на
съвместни квалификации от университетите и
бизнеса, особено в атрактивни и перспективни
насоки като екологични технологии, възобновяеми енергийни източници, рециклиране на отпадъците и др. 5) Съответствие между притежаваната научно-образователна квалификационна степен и характерните особености на заеманата длъжност в предприятието. 6) Социална защита на персонала.
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Изводи и препоръки
Въз основа на изследването на информационното
осигуряване
на
финансовостопанския (бизнес) могат да се направят следните изводи: 1) Информационната база на анализа е система от елементи, между които съществуват определени връзки и зависимости.
2) Характерните особености на информационната база на анализа са: тя е част от системата
за управление на предприятието; удовлетворява
потребностите на управлението от разнообразна, актуална и достоверна информация; обхваща всички елементи от дейността на предприятието. 3) Елементите на информационната
база на финансово-стопанския (бизнес) анализ
са: информация; принципи на организация и
информационни системи. 4) Информационната
база осигурява необходимата и достатъчна
информация със съответни количествени и
качествени характеристики за потребностите на
финансово-стопанския (бизнес) анализ на цялостната дейност на предприятието. 5) Резултатната аналитична информация е основа за
вземане на правилни управленски решения. 6)
Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж налага усъвършенстване на
методологията и методиката на финансовостопанския (бизнес) анализ, а за това е необходима съответна информация.
Нашето убеждение е, че са необходими
законодателни промени в посока на разширяване на информационното съдържание на годишния доклад за дейността на предприятията.
Следва да се регламентира съдържанието на
единен отчет, съдържащ финансова и нефинансова информация за нуждите на финансовостопанския (бизнес) анализ на интелигентния,
устойчив и приобщаващ растеж.
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OPTIMIZATION OF THE CONTENTS OF THE ANNUAL REPORT ON THE COMPANIES’
ACTIVITY FOR THE PURPOSES OF THE FINANCIAL ECONOMIC (BUSINESS)
ANALYSIS OF THE INTELLIIGENT, STABLE AND INCORPORATING GROWTH
Rositsa Ivanova
University of National and World Economy, Sofia
Abstract
Stable growth could be defined as providing the best quality of life for every man at the present moment, and
for the future generations. The idea is to fulfill the needs of the current generation without affecting the
possibilities to fulfill the needs of the future generations. To achieve this goal are necessary actions to objectively
combine the positive economic growth, the environment preservation and the social equity. In this way is
grounded the tripartite relation between the economic growth, the ecological equilibrium and the social equity. The
economic stability of the country and of the specified economic subjects that have various types of business, in
particular, have been adopted as a criterion of economic development. The realization of ecologically conformable
business, the effective use of natural resources and the non-disturbance of nature's balance are considered a
criterion of ecological equilibrium. The social equity’s criterion requires the realization of business, which is
directed to social development of the working teams, continuous improvement of the personnel of the specified
business subjects with respect to their knowledge, qualification and competence and on this basis the formation of
objective conditions of fair distribution of incomes, decrease of unemployment and poverty. Stable growth means
creating stable and competitive economy that effectively uses the production resources, the ecological
technologies, the low carbon emissions and speeds up the introduction and the use of intelligent networks based
on modern information and communication technologies. This makes it possible to avoid the negative effects on
the environment, the loss of biological balance and the unstable use of natural resources, some of which are
unrenewable. Under these conditions are objectively formed new strategic tendencies of development of the
companies. The progress of their business requires the companies’ participation in a cooperation that aims at
stable development and optimal interaction with environment and society. There is a real necessity of objective
analysis and evaluation not only of their condition at the current moment and operational activity. What is
necessary is a qualitative strategic analysis of their business and of the perspectives for their development to
achieve financial stability in a long-term aspect under observance of the ecological requirements and social equity
principles. In this respect especially important are the improvement, expansion and adaptation of the information
from the companies’ financial reports in unison with the strategy of intelligent, stable and incorporating growth of
economy as a whole and its particular business subjects. The work has presented the author’s view on the
necessity of expansion and improvement of the information contents of the annual report about the activity of the
companies in the Republic of Bulgaria, the financial reports of which are subject to independent financial audit.
What has been expressed is a viewpoint on the normative regulation of a uniform report on stable development
with the annual report about the activity of the companies, in which could be included information on the
intelligent, stable and incorporating growth of these companies as elements that function in the national economy
of a country-member of the European Union.
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СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ПРАВА ВЪРХУ ФУТБОЛИСТИ
В РЕЗУЛТАТ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ
Румяна Маринова, Атанас Атанасов
Икономически университет, Варна
Резюме
Трансферите на футболисти винаги са били характерна особеност на футболната индустрия и основен
източник на финансови средства за футболните клубове като напоследък нерядко за придобиване на права се
използват и сделките по сливане и придобиване, известни в счетоводството с термина „бизнескомбинации”.
Разглеждайки икономическата същност на бизнескомбинациите следва да посочим, че всяка бизнескомбинация
следва да се разглежда като една сложна съвкупност от интереси, а също така и като система от определени
конкретни организационни стъпки, методи при реализирането й и конкретно счетоводно представяне. Именно
възприетите подходи за осчетоводяване на разходите по придобиване на права върху футболисти, възприет от
футболните клубове, може да окаже съществено влияние върху отчетените финансови резултати и финансовото им състояние. Във връзка с този ефект трябва да да бъде възприет единен подход към осчетоводяването на
разходите по придобиване на права върху футболисти, за да може да има еднаква база за сравнение във всички европейски клубове.
Ключови думи: трансфер на футболисти, сливания и придобивания, състезателни права, счетоводно отчитане.
Key words: transfer of players, mergers and acquisitions, accounting.

Трансферите на футболисти винаги са били характерна особеност на футболната индустрия и основен източник на финансови средства за футболните клубове, като напоследък
нерядко за придобиване на права се използват
и сделките по сливане и придобиване, известни
в счетоводството с термина „бизнескомбинации”.
Целта на настоящата публикация е да се
изяснят мотивите за осъществяване на сливания и придобивания във футболната индустрия
и да се направи критичен преглед върху възприетите подходи за счетоводно отразяване на
разходите по придобиване на права върху футболисти, възприети от футболните клубове,
както и тяхното влияние върху отчетените финансови резултати и финансовото им състояние.
Реализирането на целта на публикацията
предполага изясняването на мотивите за участие на едно предприятие в сделка по сливане
или придобиване (С&П). Те най-общо могат да
се систематизират като стопански и правни.
Стопанските мотиви могат да бъдат различни.
Те са свързани с целта за постигане на поголяма рентабилност при обединяване на стопанската дейност на участващите в сливането
дружества. Икономическият ефект при сливане
може да се изрази в:
- спестяване на административни, производствени, изследователски, рекламни и
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други разходи, които до сливането са
извършвани поотделно от всяко от слелите се дружества;
по-големи възможности за получаване
на кредити (с оглед нарасналата кредитоспособност на обединеното дружество след сливането);
използване на предимствата на търговията на едро (например купуване на
суровините по цени на едро или с поголяма отстъпка);
взаимно допълване и по-рационално използване на средствата за производство, работната сила и производствения
опит на обединеното предприятие след
сливането;
икономия на парични средства;
намаляване на риска;
избягване на взаимната конкуренция,
увеличаване на капиталите си, за
избягване на ликвидацията и др. [1];
избягване на поглъщанията;
глобализация – понякога фирмите често
прибягват до обединения, за да
постигнат баланс между глобалните
предимства и чувствителността към
локалните пазари;
„страхът от забравата”;
повишаване ефективността на бизнеса
като
цяло
чрез
затваряне
на
производствения
цикъл
в
дадено
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производство [2];
придобиване на нематериални активи.
В основата на едно сливане могат да стоят
различни правни мотиви [3]:
- такъв може да бъде стремежът за избягване на производство по несъстоятелност на едно неплатежоспособно
или свърхзадлъжняло дъщерно дружество [4];
- сливането може да има за цел отстраняване на съдружник на сливащото се
дружество или намаляване на неговото
участие в обединеното (новото или поглъщащото) дружество след сливането;
- сливането може да преследва и данъчни
цели;
- може да се прибегне към сливане с
друго дружество с цел да придобие неговите права върху нематериални активи.
По наше мнение именно възможността за
придобиване на определени материални и нематериални активи стои в основата на сделките
по сливане и придобиване във футболната индустрия през последните години. Правните
възможности, които дава една подобна сделка
за придобиване на търговски марки, патенти,
права върху футболисти, лицензи и т.н., са
безспорни особено в случаите, когато тези
права не могат да бъдат отчуждавани или има
забрана да се предостави лицензия за тяхното
ползване. В резултат на универсалното правоприемство на цялото имущество на сливащото
се дружество в патримониума на обединеното
(поглъщащото или новоучреденото) дружество,
в момента на сливането последното ще придобие и включените в имуществото права върху
нематериални блага. Тази именно е причината
изпаднали в затруднение футболни клубове с
отнети лицензи и пр. да потърсят „спасителен
пояс” именно в една сделка по С&П с друг
футболен клуб макар и с по-малко традиции,
успехи и т.н., но с единствената цел – да получат отново възможност за участие в първенствата1.
Една от основните характеристики на бизнескомбинацията, независимо от отрасъла(ите), в които тя се осъществява, е стойностната оценка, т.е. цената на придобитите права
на собственост, а следователно и на придоби-

тия контрол над предприятието. Цената е една
от основните категории в процеса на С&П, която винаги е обект на множество дискусии. Това
се дължи може би на една от нейните основни
характеристики – двойнствеността на цената –
за едната страна в сделката тя винаги е ниска,
а за другата страна винаги изглежда твърде
висока. Кой и колко ще плати обаче и какви
аргументи в полза на покупката на контрол
могат да обяснят и оправдаят онези премии
към цената на акциите на придобиваното предприятие, които се плащат при подобни сделки?
Това са само част от въпросите, които възникват пред специалистите, дръзнали да навлязат в
полето на С&П, но независимо от мотивите и
размера на цената, която ще се плати, важно
значение има и това как ще се представи във
финансовите отчети една подобна сделка.
На този етап в българската счетоводна
практика за отчитане на интеграционните процеси (сливания и придобивания) се използват
два метода – методът на обединяването на
участията (pooling of interests method) и методът на придобиването (purchase method) [6].
Онези предприятия, които прилагат като
база за изготвяне на финансовите си отчети
Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Американските счетоводни стандарти (US GAAP) следва да отчитат всяка сделка по С&П, използвайки метода на покупката,
без значение от нейната икономическа и юридическа страна [7]. Това именно налага изясняването на основните моменти, свързани със
счетоводното отчитане на придобитите активи в
резултат на една бизнескомбинация между
футболни клубове.
Този процес преминава през следните етапи:
- Определяне датата на придобиване - съгласно изискванията на МСФО 3 придобиващият определя датата на придобиване като тази, на която той ефективно получава
контрол над придобивания. Това е датата,
на която придобиващият юридически прехвърля възнаграждението, придобива активите и пасивите на придобивания или още
т.нар. заключителна дата. Придобиващият
обаче може да получи контрол на дата, която е по-ранна или по-късна от заключи-

1

Последната подобна ситуация се случи в българското първенство през лятото на 2010 г., когато ПФК„Ботев” (Пловдив)
осъществи сливане с ПФК „Металик” (Сопот) и по този начин все пак ще съществува и ще вземе лиценз за участие във „В“
футболна група. Вж. [5].
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телната дата. Един от тези случаи възниква,
когато писмено споразумение предвижда
придобиващият да получи контрол над придобивания на дата преди заключителната
дата. Придобиващият взема предвид всички
свързани факти и обстоятелства при идентифициране на датата на придобиване.
Признаване и оценяване на разграничимите
придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие - основните активи в патримониума
на футболните клубове безспорно представляват нематериалните активи под формата на: техните състезатели (и по-точно
техните състезателни права), придобитите
лицензи (състезатели, за стадиони и т.н.) и
значително с по-малка стойност са активите
с материален характер - техните спортни
бази (стадиони, игрища, тренировъчни зали
и съоръжения и т.н.). Следвайки нормативните постановки придобиващият футболен
клуб следва към датата на придобиване да
признае, отделно от репутацията, разграничимите придобити активи, поети пасиви и
неконтролиращо участие в придобиваното
предприятие. За да отговаря на условията
за признаване като част от прилагането на
метода на придобиване, разграничимите
придобити активи и поети пасиви трябва да
отговарят на дефиницията на актив и пасив
в Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети към датата
на придобиване. Освен това, за да отговарят на условията за признаване като част от
прилагането на метода на придобиване,
разграничимите придобити активи и поети
пасиви трябва да бъдат част от това, което
придобиващият и придобиваният (или бившите собственици) са разменили в сделката
по бизнескомбинацията, а не резултат от
отделните операции. Прилагането от страна
на придобиващия на принципите и условията за признаване може да доведе до признаване на някои активи и пасиви, които придобиваното предприятие не е признавало
преди като активи и пасиви в своите финансови отчети. Придобиващият например
признава придобитите разграничими нематериални активи, като търговска марка, патент, лиценз или отношения с клиент, които
придобиваното предприятие не е признавало като активи в своите финансови отчети,
тъй като ги е разработило вътрешно и ги е

отнесло към текущите разходи. Като тук
много важен момент е приложимата счетоводна оценка от страна на придобиващия.
Той оценява разграничимите придобити активи и поети пасиви по техните справедливи стойности към датата на придобиване.
Предвид въведените ограничения в целта
на разработката ще разгледаме единствено
проблемите при придобиването на състезателни права от придобиващото предприятие (футболен клуб) в резултат на бизнескомбинации.
За да определим придобития имуществен
комплекс от нематериални активи (основно
състезателни права) в резултат на една бизнескомбинация е необходимо да дефинираме неговите компоненти съгласно действащите специални разпоредби на Международните счетоводни стандарти (МСС) и МСФО. Съгласно
изискванията на МСС 38 Нематериални активи
[11] „нематериален актив е разграничим непаричен актив без физическа субстанция”. Дефиницията, дадена в стандарта въвежда няколко
изисквания:
- изисква нематериалният актив да бъде
разграничим, т. е. активът да е делим –
да бъде разделен или отделен от предприятието и продаден, прехвърлен, лицензиран, отдаден под наем или разменен; или да възниква от договорни или
други законови права, независимо дали
тези права са прехвърляеми или отделими от предприятието или от други
права и задължения.
- другото изискване, което се налага, за
да се признае един актив за нематериален, е да е налице вероятност предприятието да получи очакваните бъдещи
икономически ползи от актива и неговата стойност да бъде определена надеждно.
Състезателите сключват договори, които
ги обвързват правно към даден отбор. Футболистите, които имат договор с един клуб не
могат да напуснат клуба, за който се състезават или да играят за някой друг, без разрешение на клуба, с който са сключили договор,
освен ако нямат основателна причина [8]. Всички тези характеристики на договора за трансфер на футболисти по същество се вписват в
първата част от критериите за признаване на
нематериален актив, заложени в счетоводните
стандарти.
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Безспорно е, че един футболист бива закупен, за да генерира бъдещи икономически
ползи за съответния футболен клуб, обикновено за продължителен период, т.е. за повече от
една година. Ползите, които са договорени, са
нематериални - принос към футболния успех
на клуба, и стойността на състезателните права
е указана в договора за трансфер, което от
своя страна удовлетворява изискването за надеждност на оценката и наличие на бъдеща
икономическа изгода за клуба, придобил състезателните права. Именно тези основания ни
дават право да заключим, че състезателните
права, които са обект на прехвърляне при
трансфера на професионални футболисти от
един футболен клуб в друг, отговарят на критериите за признаване и могат да се третират
като дълготрайни нематериални активи (ДНМА)
в придобиващия клуб, съгласно МСС 38 Нематериални активи2.
Възприемайки тезата, че състезателните
права на футболистите представляват нематериални активи, трябва да се обърне внимание
на проблемите, свързани с тяхното оценяване в
процеса на бизнескомбинацията. Методът на
покупко-продажбата, заложен в приложимия
МСФО 3 при счетоводното отчитане на бизнескомбинациите, изисква разграничимите активи
и пасиви, определени по вече изяснения начин,
да бъдат отразени по тяхната справедлива
стойност към датата на разменната операция.
Използвайки метода на покупко-продажбата
лесно може да се обясни използваната оценка
при придобиването, а именно – справедливата
стойност на разграничимите активи и пасиви.
Цената на сделката е цена, определена от двамата пазарни агенти – продавач и купувач.
Именно, базирайки се на здравата икономическа логика и счетоводни правила, е удачно прилагането на справедливите стойности. Справедливата стойност на придобитите състезателни права ще отразява пазарните очаквания относно вероятността бъдещите икономически
ползи, присъщи на актива, да бъдат получени
от предприятието. С други думи, ефектът от
вероятността се отразява в оценката на справедливата стойност на нематериалния актив.
Следователно критерият за признаване на вероятността винаги се счита за изпълнен за нематериални активи под формата на състезателни права, придобити в бизнескомбинация

според изискванията на МСФО 3. Но тук според нас се налага едно уточнение, което не е
заложено в нормативното регламентиране, а
именно случаите, при които се придобива футболен клуб, а с това и състезателни права върху футболисти, които имат договори с клуба,
които изтичат след по-малко от 12 месеца,
считано от датата на осъществяването на бизнескомбинацията. Тук според нас независимо,
че е налице икономическа изгода, наложеният
ограничен полезен живот на придобитите права
предполага отчитането им като разход, а не
формирането на нематериален актив.
По наше мнение основната трудност, която възниква в случая, е свързана с определянето на справедливата стойност на придобитите
състезателни права. Обикновено справедливата
стойност на нематериален актив, придобит в
бизнескомбинация, трябва да може да бъде
определена достатъчно надеждно, за да бъде
той признат отделно от репутацията.
Единствените случаи, записани в МСС 38
[11], при които може да не е възможно да се
определи надеждно справедливата стойност на
нематериален актив, придобит в бизнескомбинация, са когато нематериалният актив възниква от законови или други договорни права и
също:
- е неотделим; или
- е отделим, но няма история или доказателства за разменни сделки за същия
или за сходни активи и оценяването на
справедливата стойност по друг начин
би зависило от неизмерими променливи.
В същото време пазарните цени на активен
пазар се приемат за най-надеждната оценка на
справедливата стойност на нематериален актив. Обикновено подходящата пазарна цена е
текущата предлагана цена. Ако няма текущи
предлагани цени следва да се ползва цената на
последната сходна сделка, която може да осигури база, на която да се изготви приблизителна оценка на справедливата стойност, при условие че не са били налице съществени промени в икономическите обстоятелства между датата на сделката и датата, на която е изготвена
приблизителна оценка на справедливата стойност на актива.
От друга страна в МСС 38 е дадено определение за активен пазар като е казано, че това

2

Подобна теза за отчитането на състезателните права на футболистите като нематериални активи е застъпена
и от “Актив” ООД и Националната агенция за приходите. Вж. [9, 10].
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е пазар, в който съществуват всички от следните условия:
а. обектите, търгувани на пазара, са еднородни;
б. във всеки един момент могат да бъдат
намерени желаещи купувачи и продавачи;
в. цените са обществено достояние.
Разглеждайки горните характеристики и
транспонирайки ги към пазара с права върху
футболисти, следва да отбележим следните
особености:
- обектите, които са предмет на търгуване (състезателните права) са строго индивидуализирани активи поради факта,
че те се свързват с техния носител –
футболистите. Безспорен е фактът, че
всеки футболист носи строго индивидуални качества и по никакъв начин не
може да се търсят сходни цени или
прилагане на цени по аналогия както за
отделни първенства, така и за отделни
държави;
- цените определено са обществено достояние – обществено достояние е крайната постигната цена на сделката, а понякога и обявената трансферна цена за
конкретния футболист. Това обстоятелство обаче е изключително зависимо от
момента, в който се определя цената –
обикновено цената на един футболист в
момента на неговото придобиване и
последствие е много различна. Освен
това футболистите не са постоянно
търгуеми „на пазара”, т.е. има играчи,
които от години се състезават за един
клуб и техните състезателни права не
са били обект на сделка в близко бъдеще и т.н., а сделките по трансфер на
състезателни права могат да се осъществяват само единствено в т.нар.
„трансферни периоди”3, което е допълнително затрудняващо обстоятелство;
- има достатъчно примери за състезатели, които определено не представляват
трансферна цел за клубовете, поради
което за тях не може да се покрие
изискването „да може във всеки един
момент да бъдат намерени желаещи
купувачи и продавачи”.
3

Посочените до тук съображения ни позволяват аргументирано да обобщим нашето становище, че прилагането на справедливата цена
на активен пазар по отношение на оценката на
придобитите състезателни права в бизнескомбинация е изключително трудно и би имало
твърде субективен характер.
Горните аргументи налагат търсенето на
изход при липсата на активен пазар за придобитите активи. В тези случаи, ако не съществува активен пазар за нематериален актив, неговата справедлива стойност е сумата, която
предприятието би платило за актива на датата
на придобиването в честна сделка между независими информирани и желаещи сделката
страни, на базата на най-добрата налична информация. При определянето на тази сума
предприятието взема под внимание изхода от
последните сделки за сходни активи [11].
Предприятията, които участват в сделки по
придобиване на уникални нематериални активи,
каквито според нас са състезателните права на
конкретния футболист, могат да разработят
техники за изготвяне на приблизителна оценка
на справедливите стойности по индиректен
начин. Тези техники могат да се използват за
първоначална оценка на нематериален актив,
придобит в бизнескомбинация, ако тяхната цел
е да се оцени справедливата стойност и ако
отразяват настоящи сделки и практики в индустрията, към която принадлежи активът. Тези
методи могат да включат:
- прилагане на съставни стойности, отразяващи настоящи пазарни сделки
към показатели, които определят доходността на актива;
- дисконтиране на очаквани бъдещи нетни парични потоци от актива;
- прилагане на приходен доходен подход
и т.н.
Интерес представлява и проблемът, свързан с
оценяването на футболисти, които са били
създадени в юношеските школи на придобивания футболен клуб и са получили статут на
професионални състезатели, но не в резултат
на трансферен договор, т.е. за тях няма дори
историческа цена на възникването им. Този
проблем излиза извън обхвата на МСС 38, тъй
като в случая не се касае за прехвърляне на
състезателни права, а за оценка на вътрешно

В една календарна година са установени следните трансферни периоди: летен трансферен период – от 1 юли
до 31 август и зимен трансферен период – от 1 до 28 февруари [8].
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генериран актив, какъвто не подлежи на счетоводно отчитане. Тези футболисти, обаче могат
да намерят своята стойностна оценка при една
бизнескомбинация, тъй като МСФО 3 създава
условията за признаване на някои активи и пасиви, които придобиваното предприятие не е
признавало преди като активи и пасиви в своите финансови отчети, но отново изниква въпросът по каква стойност да се представят тези
активи и как да се определи тази стойност.
Въпреки това в съответствие с МСФО 3, на
датата на придобиване придобиващият признава
като актив, отделно от репутацията, нематериален актив на придобивания, ако справедливата
стойност на актива може да бъде надеждно
определена, независимо дали активът е бил
признат от придобивания преди бизнескомбинацията.
***
В заключение следва да отбележим, че в
съвременните условия на развитие на футболната индустрия, сделките по сливане и придобиване между футболните клубове остават
един от сигурните инструменти в ръцете на
футболните мениджъри за осигуряване на финансов ресурс за развитието на клуба. Освен
от чисто икономическите и финансови аспекти,
важно значение имат и счетоводните правила и
техники за отчитането и представянето на този
вид сделки във финансовите отчети на футболните клубове, към които се предявяват все повече изисквания, както в национален, така и в
международен мащаб, което налага сериозно и
задълбочено изучаване и анализиране на този
проблем.
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ACCOUNTING ASPECTS OF THE ACQUISITION OF RIGHTS TO FOOTBALL PLAYERS
IN BUSINESSCOMBINATIONS
Rumiana Marinova, Atanas Atanasov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Transfers of players have always been characteristic of the football industry and a major source of funds for
the football clubs as often lately for the rights to use mergers and acquisitions, known in accounting with the term
„business combinations”. Looking at the economic substance of the businesscombinations must stress that any
business combination should be regarded as a complex set of interests, but also as a system of certain concrete
organizational steps, methods for its implementation and specific accounting presentation. It is accepted
approaches to cost accounting for the acquisition of rights to players taken by football clubs can have a significant
impact on reported financial results and financial condition. In relation to this effect must be taken a consistent
approach to accounting for the costs of acquiring rights to players in order to have a uniform basis for comparison
in all European clubs.
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СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ИТ СЕКТОРА
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Резюме
Секторът на информационните технологии по презумпция е сред най-конкурентните ниши на трудовия пазар. Несъмнено световната икономическа криза се отрази върху неговата динамика и развитие. В този смисъл,
цел на настоящият доклад е отчитане и анализ на някои от настоящите тенденции по повод търсенето и наемането на ИТ специалисти. Коментира се и доколко са се променили през последните две години на икономическа криза, ключовите фактори за мотивация и развитие на работещите в сектора.
Ключови думи: ИТ специалисти, икономическа криза, трудов пазар, мотивация.
Key words: IT specialists, economic crisis, labor market, motivation.

Увод
Към края на 2010 година, България все
още не е започнала да излиза от икономическата криза, твърди Митко Димитров, директор на
Института за икономически изследвания към
Българската академия на науките [1]. Причината за подобно твърдение е, че икономиката
продължава да се свива, макар и по-бавно. Има
обаче признаци за излизане от рецесията и те
са в увеличаването на износа и раздвижване в
сектора на преките чуждестранни инвестиции.
От друга страна няма рязко увеличение на
средствата от еврофондовете, връщането на
ДДС от държавата към бизнеса продължава да
се бави.
Трудовият пазар също не е преодолял кризата, като отново се очаква увеличаване на
безработицата, обобщава Искра Белева от Института за икономически изследвания. Наблюденията показват, че намаляването на безработицата през последните месеци, се дължи найвече на продължаващата експанзия на веригите
за бързооборотни стоки, разширяването на
дейността на ИТ компаниите и кол-центровете.
През септември за съживяването на пазара на
труда, допринесе и откриването на учебната
година, покрай което се отвориха над 2000
работни места в образованието. Според БАН
има два варианта в развитие на трудовия пазар.
Ако икономиката реализира ръст от 1-2%, безработицата ще се компенсира в края на 2011 г.
При продължаваща рецесия тя ще се запази на
равнище от около 10% по-дълго време, докато
икономиката на страната не стигне ръст поголям от 3-4 процента.
Действително последните две години поставиха много предизвикателства, както пред
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работодателите, така и пред служителите. Масови съкращения и освобождаване от длъжност,
намаление на заплатите и премахване на бонусните схеми, пускане в неплатен отпуск и т.н.
Към всичко това можем да добавим дори и голям брой квалифицирани служители, които се
конкурират помежду си за много по-малко текущи свободни работни места. Въпреки ожесточената конкуренция между кандидатите, в
определени сектори, работодателите отново са
в позиция трудно да намерят онзи „идеален”
кандидат, който притежава необходимите умения, знания и компетенции. В определена степен, тези тенденции касаят и сектора на информационните технологии. Той е един от найдинамичните и конкурентни ниши на трудовият
пазар през последните няколко години, но икономическата криза се отрази и върху неговото
развитие.
1. Кратка ретроспекция на проблема
2008 година бе белязана от липсата на
хора на пазара на труда или така наречения
„Пазар на кандидата”. „Гиганти” в сектора продължиха да наемат качествена работна ръка и
доведоха до гъвкавост и постоянен ръст на основните трудови възнаграждения, както и до
изграждането на нова култура по отношение на
персонала. България се очерта като привлекателна аутсорсинг дестинация и за нови компании, които планират свои поделения у нас с
намерението да ангажират много специалисти.
Като към това се прибави и миграцията на IT
кадри с ключови компетенции, се оказа, че в
софтуерния бранш все повече се задълбочава
кризата с липсата на достатъчно подготвен
персонал. От друга страна, и българската об-
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разователна система не предостави на бизнеса
очаквания брой квалифицирани служители, макар да твърди, че има добри показатели за ниво
на образованието и да ги изтъква като предимство в надпреварата за привличане на чуждестранни инвестиции. Редица проучвания показват,
че качеството на образованието в страната се
влошава и не отговаря на темповете на развитие на ИТ индустрията.
2009 година бе на оптимизацията – на
процеси, разходи, бюджети. В разгара на икономическата криза, голяма част от компаниите
замразиха възнагражденията, а тези, които актуализираха заплатите, го направиха с помалко от планираното. Имаше и организации
(макар и неголям процент), които увеличиха
бонусите. Логиката им бе, че годината е потрудна и служителите трябва бъдат стимулирани по-активно. Като цяло обаче, в секторът на
информационните технологии липсваше масово съкращаване на хора и фалирали компании.
Бяха освободени основно специалисти, работещи по проекти, които са замразени. Голяма
част от ИТ служителите предпочетоха да не
кандидатстват в нови организации, а да запазят
работните си места, изчаквайки да видят какво
ще се случи в сектора. „Гладът” за квалифицирани специалисти остана.
2010 година се забеляза раздвижване в ИТ
сектора. Компаниите взеха решение да преразгледат заплатите и предприеха увеличение с
малко повече от средното за пазара. Разбира
се, все още има ИТ фирми, които са замразили
възнагражденията си, но най-големите международни организации, които са и водещите играчи в сектора, преосмислиха заплащането си.
И през 2010 година, във все още недостатъчно
стабилната ситуация, в която се намира сектора, ИТ специалистите в още по-голяма степен
спрямо 2009, се ориентираха към запазване на
текущите си позиции и организации в дългосрочен план. Оказа се, че според проучванията на
Алфа Ресърч, се регистрира намален интерес
на работодателите към наемане на нови служители – делът им спада двойно спрямо 2009
година. Въпреки това, „талантите” в сектора
отново бяха едни от най-търсените на трудовият пазар на информационни технологии.
В обобщение, динамичното развитие на ИТ
индустрията, реализацията на някои крупни ИТ
проекти и нарастващият интерес към инфраструктурата и интегрирания бизнес софтуер, доведоха до наличието на недостиг на добре подготвени ИТ служители (предимно мрежови,

софтуерни и др). В България компютърните
специалисти са едни най-търсените на настоящия пазар на труда. Дори в условията на криза
най-малко съкращения има в ИТ сектора. Причината - от една страна, навлизането на големи
международни компании, които развиват производствените си мощности, а от друга - през
последните десетина години се запази тенденцията за отлив на младите хора от ИТ бранша.
Изследване на Microsoft сочи, че до 2013 г. в
ИТ сектора у нас ще бъдат отворени 9000 нови
работни места. Анализаторите очакват да бъдат
открити нови 300 компютърни компании. Според тях в световен мащаб работните места в
ИТ сферата ще достигнат до 60 000 [2]. Ясно
изразена е тенденцията към непрекъснато нарастване на нуждите от ИТ специалисти, както
в страната, така и в Европа и света. Очакванията са, че търсенето на ИТ служители ще надвишава предлагането с около 12% годишно
през идните 5 г. Статистическите данни сочат,
че Европа ще изпита недостиг от 300 000 ИТ
специалисти през 2010 г [3]. А в глобален мащаб проблемът е още по-тревожен. На този
фон, според анализаторите, информационните
технологии са първият сектор, който вече е
започнал да излиза от кризата.
А това поражда новите „стари” проблеми.
Отново се подновява ожесточенатата конкуренция между организациите за наемане, задържане и развитие на специалистите. Налага
се прилагането на все по-качествени техники
при управление на мотивацията им, с възможност за пълно идентифициране и задоволяване
на техните потребности. По този начин фирмите ще генерират ключови конкурентни предимства на пазар, в който основен фактор за успех
са висококвалифицираните служители, с многостранността на знанията и уменията, които
носят.
2. Основни мотивационни фактори за ИТ специалистите в сектора
Така поставените проблеми и тенденции в
сектора са обект на редица дебати и изследвания. През октомври 2007 г., за първи път, на
специална трета национална конференция
„Електронното образование и IT Job Fair 2007”,
бяха представени резултатите от представителното годишно проучване на Computerworld и
Алфа Рисърч за заплащането на ИКТ кадрите
през изминалата година [4]. Оттогава тези проучвания се провеждат регулярно [5]. Подобни
изследвания, но този път с глобален характер,
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се правят и от сп. CIO [6]. Успоредно с това,
JobTiger започна да публикува онлайн желаните и предлаганите възнаграждения по бизнес
сектори и региони [7]. Проведе се и мащабно
изследване на мотивацията на студентите (от
Фондация на бизнеса за образованието, съвместно с Hewitt), резултатите от което бяха
представени през месец февруари 2008г. В
световен план, анализи на сектора се правят от
редица изследователски и консултантски фирми, между които GartnerGroup [8] и Mercer [9].
2007 г.
Професионално развитие
– обучения, квалификационни курсове
Възнаграждение2
Условия на труд – гъвкаво работно време, среда,
почивки, осигуровки
Екипна ориентация

Професионално развитие
– обучения, квалификационни курсове
Предизвикателна и творческа работа
Ангажираност към работата
Признание

Табл. 1. Фактори с най-силен мотивиращ ефект
2008 г.
2009 г.
Възнаграждение
Сигурност на работното
място

2010 г.
Сигурност на работното
място

Възнаграждение
Професионално развитие
– обучения, квалификационни курсове
Условия на труд – гъвкаво работно време, среда,
почивки, осигуровки
Предизвикателна и творческа работа

Възнаграждение
Условия на труд – гъвкаво работно време, среда,
почивки, осигуровки
Предизвикателна и творческа работа

Ангажираност към работата

Екипна ореиентация

Екипна ореиентация

Ангажираност към работата
Признание
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2.1. Възнаграждение – заплащането е традиционно най-силният мотиватор, естествен резултат на общата социално-икономическа ситуация в страната, както и на изключително конкурентният в този сектор трудов пазар. То обаче
не винаги е било единствено и водещо мотивацията на специалистите в бранша. Нека проследим тенденцията по години:
А. 2007 г. средното месечно възнаграждение на IT специалистите у нас възлиза на
970,08 лв. Това е над два пъти повече в сравнение със средната работна заплата за страната в този период. И все пак, 25% от анкетираните получават заплата до „психологическия”
праг от 500 лв., който в „скъп” бранш като
информационнните технологии се възприема
1

Обобщавайки част от публикуваните в медийното пространство резултати, ще направим
опит да очертаем основните и най-специфични
за бранша мотивационни фактори, с последващ
анализ на по-важните от тях1. Ще направим
също опит за сравнение, в каква степен те са
се променили през последните години на икономическа криза и какви са основните тенденции в методите за задържане на качествените
служители в сектора.

Екипна ориентация

Признание

като относително ниско възнаграждение. Обикновено това са служители, които работят в помалките градове и на изпълнителски позиции.
Мнозинството от експертите във високотехнологичната сфера получават нетно месечно възнаграждение между 500 и 1000 лв. Това
са 38,35% от участниците в проучването. Около една трета е делът на служителите, чиято
работна заплата е над 1000 лв., а близо 5%
могат да се окачествят като наистина скъпо
платени специалисти, предвид нивото им на
месечно възнаграждение – 2000 лв. Това са
предимно специалисти от големите градове
(София, и в по-малка степен Варна), които са
дългосрочно ангажирани към компаниятаработодател и почти без изключения имат пла-

Те не са подредени по степен на важност, с изключение на факторът, стоящ на първо място (отчетен по години). Него ще
разгледаме най-подробно.
2
Към възнаграждението се отнасят всички финансови стимули, включ. допълнителното заплащане на завършени проекти.
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нове да се задържат на текущата си позиция
повече от 5 години. Характерно е още, че всички заети са в частни фирми, предимно български.
Служителите в аутсорсинг компании,
участващи в проучването, отчитат най-високите
регистрирани нива на заплащане – 3500 лв.
месечно и нагоре. Наблюденията показват, че
средната работна заплата тук възлиза на 1222
лв., което е три пъти повече от средното за
страната и с около четвърт повече от средното
за IT специалистите.
След като недостигът на квалифицирана
работна сила през 2007 г. значително повиши
нивата на заплащане в сектора, „летвата се
вдигна още по-високо”. Макар да е сериозен
фактор, оказа се, че възнаграждението не е
основен мотиватор. Повечето IT мениджъри
твърдят, че всъщност заплащане в рамките на
нормалното за бранша е най-малкото, което
може да се направи за задържането на един
специалист. В този смисъл, професионалното
развитие, основано на обучения и повишаване
на квалификацията, се оказа един от решаващите фактори в този период, влияещ върху мотивационната нагласа на ИТ служителите. Той
ще бъде коментиран малко по-надолу в изложението.
Б. 2008 г. бележи нарастване на заплащането с близо 2,7%. По този начин, средното
месечно възнаграждение става 995,83 лв. Запазва се тенденцията възнагражденията на този
вид кадри да бъдат около два пъти по-високи от
средната за страната работна заплата. По отношение нивата на заплащане, можем да направим следните сравнения:
Табл. 2. Нива на заплащане
% специалисти
Ниво
2008
2007
Много ниско –
17,23% 25,39%
под 500 лв.
Средно –
от 501 до 1000 лв.
Високо –
над 1000 лв.
Много високо –
над 2000 лв.
Свръх високо –
над 3000 лв.

Тренд
↓

47,03%

38,35%

↑

35,72%

36,24%

↓

5,39%

4,76%

↑

0,9%

1,06%

↓

Източник: Заплащането на ИКТ специалистите 2008, приложение на в. Computerworld – Б-я, бр. 38/2008 г., стр. 3.

Тенденциите сочат увеличаване ръста на
заплащането – с близо 8% намалява броят на

служителите с много ниско заплащане (под
500 лв., повечето от тях неживеещи в столицата), а с около 9% се увеличават специалистите,
вземащи възнаграждение около средните нива
(500-1000 лв.). Има незначително увеличение
(и все пак увеличение) на вземащите възнаграждение над 2000 лв. Покачване се регистира
и при работещите в аутсорсинг организациите
– от 1222 лв. на 1609 лв. Тези данни недвусмислено сочат увеличението и особената значимост на заплащането като мотивационен
фактор през 2008г. То се реализира най-вече
при частните компании с изцяло чужд капитал и
до известна степен при тези с българска собственост.
В. 2009 г. средната работна заплата на ИТ
специалистите остава почти непроменена в
сравнение с 2008 г. – 996,31 лв. Въпреки че и
през разглежданата година са значително подобре заплатени (1,7 пъти повече) от средното
за страната, разликата между работещите в
сектора и специалистите от други сфери, намалява. Оказва се, че процентът на работещите в сектора, които са запазили нивото си на
заплащане от 2008 г. е преобладаващ (48%).
За първи път през изминалата година се наблюдава тенденция и на намаление на възнаграждението – основно в по-малки фирми (до
10 души), най-вече с български частен капитал
(от 0,7% през 2008 г. на 8,5% през 2009 г.).
Работещите с увеличена заплата, логично, са
доста по-малко спрямо предходни години. Факторът „възнаграждение” все още има силен
мотивационен ефект. Тъй като е налице поголям дял съкратени служители през този период, ключово значение придобива елементът
„сигурност на работното място”, за който ще
стане дума малко по-късно.
Въпреки негативните тенденции, преобладаващата част от ИТ служителите (59,3%) определят себе си като удовлетворени от възнаграждението си. Противно на очакването, че
икономическите сътресения водят след себе си
по-голямо чувство на несигурност, данните показват, че огромната част от служителите се
чувстват сравнително сигурно на работното си
място.
Г. 2010 г. бележи ръст на средното месечно заплащане в сектора с 2,25% спрямо
2009 г. Така възнаграждението става 1018,70
лв. Работещите в бранша и през тази година
продължават да са значително по-високо заплатени спрямо средното равнище за страната.
Въпреки лекото повишение на работната запла121

НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ИТ СЕКТОРА

та, редица показатели сочат, че и през тази година икономическото състояние в ИТ сектора
все още остава нестабилно, като ефектите от
кризата не са отшумели напълно. Макар и слабо, повишението на средномесечното възнаграждение поддържа траен темп на нарастване
през последните 4 години – от 970 лв. през
2007 г. през идентичното равнище за 2008 и
2009 г. от 996 лв.
По отношение на преструктурирането на
ИТ специалистите в отделните подоходни групи,
през 2010 година е налице нарастване в дела
на тези със заплати между 501 и 1000 лева, и
на тези между 1001 и 1500 лева. За поредна
година групите, които се очертават като найвисоко платени в бранша са ИТ специалистите
в София – средно 1348 лв., работещите в специализирани ИТ фирми – средно 1167 лв., заетите в частни и най-вече в чужди компании средно 1212 лв. Освен това като по-ниско платени се очертават и ИТ служителите в помалките градове (с население под 100 000 души). Очерталата се година по-рано негативна
тенденция на спад на специалистите получили
увеличение на заплатата си се наблюдава и
през 2010 година – от 43% през 2009 на 27%
през 2010 година. Мнозинството (55%) от заетите в сектора са останали с непроменено месечно възнаграждение, а процентът на тези,
чиято заплата е била намалена, се удвоил до
18 на сто. Малко над една четвърт (27%) са
получили повишение. Това отново предопределя особената значимост на традиционното за
сектора „възнаграждение” и „сигурност на работното място”, продиктувано от все още нестабилната икономическа ситуация в страната.
2.2. Професионално развитие (обучения, квалификационни курсове) – голяма част от работещите в сектора специалисти отчитат значимостта на този фактор за мотивация. За 2007 г.
той дори е и на водещи позиции. И това е съвсем нормално, защото този тип специалисти
търсят постоянно усъвършенстване на уменията си, израстване и развитие. Бонуси под такава форма обаче реално се дават на малък процент от служителите (макар към 2010 г. този
процент леко да се увеличава). Вероятно причината за това се крие в недостатъчната „надеждност” на този традиционно силен мотивационен инструмент - отлично обученият специалист лесно ще намери добри предложения в
по-атрактивни компании и ще обезсмисли инвестицията, която работодателят му е направил,
122

заплащайки за неговото обучение. Единствените ограничителни клаузи, които се прилагат в
това отношение, са свързани с инвестициите,
правени от фирмата в скъпи обучения от типа
МВА или сертификациите в ИТ сектора. Когато
мениджърът финансира подобен курс, обикновено в основния или в отделен договор, служителят се задължава да работи определен период в компанията или да възстанови съответната
част от разходите по обучението при предсрочно напускане.
2.3. Сигурност на работното място – нетрадиционен за ИТ сферата мотивационен инструмент, предвид динамиката и гъвкавостта в сектора. Неговата поява в случая (2009 и 2010 г.)
обаче е съвсем уместна, предвид нестабилността, предизвикана от световната икономическа криза. През 2009г. рязко намалява броят
на служителите, сменили работата си - от 73%
до 43%. За разлика от предишни години е налице осезаемо по-голям дял на тези, които са
били съкратени. Между специалистите, които
са сменили работата си по собствено желание,
промяната е станала заради предложени подобри условия на труд. Като цяло е налице
доста по-голяма уседналост на ИТ служителите
и промените на работното място са по-добре
обмислени и аргументирани. Близо половината
от тях посочват, че са направили компромис с
нивото си на заплащане, само и само да запазят работата си. Основната причина е икономическата криза, което поставя на преден план
сигурността на работното място като основен
мотив за труд през 2009 година.
Все още нестабилното състояние на ИТ
сектора проличава и през 2010 г. от текучеството на специалистите - то е намаляло двойно
спрямо 2009 г. (едва 5,4% от заетите са сменили работата си). По-голям брой от работещите в бранша са били склонни да направят някакви компромиси, за да продължат да работят
през 2010 година. Това най-вече са били отстъпки от една страна, с нивото на заплащане, а
от друга, с времето за работа – отпуски и работно време. Увеличение се отчита и в дела на
ИТ специалистите, които са сменили работата
си поради съкращение (26%). Този факт за
втора поредна година отчита значимостта на
сигурността на работното място, като основен
мотивационен елемент.
2.4. Условия на труд (гъвкаво работно време,
среда, почивки, осигуровки) - гъвкавостта е
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подход, който може да помогне за привличането на хора с ясна визия за кариерното си израстване. Възможностите за допълнителен отпуск и свободата за определяне времето за почивка са сред бонусите, които българските IT
служители най-високо ценят. Голям процент
анкетирани и през четирите последователни
години посочват, че гъвкавото работно време е
сред трите най-важни за тях неща. В тези рамки
високо се оценяват и възможностите за извънреден труд („overtime”). Не е за пренебрегване
и силата на останалите трудови и социални условия – работна среда и почивки, допълнителни
пенсионни и здравни осигуровки, ваучери за
храна, пътувания, екскурзии и др.
2.5. Предизвикателна и творческа работа – успешната мотивационна политика на една компания се изразява и в подхранването на среда,
стимулираща гъвкавост и иновативност. Хората в технологичният сектор са творци и именно
заради естеството на работа, те трябва да проявяват креативен подход, както и да могат да
стимулират проницателност и иновации.
2.6. Ангажираност към работата – не чувства
ли ангажимент към задачите си, опитният и талантлив IT специалист, ще потърси друга компания. Тук от голямо значение е ролята на мениджъра, който не просто да осигурява атрактивна и стимулираща работа на своите служители, но и възможности за реализация, и развитие на собствените им идеи, и разбирания в
съответната област. Така се създава ангажираност към фирмата. Ето защо гиганти като „Хюлет Пакард” напр., дават възможност на служителите си сами да „програмират” кариерното
си развитие в компанията. „За всяка позиция е
разработена т. нар. roadmap (пътна карта)”,
казва Любомира Талева, мениджър „Човешки
ресурси” на корпорацията за България. Планиране на кариерата вече е въведено и в редица
други по-малки ИТ фирми.
2.7. Екипна ориентация - в един успешен ИТ
екип, всеки сътрудник е профилиран в определена дейност и никой друг не е в състояние да
го замести. Това налага изключително добро
сътрудничество между отделните членове, за
да бъдат изпълнявани бързо и ефективно задачите. Взаимозависимостта и доброто сътрудничество между тях, създава сплотеност и позитивна енергия за работа. А това е особено важно за управление на мотивацията в екипа.

2.8. Признание – моралното възнаграждение
има пряка връзка с чувството на ангажираност
към компанията. Признаването на личните постижения е традиционно ключов мотиватор, който не бива да се пренебрегва от мениджмънта.
Изводи и препоръки
В обобщение, за IT специалистите основен
и най-важен мотивационен фактор остава възнаграждението. Но не само и единствено – те
вече не се задоволяват основно с високи заплати, а искат и гъвкаво работно време; допълнителни отпуски; предизвикателни задачи, които
да им дават възможност да се развиват; възможност за обучения и повишаване на квалификацията; свобода и самостоятелност на работа. Действително, последните години на световна икономическа криза оказаха известно
влияние и върху сферата на информационните
технологии, извеждайки непопулярната за
бранша „сигурност на работното място”, но
тенденциите показват, че това ще е една от
първите сфери, излезли от състоянието на несигурност (което вече реално се случва). В този смисъл, все по-видно е, че в този така динамичен и „гладен” за качествени служители сектор, ще печелят онези компании, които не само
предлагат конкурентно заплащане, но и допълнителна добавена стойност под формата на
конкретни материални и нематериални придобивки.
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Abstract
The information technologies sector is by assumption among the most competitive niches in the labor market.
The world economic crisis has undoubtedly acted on its dynamics and development. In this sense, the purpose of
this report is to give an account of, and make analysis of some of the current tendencies in respect of the demand
for, and the employment of, IT specialists. The report also makes comments on the extent to which the key
factors that encourage the motivation and development of those employed in this sector have changed during the
last two years of economic crisis.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДИСТРИБУЦИОННОТО ПЛАНИРАНЕ – НЕОБХОДИМО
УСЛОВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО НАРАСТВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ НА БЪРЗО
ОБОРОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ
Радко Радев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Като се отчитат особеностите на бързо оборотни потребителски стоки (БОС) в настоящия доклад се извежда концептуална методическа рамка на процеса на дистрибуционно планиране, прилагането на която се
приема като необходимо условия за устойчиво нарастване на продажбите. Предложената рамка е разработена
от автора и апробирана в трийсет и осем предприятия от сектор Безалкохолни напитки и бутилирани води, като
се изхожда от обстоятелството, че секторът е един от основните представители на хранително-вкусовата промишленост и БОС. Представят се в синтезиран вид основните резултатите от проведеното изследване и се оценява степента, в която се прилага дистрибуционното планиране, така че да способства за устойчивото нарастване на продажбите на предприятията.
Ключови думи: дистрибуционно планиране, активен подход, пасивен подход, бързо оборотни стоки (БОС),
дистрибуционен, канал.
Key words: distribution planning, proactive approach, passive approach, fast-moving costumer goods (FMCG),
distribution, channel.

Увод
Идентифициране на обекта на изследването
През последните двайсет години като
стратегически за чуждите инвеститори се
очертаваха пазарите на БОС. Причините за
тази тенденция са високият и стабилен растеж
на консумацията и продажбите на посочените
продукти, потенциалът за развитие на българските предприятия и стратегията на пазарно
развитие на международните и глобални компании в посока Източна Европа. Привлекателността се потвърждава от факта, че продажбите на БОС остават относително по-слабо
засегнати в сравнение с останалите категории
продукти за крайно потребление – жилищни и
инвестиционни имоти, черна и бяла техника,
автомобили и др.
Към основните сектори на БОС спадат:
нетрайни продукти – прясно месо, малотрайни колбаси пресни плодове, сладоледи зеленчуци, млечни продукти, хляб и хлебни изделия,
прясна риба и някои замразени продукти, сладоледи, др.; трайни продукти - хранителни
продукти, безалкохолни напитки, бира и алкохолни напитки, битова химия, козметика, хартиени продукти – вестници и списания, картички и др.
Към това многообразие от БОС следва да
се изтъкне динамичният характер и условията
на интензивна конкуренция, както и непрекъснатите промени, които се наблюдават на съответните продуктови пазари, свързани с:

навлизането и напускането на отрасъла от
конкуренти, потребителското поведение, значението на отделните комуникационни канали
и конкретни носители, влиянието на икономическа криза. Условията на средата отреждат
определящо място на маркетинга за конкурентоспособността на БОС. Ето защо маркетинговото управление, чрез което се реализират маркетинговите функции следва да осигуряват такова равнище на търсене и продажби,
при ефективно и използване на маркетинговите ресурси, което способства за постигане на
целите на предприятието в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план.
Изхождайки от това разбиране, маркетинговото планиране с присъщите му подходи,
принципи и етапи следва да се дефинира като
основен елемент от “системата на маркетингово управление.
Открояване на проблемната област
Като основен елемент на маркетинговия
микс и ключов фактор за конкурентоспособността на БОС, особен интерес представляват
интензивните промените свързани с дистрибуционните канали: наблюдава се преструктуриране на дистрибуционните канали, при което се увеличава тежестта на едни, а се намалява тежестта на други; навлизат нови членове, а други напускат каналите; осъществява
се вертикална интеграция между членовете на
канала; идентифицират се хоризонтални обе125
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ция на ефективна дистрибуционна политика,
чрез която се постига устойчивото нарастване
на продажбите на БОС.

10. Изпълнен ие и кон тро л

9. Бюджети ране и определяне на
финансова та ефективнос т. Приемане на
дистрибуц ионе н план

8. План ир ане на кон кретни дистри буцио нен
програми в координ ация с ос танали те
елемен ти на маркетинговия микс

7. Оп ределяне н а дистрибуци онните и
мърчандайзин г стратегии

1. Концептуализирана рамка на дистрибуционното планиране
1.1. Процес на дистрибуционно планиране
Дългогодишното наблюдение върху пазара на БОС, предварителните интервюта с лица
заемащи ръководни позиции в областта на
маркетинга и продажбите - търговски директори, маркетинг мениджъри, мениджъри продажби, мениджъри ключови клиенти и извършеното литературното проучване дават основание да се изведе принципна методическа
рамка дистрибуционно планиране и тяхното
съдържание (фиг. 1).

6. Оп ределяне н а дистрибуци онните це ли

5. При емане на окончателн и маркети нгови
цели – об щи и по пазари и продукти

4. Одит на дистрибуци онната пол итика
(част от общия маркетин гов одит)

3. Прогнози и предви ждани я

2. Стратегически дистрибу ционен анали з

1. Предвари телен прегл ед на
маркети нговите ц ели

динения на независими търговци; преразпределят се дистрибуционните функции; нараства
значението на големите вериги магазини; наблюдава се конкуренцията в рамките на определени канали или между отделните канали;
мърчандайзингът и присъщите му елементи се
превръщат в ключов фактор за успех.
Имайки предвид визираните особености и
непрекъснати промени, които се наблюдават в
дистрибуционните канали, с настоящия доклад
вниманието се съсредоточава именно върху
въпросите свързани с дистрибуцията като
ключов фактор за конкурентоспособността на
БОС.
В тази връзка се поставя въпросът за
познаването и прилагането на дистрибуционното планиране, както и начина, по който то
способства за аргументиран избор и реализа-

Фиг. 1. Концептуализиран процес на дистрибуционно планиране

Първият етап, който се разглежда е предварителен преглед на маркетинговите цели –
продажби, приходи, пазарен дял, относителни
продажби спрямо основен конкурент. Неговото наличие дава възможност да бъде определена такава дистрибуционна политика на
предприятието, при която е налице адекватна
от гледна точка на системния подход релация
„част - цяло” (т.е. дистрибуционни – маркетингови цели).
Етапите от втори до четвърти съставляват
аналитично-прогностичната фаза от процеса
на дистрибуционно планиране. Те са неразделна част от цялостния маркетингов стратегически анализ и прогнози, като в случая се
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отнасят конкретно за дистрибуционната функционална област.
Вторият етап е посветен на стратегическия анализ, чрез който се анализират: обслужваните клиенти и потребители от отделните канали и поведението им при покупка; установява се необходимостта от навлизането в
нови дистрибуционни канали и конкретни
участници; анализират се разходите (в т.ч. с
инвестиционен, оперативен и финансов характер), които са необходими за навлизане и
поддържане на отделните канали и членове;
извършва се анализ на конкурентите по използвани от тях дистрибуционни канали и дистрибуционни механизми.
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Третият етап включва прогнозите и предвижданията относно очакваните промени и
тенденции, които се очаква да настъпят в дистрибуционните канали.
Чрез четвъртия етап, като част от цялостния маркетингов одит, се одитира дистрибуционни канали на пазара – брой, място на
каналите и отделните участници; изпълнявани
функции; достъпност и бариери за навлизане;
способност на дистрибуционната политика на
предприятието да допринесе за достигне на
маркетинговите цели.
На пети етап се приемат и утвърждават
окончателно главните маркетинговите цели –
общо и по отделни продукти и пазари.
В рамките на шести етап, при отчитане
на главните маркетингови цели, се определят
дистрибуционните такива – обхват, покритие,
присъствие, проникване на пазара. Те се определят общо, по продукти, пазари, дистрибуционни канали и отделни техни членове.
На седми етап се извършва оценка и избор на дистрибуционните и мърчандайзинг
стратегии по продукти, пазари и дистрибуционни канали; разпределят се дистрибуционните функции между членовете на канала.
Посредством осми етап дистрибуционните стратегии се разгръщат в конкретни дистрибуционни програми в координация с останалите елементи на маркетинговия микс. Също така се определят потребностите от материални, човешки и финансови ресурси.
Чрез внимателно бюджетиране и оценка
на финансовата ефективност в рамките на
девети етап предвидените дистрибуционни
цели, стратегии и програми следва да се подложат на задълбочена финансово обосновка.
Етапът приключва с приемане на обоснован
от гледна точка на общите маркетингови цели
и икономическата ефективност дистрибуционен план.
Последният етап от предложения процес
на планиране включва в себе си два подетапа:
изпълнението и контрола на дистрибуционния
план. Предвидените в техните рамки действия
следва да се разгледат в по-широк контекст,
тъй като те излизат от границите на планирането в тесния смисъл. По своята същност те
са по-скоро логически етапи от цялостния
процес на управление на дистрибуционната
политика на предприятието.

1.2. Подходи на дистрибуционно планиране
Предложеният процес на дистрибуционно
планиране почива на прилагането на два подхода - централизиран и децентрализиран, широко застъпени в проучените литературни източници, емпиричните изследвания и наблюдаваните добри практики в предприятията,
чийто основен предмет на дейност е свързан с
БОС.
Традиционно се счита, че централизираният подход води до по-добри резултати. На
практика обаче се наблюдава ситуации, при
които познаването и прилагането децентрализирания подход способства за постигането на
по-добри резултатите. Като аргумент в полза
на това твърдение може да се изтъкне обстоятелството, че чрез планирането на съответното специфична област (в случая дистрибуционната) може да се разкрият резерви, които
биха позволили в комплексния маркетингови
план, съответно бизнес план да се заложат и
изпълнят по-амбициозни цели свързани с продажбите и приходите. Респективно, ако са налице непреодолими бариери в дистрибуционната област, това би довело до ревизиране на
общите маркетингови резултати с отрицателен знак. Като предимството в този случай е,
че още на този етап ще се постигне по-голяма
реалистичност на комплексния маркетингов и
бизнес план на предприятието.
Последователността от етапи, която се
предлага в предложение концептуализиран
вариант на процеса, предполага активен подход на дистрибуционно планиране. Той позволява предприятието да се адаптира успешно
към промените и условията на средата, отчитайки притежаваните от него умения, способности и ресурси. На тази основа се застъпват
целево ориентирано планиране - при него се
изхожда от целите и желаните резултати и се
уточняват необходимите за това ресурси и
ресурсно ориентирано планиране - започва се
с анализ на ресурсите на фирмата и се уточняват целите, които може да бъдат постигнати
с тях. Пасивният подход, притежаващ екстраполативен характер, се отхвърля като нежелан, тъй като той не позволява на предприятието да „улови” навреме и да се приспособи
успешно към промените и тенденциите свързани с дистрибуционните канали.
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2. Резултати от емпиричното проучване
Комплексна оценка на дистрибуционното планиране
Масовият характер на БОС, в т.ч. на
продуктите от сектора на безалкохолните напитки и минерални води, предопределя ключово място на дистрибуцията като елемент на
маркетинговия микс (фиг. 2). На база на резултатите от обобщената оценка от изследването на общо 38 предприятия се идентифицира група от едва 5% (две предприятия), при
които провеждането на цялостния процес на
дистрибуционно планиране, в т.ч. последователност от етапи, тяхното съдържание и използвани подходи, се осъществява в пълна
степен. При следващите две групи, съответно
7 и 13%, процесът се осъществява на много
добро и добро ниво. Тези три групи (общо
25%) се възползват в най-голяма степен от
предимствата, които осигурява дистрибуционното планиране за устойчивото нарастване на
продажбите на БОС. При останалите 75%
дистрибуционното планиране се осъществява
неудовлетворително ниво, което не позволява
да се извлекат съществени ползи.

Резултатите от изследването на първия
етап от дистрибуционно планиране показват,
че при общо 79,0% от предприятията при
вземане на дистрибуционни решения не се
изхожда в достатъчна степенен от маркетинговите цели. Това означава, че при тях не се
осъществява съгласуваност между комплексните маркетингови цели и специфично дистрибуционно планиране. Този недостатък е
свидетелство за това, че при преобладаваща
част от предприятията не се прилага системният подход.
Вторият етап не се провежда или се провежда в неудовлетворителна степен от 68,0%
от предприятията. Оттук може да се заключи,
че в болшинството от предприятията от сектора не се отделя внимание на анализа на обслужваните клиенти и потребители от отделните канали; поведението им при покупка, а на
тази база и установяване на необходимостта
от навлизането в нови дистрибуционни канали
или по-дълбоко проникване в съществуващите.
Следва да се отбележи, че 26,0% от предприятията провеждат конкурентен дистрибуционен анализ в голяма степен, много голяма и
пълна.

Фиг. 2. Комплексна оценка на дистрибуционното планиране

Групирането на предприятията, произтичащо от резултатите от изследването на степента, в която се провеждат прогнози, свързани с дистрибуционните канали (трети етап),
има сходна структура. 74,0% от предприятията или не разглеждат този въпрос, или го
разглеждат като незначителен и несъществен
етап. Прогнозите относно развитието, характерните особености, тенденции и потенциала
на отделните дистрибуционни канали и техните членове се провежда в голяма, много го128

ляма и пълна степен съответно от останалите
26,0% от предприятията.
Задълбоченият дистрибуционен одит (четвърти етап) не е присъщ за приблизително
74,0% от изследваните предприятия. Този резултат дава основание да се направи аргументирания извод, че тази група изследвани предприятия не познават броя, място на дистрибуционните каналите и отделните членове; изпълняваните от тях функции; достъпност и
бариери за навлизане. Всичко това означава,
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че предприятията не са в състояние да определят дали е възможно да достигнат маркетинговите цели с провежданата дистрибуционна политика. При останалите 26,0% от предприятията маркетинговият одит се осъществява в голяма, много голяма и пълна степен.
Над 74,0% от предприятията не определят ясни, точни, специфични и измерими във
времето дистрибуционни цели – географско
покритие, обхват, присъствие и проникване в
отделните дистрибуционни канали и общо за
цялата дистрибуционна мрежа по отделни географски пазари и за страната като (шести
етап). Подобни са резултатите от изследването на следващия (седми) етап: 79,0% не определят адекватни дистрибуционните стратегии и не разпределят по адекватен начин дистрибуционните функции; въпросите свързани
с мърчандайзинга не се застъпват от 80,0%
от предприятията.
Изследването на осми етап (определяне
на дистрибуционните програми) допълва
оценката на процеса на дистрибуционно планиране. При него се наблюдава относително
по-добра структурата на оценяване – при
32,0% от предприятията етапът се осъществява на удовлетворително ниво. Неблагоприятен факт, е, че при едва шест предприятия се
постига добра, много добра и пълна координация с планирането на останалите елементи
на маркетинговия.
Една незначителна част от предприятията
(18,0%) извършват необходимия анализ на
инвестициите и оперативните разходи (девети
етап), които се извършват по отношение на
дистрибуционните канали – навлизане, разработване и тяхното поддържане. Останалите
82,0% не разглеждат този въпрос. Тези резултати свидетелстват, че като цяло в предприятията от сектора на безалкохолни напитки
и минерални води не се се осъществява адекватно бюджетиране и финансова обосновка на
дистрибуционната политика на предприятието.
Изводи
Получените от изследването резултати
свидетелстват, че при преобладаваща част от
предприятията от сектора на безалкохолни
напитки и минерални води, като основен
представител БОС, се наблюдават редица съществени пропуски свързани с дистрибуционното планиране. На тази база могат да се откроят няколко групи предприятия.

Към първа група спадат онези предприятия, при които е налице неразбиране ключовото значение на дистрибуцията за БОС. При
тази група предприятия възможностите за
постигането на устойчив растеж и развитие са
незначителни.
На второ място се поставя групата от
предприятия, при които е налице познаване и
приемане ролята и място и мястото на дистрибуционна политика, но се наблюдават съществени недостатъци по отношението на
дистрибуционното планиране и мениджмънт
като цяло. При тях съществуват по-добри
предпоставки за повишаване на пазарния им
потенциал в сравнение с първата група.
При трета група е налице разбиране и
приложение на дистрибуционните функции в
най-пълна степен. При предприятията от тази
група е налице дистрибуционно планиране,
което се провежда съобразно предварително
приета методика, но дори и при тях се откриват проблемни области, преодоляването на
които би допринесло за устойчиво нарастване
на продажбите. Като цяло един от найсериозните недостатъци е постигането на
единство между планирането на отделните
елементи на маркетинговия микс.
Преодоляването на идентифицираните
слабости би разкрило редица възможности за
повишаване на конкурентоспособността БОС
и устойчиво нарастване на продажбите им, а
оттам и на приходите на разглежданите предприятията.
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IMPROVEMENT OF DISTRIBUTION PLANNING - PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE
GROWTH IN SALES OF FAST-MOVING COSTUMER GOODS
Radko Radev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Given the particularities of the Fast-moving costumer goods (FMCG) in this report is derived conceptual
methodological framework of the process of distribution planning, implementation of which is taken as necessary
conditions for sustainable sales growth. The proposed framework has been developed and approved by the author
in thirty-eight enterprises sector Soft drinks and bottled water, and based on the fact that the sector is one of the
main representatives of FMCG. The basic results of the survey and assess the extent to which applies a
distribution planning so as to promote sustainable growth in sales of enterprises are represented.
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ЗНАЧЕНИЕ НА ЦЕНОВАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА УСПЕХА НА
БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС В НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ
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Резюме
Сложната и динамична икономическа конюнктура, породена не само от глобализацията на пазара и засилващата се конкуренция, но и от икономическата и финансова криза, поставя нови предизвикателства пред
българските предприятия, за търсене на възможности за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Формирането на пазарните цени, отразяващи не само вътрешно – фирмената специфика, но и съобразени с условията на пазара са ключовият фактор за постигане на успех, в условията на еднотипни технологии, еднаква
производителност и маркетингова дейност от страна на фирмите опериращи на съответния пазар.
Ключови думи: конкурентоспособност, ценообразуване, управление.
Key words: competitiveness, pricing, management.

Развитието на бизнеса през последните десетилетия, се основава преди всичко на непрестанния стремеж на фирмените мениджъри
да осигурят възможности за повишаване на
конкурентоспособността на бизнеса си. Опитите в тази насока са свързани преди всичко със
създаване на конкурентни предимства за фирмите и/или оползотворяването на съществуващи такива. За устойчивост на пазарните позиции, в съвременните динамични условия не
може да се говори, предвид бурното развитие
на технологии, продукти, иновативни подходи в
управление и производство и др. Ето защо,
съществуват редица публикации на учени в
областта на конкуренцията, конкурентоспособността и поддържането на устойчив растеж на
бизнес организациите (М. Портър, Р. Каплан,
Д. Нортън, А. Нийли, И. Б. Рубин, Д. Стоянов,
М. Велев, Т. Ненов, М. Рибов и др.). Изследванията в тази посока са както в областта на теорията, така и на практиката. Характерно за тях
е, че се основават на значителна мултидисциплинарност, имаща за цел да покаже взаимовръзките между отделните функционални области в управлението на дейността и пазарните
позиции притежавани от фирмата. Търсенето
на възможности за анализ, оценка и повишаване на конкурентоспособността на предприятията, се основава преди всичко на правилното
дефиниране на гледните точки, от които ще се
извърши изследването й. В тази връзка Д. Серафимова [11], в своя публикация подчертава,
че в началото (80–те години на ХХ в.), конкурентоспособността се изследвала преди всичко
на отраслово и фирмено равнище, което преминава на по–късен етап в изследвания на на-

ционално ниво. Това развитие на постановките
за конкурентоспособността, продължава да се
задълбочава в посока конкурентоспособност на
ниво продукт и търговска марка. Съществуващото многообразие от класификационни признаци отнасящи се до конкуренцията ни дава по
задълбочена основа за нейното идентифициране и анализиране.
Възможностите за повишаване на продуктовата конкурентоспособност, а чрез нея и на
фирмената, се основава най–вече на обвързването й с категориите качество и цена на продукта. В тази връзка можем да очертаем и основните направления на продуктовата конкуренция и да ги обобщим до ценова и неценова
[8]. Обект на настоящата публикация е ценовата конкурентоспособност на продуктите, а
предмет системата от мерки необходими за
постигане на устойчив ръст и добър пазарен
имидж на продуктите на българските фирми,
чрез цената.
Целта на публикацията е след изясняване
на понятието ценова конкурентоспособност да
се предложи система от мерки за повишаването й във връзка с търсенето на възможности за
устойчив ръст на продажбите и положителна
ценова репутация на стоките.
Възможностите за повишаване на конкурентоспособността на продуктите и услугите на
вътрешния и международните пазари са представяни многократно, но в различните етапи от
икономическото развитие те придобиват разнопосочно значение. Поради тази причина стремежът на учените е постоянно да поддържат и
изострят вниманието на мениджърите към
комплекса от мерки, които биха могли да се
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възприемат за подобряване на пазарните позиции – на национално, фирмено и продуктово
равнище. Фирмите, както беше споменато,
съществуват в условията на непрестанен сблъсък между разнообразни контролируеми и неконтролируеми фактори, явления и процеси,
което налага изключителна деликатност при
анализа и вземането на управленски решения
за развитието на бизнеса. Това означава, че
предприятието трябва да се разглежда като
неразделна част от сложната система на взаимодействия между отделните елементи на средата и концентрирането на усилията към тези
от тях, които се явяват ключови за успеха на
бизнеса. М. Портър, подкрепя изложената до
тук теза с думите „…конкурентно предимство
се поддържа единствено чрез неуморни подобрения. Малко са конкурентните преимущества,
които не могат да се заимстват” [10].
Във връзка с търсенето на възможностите
за повишаване на ценовата конкурентоспособност, от особена важност е изясняването на
следните методически въпроси:
Първо, конкуренцията като икономическа
категория е сложен комплекс от установени на
пазара отношения, разбирани най–общо като
икономическа надпревара между различни бизнес субекти, чрез която се цели реализация на
собствените интереси, за сметка на чуждите. В
тази връзка:
Второ, конкурентоспособността трябва да
се разглежда като пригодност на стопанските
субекти да се конкурират [7]. Това, както твърди Т. Ненов „е един от основните вътрешни
(ендогенни) фактори за функциониране на
фирмата и се реализира чрез комуникиране с
други субекти на външната среда (екзогенни)
фактори. В широк смисъл означава възможност за победа в някакво съперничество.” [8].
Трето, ценовата конкуренция, от своя
страна е неотменим елемент на цялостната
концепция за пазарната конкуренция. Ето защо,
считаме че под ценова конкурентоспособност,
трябва най-общо да се разбира възможност на
стопанската организация, чрез ценови мерки,
да оползотворява или създава конкурентни
предимства, които да й осигурят постигне устойчив пазарен ръст и преимущество в директната надпревара с конкурентите.
Трудно бихме могли да възприемем значението на тези понятия в този утопичен чист
вид, предвид новите икономически реалности
породени, както от развитието на Информационното общество и Икономиката на знанието,
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така и от Тоталното Управление на Качеството
(TQM) е немислимо. Считаме, че към настоящето ценовата конкурентоспособност на продукта се преплита в значителна степен с неценовата, поради което, задачата на фирменото
управление се усложнява значително и системата от мероприятия за повишаване на конкурентоспособността придобива ново измерение.
Именно на тази основа можем да твърдим,
че конкурентоспособността на продуктите се
основава най–вече на следното:
- Като се увеличават общите ползи;
- Като се намаляват общите разходи за
клиента;
- Като се съчетават намаляването на
общите разходи с увеличаване на общите ползи.
Именно тези три направления на продуктовата конкурентоспособност се основава за
обвързването й с цената на стоката или услугата. Това се дължи на факта, че всички те са
обвързани с осъзнаването от страна на потребителите на ползите, които ще получат от закупуването на продукта и цената която трябва да
заплатят. На тази основа могат да се направят
следните обобщения по повод конкурентоспособността на продукта, които са в синхрон и с
идеята за ценовите конкурентни предимства:
- Конкурентоспособността е израз на
превъзходство на даден продукт пред
предлаганите на пазара аналогични изделия, по отношение на съвкупността
от характеристики и съпътстващите
неговата продажба услуги;
- Източник на конкурентни предимства
са не само по-ефективните технологии
на производство на продукти, но и методите за реализация, начинът, по който изделието достига до крайния клиент, както и предимствата му при самото потребление след това.
- Конкурентоспособността се изразява в
способността на продуктите да изпълняват своите функционални характеристики, т.е. да съответстват на потребителските очаквания, да удовлетворяват техните изисквания.
От казано до тук, може да се направи извода, че ценовата конкурентоспособност на
продуктите при действащата пазарна конюнктура, придобива ново значение и по-различен
обхват. Към настоящия момент, не би могло да
се твърди, че тя се основава само на вътрешните за фирмата условия, свързани с разходите
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на предприятието и предимствата на производствената технология. Тя се дължи на комплекс
от фактори, които могат да бъдат дефинирани
като ключови за успешно ценообразуване, които осигуряват значителни предимства. Познаването им и възможността да се влияе върху
тях е важно за осигуряването на значителни
ценови, а в тази връзка и пазарни преимущества. Сложният характер на факторите, които
определят ценовата конкурентоспособност на
фирмата, се дължи на тяхната взаимообвързаност, която може да обособи верига на ценообразуващите фактори, които могат да бъдат
както от вътрешната среда на фирмата, така и

от нейното оперативно обкръжение (фиг. 1).
Разглеждането им, в общата взаимовръзка с
цялата дейност на фирмата доразвива идеята за
стратегическите ценови съотношения и ценовите конкурентни предимства [1], но създава и
условия за по-комплексно изследване на начините за повишаване на тяхното влияние върху
ефективността на фирмената дейност. От особено значение е да се определят не само ключовите за успеха на конкретна фирма предимства, но и мерките които могат да бъдат възприети за подобряване на конкурентоспособността
и ценовия имидж на продуктите.
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Фиг. 1. Дейности за повишаване на ценовата конкурентоспособност

Класическият ценови анализ, основан на
търсенето на връзката на цената с някой от
основните стопански дейности, бива разделян
на „пазарно-ценови” и „фирмено–ценови” [1].
Ето защо, много често се губи връзката и влиянието на някой външни, неконтролируеми или
трудно контролируеми фактори върху ценовата
конкурентоспособност. Представените на фиг.
1 дейности, много точно описват и обобщават
не само външните, но и вътрешните фактори
на ценообразуването и от умелото им извършване зависи постигане на по добра ценова репутация и стоков имидж. Всяка една от тях има
множество връзки със всички известни до този
момент ценообразуващи фактори, а именно:
- Оценката влиянието на доставчиците, не
включва в себе си само оценка на зависи-

мостта на дейността ни от тяхната сила и
пазарна мощ. В много свои разработки, някой учени подчертават зародилата се в края
на ХХ в. тенденция, фирмите да стават все
по-взискателни към доставчиците си, като
разработват различни стратегии и мероприятия за „измерване изпълнението на доставчиците” [9]. Повишаването на изискванията към доставчиците, изграждането на
методика за тяхното оценяване е приоритет
на големите фирми, но е необходимо, то да
се превърне в добра практика за всички,
поради това, че:
а. ще се повиши качеството на доставяните суровини, материали и
полуфабрикати;
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б. ще се повиши качеството на доставката, намаляване на времето
за доставка, по малки складови
запаси и др.;
в. ще се намалят значително разходите на фирмата за складиране,
за брак и др.;
г. ще се запази или подобри качеството въпреки по ниските разходи
за неговото производство.
Оценката влиянието на клиентите е
особено важна, предвид значителната
глобализация на пазара и все поожесточена конкуренция между отделните производители. Динамиката при
преноса на ноу-хау, еднотипните производствени мощности и суровини, не
могат да дадат съществени предимства
на продуктите, поради което, мнението
на клиентите е изключително важно за
повишаване не само на качеството, но
и за повишаване на ползите предлагани
за клиентите чрез допълнително обслужване или съпътстващи продукти и
услуги. Естествено тези мероприятия
не биха намалили разходите за производство и реализация, които от своя
страна да повишат конкурентоспособността, но в значителна степен, биха
могли да увеличат пазарния дял. Оценката на клиентите и техните потребителски нагласи, стоят в основата на
пазарното ценообразуване и чрез тях
се фирмите се стремят да повишават
конкурентоспособността на цените си.
Оценката на работниците и служителите е свързана при всичко с оценка на
техните знания, умения, трудови навици и изпълнението на задачите, които
им се поставят. По този начин се цели
установяване на фактическата производителност на труда. Той от своя
страна е в основата на снижаването на
разходите за производство, а не ниската работна заплата. Тази оценка позволява на фирмения мениджмънт да
разкрие проблемите свързани с работата на хората, да измери издръжката
на всяко едно звено и да го съпостави
с ползите, които то носи за предприятието. По този начин се вземат решения за използване на аутсорсинг за някой дейности или за търсене на възможности за повишаване производи-

телността. Всичко това, освен към
снижение на разходите включвани в
себестойността, респективно в цената,
имат за цел и повишаване на качеството на продукта и предлаганите съпътстващи услуги.
- Оценката на влиянието и силата на
конкурентите има особено място в
системата от мерки за повишаване на
ценовата конкурентоспособност. Основната цел пред ръководството е да
определи, кои са основните конкуренти, какви са техните пазарни позиции и
финансови възможности (ако е възможно). Тази информация е важна, за
да се направят обобщени изводи за диапазона на действията които фирмата
може да реализира, за да не изпадне в
състояние на ценова война или да предизвика общи действия на останалите
конкуренти срещу нея.
Направеният обзор на дейностите показва,
че повишаването на ценовата конкурентоспособност е сложна и всеобхватна управленска
дейност. Изследванията в областта на конкурентоспособността в Р. България показват, че
все още като основно конкурентно предимство
инвеститорите и мениджърите определят ниската цена на труда. Подобни разсъждения през
последните години се оказват много опасни, за
редица бизнес сектори, тъй като се оказва, че
качеството на стоките произведени у нас пада,
както и това, че сме на последните места по
производителност на труда, внедрени нови технологии и др. Ето защо, според нас, от особено
значение, предвид новите реалности на икономиката след значителните поражения на световната икономическа и финансова криза да
насочим вниманието си именно към търсенето
на възможности за повишаване на конкурентоспособността на продуктите си. Представения общ, концептуален модел, може да се развие чрез конкретни стратегии за реализация на
всяка от посочените дейности, а обобщената
оценка, ще ни даде възможност за формиране
на конкурентоспособна цена на качествен продукт, който да бъде предложен на пазара.
В заключение е важно да се отбележи, че
постигането на устойчив растеж и повишаването на конкурентоспособността са изключително
трудни за постигане и поради това има такова
многообразие от публикации по темата. Важно
е да се осъзнае, че бизнесът в България, в поголямата си част се е водил в известен смисъл

ЗНАЧЕНИЕ НА ЦЕНОВАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА УСПЕХА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС В НОВАТА ...

хаотично през последните десетилетия, без да
бъде изградена ясна визия за неговото развитие. Именно поради това считаме, че е важно
да се изградят подобни системи, които да бъдат
развити, в зависимост от естеството на сектора, в който ще се развива дейността на предприятието и благодарение на които, целенасочено ще се стремим към повишаване на ценовата
конкурентоспособност на произвежданите у
нас продукти не само на националния, но и на
международните пазари.
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IMPORTANCE OF THE PRICE COMPETITIVESNESS FOR SUCCESS OF THE
BULGARIAN BUSINESS IN NEW ECOMOMIC REALITY
Yordan Ivanov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The complex and dynamic economic environment caused not only by market globalization and increasing
competition, but also the economic and financial crisis poses new challenges for Bulgarian companies to look for
new opportunities to improve competitiveness. Formation of market prices that reflect not only internally company specific, but consistent with market conditions are key to achieving success in terms of identical
technologies, identical performance and marketing activities by firms operating in the market.
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ПРОПОРЦИИ В СТОКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДОВОЛСТВЕНИ ПРОДУКТИ
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Резюме
В доклада се изследват основни пропорции в стоковото производство на продоволствени продукти в България. Формулират се изводи относно съществуващи пропорции и се открояват насоки за бъдещото им развитие.
Ключови думи: продоволствени продукти, пропорции.
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Увод
Като част от икономиката на България,
стоковото производство на продоволствени
продукти има важно значение, защото чрез
него: се използва потенциала на страната; осигуряват се ресурси за износ, за преработване в
хранително-вкусовата промишленост и за потребление от населението; до голяма степен
зависи националната продоволствена сигурност. В доклада обект на анализ са 29 основни
продоволствени продукти от селското стопанство (19) и хранително-вкусовата промишленост
(10). При подбора им допълнително се взема
под внимание и това те: да са достатъчно на
брой, да са основополагащи за производството
и за продоволствения износ и да формират
хранителния рацион на българина. Стоковото
им производство се разглежда за периода
1968-2008 г. (41 години), време, достатъчно
дълго, за да се изведат основни тенденции и
пропорции в неговото развитие и разнообразно
от гледна точка на промени, настъпили в националната икономика. Обособени са два подпериода: първи, през който в продължение на 23
години икономиката на България е планова и
втори – след 1990 г., когато стартира преходът към пазарна икономика, с произтичащите
от това промени в управленско, структурно,
технологично и друго отношение. Последните
три години от периода са важни за България по
своему, защото 2006 г. е предстартова за
влизането ни в ЕС, а 2007 и 2008 г. – България е вече страна-член на Общността. През
тези години се полагат основите на формиране
на нова икономическа среда, в която се развива стоковото производство. В тази среда се
залагат като условия всички изисквания, предявявани към страната във връзка с членството й
в ЕС. Отделено е внимание и на някои лимити-
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ращи производството на продоволствени продукти фактори (обработваема земя, селскостопански животни, население на страната). Но в
доклада акцентът е поставен върху промените
в основни пропорции в стоковото производство
на продоволствени продукти в България и насоките за бъдещото им развитие.
1. Измерения на стоковото производство на
продоволствени продукти в България
През 2008 г. в сравнение с 1968 г. при 23
продукта (79,31% от общия им брой) стоковото им производство намалява и само при 6
(20,69%): пшеница, ечемик, царевица за зърно,
слънчоглед, месни произведения и кашкавал –
се увеличава. Друга особеност е тази, че през
2008 г. производството на важни продоволствени продукти е свито под 10% (фасул 3,93%, праскови - 9,15%, десертно грозде 4,64%, сливи - 4,86% и ябълки - 5,50%) в
сравнение с базисната 1968 г.
През 1990 г. в сравнение с 1968 г. за
производството на продоволствени продукти е
характерно следното: от една страна е налице
увеличаване на обема му при повечето продукти – 16 (55,17%) и от друга - отново посочените 5 продукта са под базисното равнище, но в
случая процентът е доста по-висок и варира
между 10 и 50%.
През 2008 г. в сравнение с 1991 г. картината по отношение на производството на продоволствени продукти е доста по-различна.
Увеличава се производството едва на 7
(24,14%) от продуктите: пшеница, слънчоглед,
месни произведения, плодови консерви, кашкавал, захар и захарни изделия. Под 50% от базисното равнище остават 15 продукта (51,7%).
Изводът, който може да се направи е, че
стоковото производство на продоволствени
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продукти от селското стопанство и хранителновкусовата промишленост за периода на анализа
носи белезите на ограниченост (по отношение
на количествените му измерения). Тази ограниченост е резултат от формиралата се дълготрайна тенденция на намаляване на производството на продоволствени продукти, следствие от
реформите в икономиката на страната и срива
в производството им. Докато през първия подпериод производството се увеличава, то промените през втория са в посока на неговото
свиване. Това се отнася най-вече за продоволствени продукти, за които има подходящи природни и икономически условия за отглеждането
и производството им.
2. Фактори, лимитиращи стоковото производство
Стоковото производство на продоволствени продукти през периода 1968-2008 г. се развива, изпитвайки влиянието на важни лимитиращи го условия:
Размер на обработваемата земя. През
1968 г. обработваемата земя в България е
48067 х. дка, докато в края на периода през
2008 г. тя намалява със 17462 х. дка и достига 64% от базисното равнище. Този процес е
особено силно изразен през подпериода, свързан с прехода към пазарна икономика, когато
намаляването й е много по-силно изразено - с
15822 х. дка (2008/1991 г.) в сравнение с
периода на плановата икономика, когато намаляването е едва с 1640 х. дка (1990/1968 г.).
Следователно стоковото производство се осъществява в условията на силно намаляване на
ресурса обработваема земя.
Брой на селскостопанските животни. По
отношение на броя на основните видове селскостопански животни определено може да се
каже, че те намаляват през 2008/1968 г. и
това намаление варира от 9,32% (биволи) до
70,55% (птици). Изключение има само при
козите.
Население на България. През 2008 г.
спрямо 1968 г. средногодишния брой на населението в България намалява със 780250 души. И докато през първия подпериод се наблюдава увеличаването му със 7,24%, то през
втория – е налице обратна тенденция – на намаляване, в резултат на което то достига
84,69% от базисната 1991 г. Съпоставянето
на динамиката на промените в населението на
България (средногодишно) с тези в производството на основни продоволствени продукти от

стоковото производство показва, че след 1990
г. намаляването на производството изпреварва
намаляването на населението. А това от своя
страна води до намаляване на производството
на човек от населението, и оттам - до проблеми, свързани с намаляване на количествата на
предлагането на продоволствени продукти на
вътрешния пазар.
Климат. Промените в климата влияят изключително силно и директно върху равнището
на средните добиви на земеделските култури. В
потвърждение на това е фактът, че през периода 1968-2008 г. при всички наблюдавани култури има последователно редуване на години с
увеличаване на добива, с такива – на намаляване (или срив) в тях. Спецификата на отделните култури формира и различия в тези съотношения. За анализирания период културите могат условно да се обособят в три групи:
- първа, в която съотношението е 20:20,
т.е. броят на годините на увеличаване и
на намаляване на средните добиви е равен. Към тази група се отнасят: 5 култури (26,31% от общия им брой): царевица за зърно, пипер, кайсии, сливи и
ябълки;
- втора, в която годините с увеличаване
на средните добиви са повече от тези с
регистрираното им намаляване. В нея
влизат 8 култури (или 42,10% от общия
им брой) – ечемик, лук, пшеница, слънчоглед, картофи, череши, люцерна и
ягоди. Съотношенията варират от:
21:18 (ягоди) до 26:14 (ечемик);
- трета, в която броят на годините, за които е характерен срив в средните добиви преобладават. Към тази група се отнасят 6 култури (31,59%) – винено
грозде, домати, царевица за силаж, десертно грозде, фасул, праскови. Съотношенията са в границите от 19:21 (в
полза на годините със сривове) – винено грозде, домати, царевица за силаж
до 16:24 (праскови). Съпоставянето на
динамиката на производството на продоволствени продукти от растениевъдството с динамиката на средните добиви
показва, че при повечето култури, по
отношение на 1968 г., развитието на
производството следва линията на развитие на средните добиви Следователно
може да се направи обобщението, че
климатичните условия по косвен път
влияят (а в някои случаи и лимитират)
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производството на продукти от растениевъдството.
Промени в икономиката на България и в
развитието на селското стопанство и ХВП. Те
влияят върху броя на населението, размера и
начина на използване на обработваемата земя
и броя на селскостопанските животни в страната. Едновременно с това, тенденциите в развитието на производството на продоволствени
продукти показват, че независимо от специфичните им особености (от съдържателно, технологично и потребителско естество) влиянието
на прехода от планово-икономическа система
на организация, управление, технология към
пазарно ориентирана е пряко и силно изразено
върху равнището на стоковото им производство.
Следователно основните характерни белези на стоковото производство в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост
през периода 1968-2008 г. са: намаляване на
обема му; широк диапазон на промяна в него;
силно редуциране на списъка на отглежданите
земеделски култури и извеждане на няколко
основни продукта; редуване на интензивни с
екстензивни периоди на производство. В този
си вид, в края на анализирания период, стоковото производство на основни продоволствени
продукти от една страна като източник на
предлагане на такива продукти на вътрешния
пазар е силно ограничено, а от друга – в този
си вид затруднява осигуряването на ресурси за
експорт. Сложилите се дълготрайни тенденции
не дават основание за оптимизъм по отношение
на съществени промени в така очертаната картина в краткосрочна перспектива. Но едновременно с това, в средносрочна перспектива,
стоковото производство на продоволствени
продукти освен преодоляване на дефицити и
стабилизиране на развитието му следва да отчита изискванията, предявявани към качествените параметри на продуктите, предлагани на
пазара, съобразяване на технологиите за производство им с екологичните стандарти, с промените в потребителските нагласи. Това изисква комплексен подход при решаване на проблемите и дългосрочна стратегия за развитието
му. В нея следва да са откроят ясно приоритетите и да се заложи на пълноценно използване
на природните дадености на страната.
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3. Основни пропорции в стоковото производство
3.1. Съотношение между минималните и максималните количества на произведените продукти
Разпределението на 29-те продукта по величината на тези пропорции е следното:
- съотношение 1:5 пъти - 11 продукта
(пшеница, ечемик, царевица за зърно,
слънчоглед, картофи, пипер, винено
грозде, олио, захар, захарни изделия,
гроздови вина);
- съотношение 1: (6-10) пъти - 7 продукта (домати, череши, ягоди, люцерна,
месни произведения, сирене, кашкавал);
- съотношение 1:(11-15) пъти - 5 продукта (кромид лук, кайсии, месо, зеленчукови и плодови консерви);
- съотношение 1:(16-20) пъти - 1 продукт (праскови);
- съотношение 1:(21-25) пъти - 2 продукта (ябълки, сливи);
- съотношение 1:(26-30) пъти - 1 продукт
(царевица за силаж);
- съотношение 1:(31-35) пъти - няма;
- съотношение 1:(36-40) пъти - 2 продукта (фасул и десертно грозде).
Тези пропорции открояват три основни характеристики на стоковото производство:
а. изключително широкия му обхват за
периода 1968-2008 г.;
б. силното му редуциране при някои продукти до критични измерения (фасул,
десертно грозде);
в. наличието на благоприятни условия за
отглеждане на земеделски култури в
България. Доказателство за това са
постигнатите резултати през първата
половина на периода и ограничените
възможности за използване на обективните дадености в страната през
втората му половина.
3.2. Вътрешно-продуктови структури
Промените във вътрешно-продуктовите
пропорции водят до промени в структурите, а
оттам и до промени в специализацията на производството.
При различните продукти промените са
различни:
- почти не се променят вътрешните пропорции при зеленчуковите култури и
млякото;
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от
сравнителна
равнопоставеност
между отделните култури се преминава към монокултурно производство
(зърнопроизводство);
- обратно, от монокултурно производство се преминава към равнопоставеност между отделните култури (овощни
видове).
Но независимо от промените в отделните
групи продукти винаги се очертава по един
водещ продукт. Например:зърнопроизводство–
пшеница, зеленчукови култури - домати, овощни видове - ябълки, грозде - винено грозде,
мляко - краве мляко.
-

3.3. Съотношение между количеството на основни фуражи и броя на основните видове селскостопански животни
За периода на анализа има съответствие
между производството на фуражни култури и
броя на селскостопанските животни. То се изразява в следното: до 1989 г. увеличаването на
броя на говеда, овце, кози и свине (с изключение на биволи) се съпътства с приблизително
аналогични промени в производството на фуражи, а след 1990 г. - намаляването на основните видове селскостопански животни (с изключение на кози) е съпътствано с намаляване
на производството и на двете наблюдавани фуражни култури.
3.4. Съотношения между производството на
суровини (от селското стопанство) и продукти
от хранително-вкусовата промишленост:
а. слънчоглед – олио. До 1996 г. промените в производството на слънчоглед и
на олио са еднопосочни – към увеличаване на количествата им. От 1997 г. до
2007 г. се оформя известна диспропорция между бързото увеличаване на
производството на слънчоглед и възможностите на растително-масления
клон на хранително-вкусовата промишленост да го преработва. Явява се излишък на суровина, който става обект
на износ. Така през 2007 г. и 2008 г.
относителният дял на износа на слънчоглед от общото производство е съответно 54,38% и 62,66%;
б. зеленчуци (домати, пипер) – зеленчукови консерви. До 1990 г. е налице пропорционалност между промените в производството на суровина и на преработена продукция. По-късно, през 1991-

1995 г. и през 1997-2001 г. суровината
е в повече в сравнение с възможностите
на консервната промишленост, след което отново се стига до известна пропорционалност;
в. плодове - плодови консерви. И тук подобно на ситуацията при зеленчуковите
консерви сривът 1990-2002 г. в консервната промишленост не позволява
да се оползотвори напълно суровината;
г. винено грозде – гроздови вина. Почти
през целия анализира период се наблюдава съответствие между производството на грозде и на вино. Изключение в
това отношение правят няколко години
(2001-2003 г.), когато производството
на винено грозде надвишава възможностите на винарската промишленост
да го преработи.
3.5. Вътрешно предлагане – износ
В тази пропорция под „вътрешно предлагане” на продоволствени продукти на пазара се
разбира цялото количество продукти, което
остава след като от стоковото производство (в
селското стопанство и хранително-вкусовата
промишленост) се приспадне количеството за
износ. В случая, за целите на анализа се допуска тази условност, разлагайки производството им на двата компонента и пренебрегвайки
количеството, което се заделя за производствени нужди, за резерв и др. Тази пропорция се
разглежда за три подпериода по три години: а)
началото му (1968-1970 г.); б) в средата, преди началото на прехода към пазарна икономика
(1987-1989 г.) и в края му (2006-2008 г.).
През подпериода 1968-1970 г. в износната листа на България фигурират 32 продоволствени продукти, от които от селското стопанство 12 и от хранително-вкусовата промишленост – 20.
По-голямата част от продуктите, произведени в селското стопанство са предназначени
за вътрешния продоволствен пазар. От тях с
най-висок относителен дял на износа се очертават следните продукти: яйца (26-34%), праскови (около 28%), домати (20-25%).
При продуктите от хранително-вкусовата
промишленост се наблюдава следната диференциация:
а. една част са предназначени в поголяма степен за износ: ликьорни вина
(79-94%), конфитюри (77-92%), ком-
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поти (74-96%), зеленчукови консерви
(60-73%);
б. друга част - са изцяло за вътрешния
пазар – захарни изделия (около 96%);
в. трета част - в нея попадат останалите
продукти (винен дестилат, свинско месо, сирене, кашкавал и гроздови вина).
Относителният дял на износа при тях
се изменя в границите от 7-14% (свинско месо) до 41-60% винен дестилат.
През подпериода 1987-1989 г. в износната листа на България фигурират 19 продоволствени продукти, от които от селското стопанство 7 и от хранително-вкусовата промишленост
– 12. Износната листа се характеризира със
следните белези:
а. в основни линии тя се запазва. Има известно намаляване на броя на продуктите в сравнение с посочените за
1968-1970 г. От селското стопанство
отпадат царевица, кромид лук, слънчоглед и ягоди, а от хранителновкусовата промишленост - винен дестилат и масло, но се включват телешко
и агнешко месо;
б. най-голям е износът на: пшеница 271-454 хил. т, трапезни вина - 153172 хил. литра, пресни плодове – 109163 хил. т, компоти – 45-65 хил. тона.
Пропорцията „вътрешно предлагане - износ” през подпериода 1987-1989 г. в България
е показана за 19 основни продоволствени продукти.
При всички продукти, произведени в селското стопанство е характерно това, че те са
предназначени основно за вътрешния продоволствен пазар. Относителният дял на износа в
тази пропорция е най-висок при: ябълките (1112%) и доматите (9-10%);
При продуктите от хранително-вкусовата
промишленост се наблюдава следната диференциация:
а. продукти, предназначени в по-голяма
степен за износ: конфитюри (71-81%),
компоти (65-83%), зеленчукови консерви (65-71%);
б. продукти, предназначени изцяло за
вътрешния пазар - кашкавал (около
92%), агнешко месо (97-98%), свинско месо (97-99%) и захарни изделия
(около 98-100%);
в. в тази група попадат останалите 5
продукта, които подредени във възходящ ред според относителния дял на
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износа им изглеждат така: телешко
месо (5-10%), сирене (15-19%), птиче
месо (20-29%), доматено пюре (4166%) и гроздови вина (50-64%).
В сравнение с износната листа през първия подпериод (1968-1970 г.), макар че тя като
номенклатура почти се запазва, се забелязват
някои ясно очертани тенденции:
а. при основната част от продоволствените продукти делът на износа намалява:
в селското стопанство (домати – от
19-25% на 9-10%, пипер от 6-9% на
3-5%, ябълки от 12-17% на 10-12%,
праскови от 28-29% на 7-8%, грозде
от 6-13% на 3-5% и яйца – от 30-34%
на 2-4%) и в хранително-вкусовата
промишленост (свинско месо от 714% на 1-3%, сирене от 30-39% на
15-19%, кашкавал от 22-35% на около 8%, компоти от 74-96% на 65-83%
и конфитюри от 77-92% на 71-81%).
При различните продукти причините,
довели до тези промени са различни.
При яйцата например производството
през 1987-1989 г. нараства почти
двойно, но износът им намалява многократно. При други продукти (пипер,
ябълки, праскови и грозде) намаляването на производството им е съпроводено с намаляване и на количествата
за износ;
б. при зеленчукови консерви и сливи делът на износа им се запазва почти
непроменен;
в. увеличаване на дела на износа има
единствено при гроздови вина от 2739% на 50-64%. В случая причината
за този резултат е, че се засилва експортната ориентация на производството им.
През този подпериод в България са внесени следните количества продоволствени продукти: сурово кафе – 5,2-9,5 хил. т., сурово
какао – 10,3-15,8 т., говеждо месо – 0,1482,6 хил. т., свинско месо – 0,5-8,3 хил.т, лимони – 12,4-14,9 хил. т., портокали – 8,3-9,8
хил. т. и маслини – 0,5-0,9 хил. т.
През подпериода 2006-2008 г. в износната листа на България фигурират 21 продоволствени продукти, от които от селското стопанство 4 и от хранително-вкусовата промишленост
- 17. Износната листа се характеризира със
следните белези:
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а. В сравнение с другите подпериоди, като номенклатура на изнасяните продукти, тя се редуцира силно. В нея се
включват: а) от продуктите в селското
стопанство: домати, краставици и корнишони, ябълки и пшеница и б) от продуктите в хранително-вкусовата промишленост: месна промишленост (месо от едър рогат добитък, свинско месо и месо от домашни птици); рибна
промишленост (риба); млечна промишленост (бяло саламурено сирене и
кашкавал); консервна промишленост
(зеленчукови консерви, месни консерви, доматени консерви, конфитюри,
желета, мармалади, пюрета и каши);
винарска промишленост (гроздови вина) и замразени зеленчуци и замразени
плодове;
б. В сравнение с разгледаните предходни
подпериоди количеството на изнесените продукти също е силно намалено.
Пропорцията
„вътрешно
предлаганеизнос” през подпериода 2006-2008 г. в България е показана за 11 основни продоволствени
продукти: от селското стопанство - 8 и от хранително-вкусовата промишленост - 3.
С изключение на слънчоглед и на краставици, всички останали продукти, произведени в
селското стопанство са предназначени основно
за вътрешния продоволствен пазар. Освен, че
намалява броя на продуктите за износ, от износната листа “изчезват” и традиционни в миналото продукти като грозде, домати, ябълки.
От разгледаните продукти в хранителновкусовата промишленост с най-висок относителен дял на износа е слънчогледовото олио
(24-37%). Тук се забелязват освен силно намаляване на броя на продуктите за износ и отсъствието на такива, с преобладаващ дял на износа.

Едновременно с това, през подпериода
2006-2008 г настъпват промени във вноса на
продоволствени продукти в България. Те се
изразяват в следното:
- Има традиционни вносни продукти, за
които няма подходящи условия за отглеждане в страната. Такива са: цитросови плодове – 46-58 хил. т.;
- В България започват да се внасят и такива продукти, за които в страната има
благоприятни условия за отглеждането
им и в миналото те са били обект на
износ, но сега поради дефицити в производството и потребност от задоволяване на продоволствените потребности
от тях става обратното – те се превръщат в обект на внос. Такива са пресни
плодове - 181-206 хил. т., в т.ч. ябълки
- 33-37 хил. т. и праскови – 4-9 хил. т.
Макар и с чувствително по-малки количества в износната листа влизат и кайсии, сливи, грозде и др.
Насоки за развитие
Насоките за развитие на разглежданите
основни пропорции следва да се търсят в няколко направления:
- нормализиране на обхвата на производството на продоволствени продукти;
- преодоляване на негативните последици
от намаляване на номенклатурата на
произвежданите продоволствени продукти;
- по-пълноценно използване на природните дадености в България за достатъчно в количествено и качествено отношение продукти;
- обвързване на суровинната база с капацитета на предприятията от ХВП;
- подобряване на експортната листа на
продоволствените продукти.

PROPORTIONS IN COMMODITY PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS IN BULGARIA
Darina Ruscheva
Institute for Economic Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
The study explores the dynamics of major proportions in commodity manufacturing of food products in
Bulgaria. Conclusions about the existing proportions are formulated as well as guidelines for their future
development are relieved.
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ОБЕКТИВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРОДОВОЛСТВЕН
ПАЗАР
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Резюме
Устойчивият продоволствен пазар е от задължителните компоненти на евентуална национална аграрна и
продоволствена политика. Обективните основания за неговото проектиране са три: 1) безсилието на аграрния
пазар да възпроизведе ефективно аграрния капитал; 2) отсъствието на жизнен цикъл при стоката храна; 3)
пазарното поведение на съвкупния потребител на храни е силно икономизирано, което ще рече и силно предвидимо.
Ключови думи: продоволствен пазар, земеделска икономика, аграрна политика.
Key words: foodstuffs market, economics of farming, agrarian policy.

Провокативността на заглавието е преднамерена. Провокациите са поне две: проектиране на пазар и устойчив пазар. Отрицанието на
първата е по-директно: Пазар ли е проектираният пазар? Отрицанието на втората не може
да е толкова директно заради магията на думата „устойчивост”. Но може ли да има „устойчив пазар”? Как, ако той е устойчив, поне според най-популярните обяснения на „устойчивост” ще върши своята работа, ще бъде ефективен? Ще бъде пазар?
Ключът за смисъла на нашето заглавие е в
прилагателното „продоволствен”.
Аграрният пазар, чийто основен компонент
е продоволственият пазар, чийто пък основен
компонент са храните, защото той обхваща и
напитките, е слаб пазар, сравнен с индустриалния пазар. Пазарът с аграрни стоки не е в състояние да възпроизведе ефективно аграрния
капитал. Тук въпросът опира не просто до възпроизводството в класическата му формула
„пари – стока – повече пари”, макар че съпоставителното й разглеждане със случая на индустриалния пазар е достатъчно показателно.
Разликата в рентабилността между двата пазара е христоматиен факт. Ако обаче отидем понадолу и разгледаме капитала в неговия широк
и комплексен обхват, имаме право примерно
на въпроса: В състояние ли е аграрният капитал да възпроизведе пълноценно човешкия капитал? Отговорът е по-скоро отрицателен.
Пряко доказателство за тази слабост на
аграрния пазар е Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Тя в най-общ
смисъл се свежда до преливане в аграрния
отрасъл на пари, от други отрасли: преки субсидии, програми за развитие на селските райо-
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ни. Основните цели на тази политика, независимо от различните формулировки са: 1) продоволствена сигурност и 2) възпроизвеждане на
аграрните производители. Заделяните за нея
40% от бюджета на Съюза означават, че без
тях, оставен сам на себе си, аграрният пазар
не е в състояние да реализира тези цели и те са
най-институциализираното доказателство за
безсилието му.
В този смисъл няма основания да се товари аграрният пазар с очакванията той сам, автоматично да подрежда продоволствения ни
живот. Резултатите от наше изследване показват, че са необходими в пъти по-високи субсидии по всички линии, за да бъде мотивиран
съвкупният производител да прекрачи фазата
на оцеляването, в която се намира сега. Но
тези резултати изрично подчертават въпросното
безсилие на аграрния пазар.
Някои фундаментални различия между аграрното и промишленото производство водят
до тази разлика в съответните пазари. Съществено за нашата тема е отсъствието на жизнен
цикъл при стоката „храна”. Теорията обяснява
жизнения цикъл на даден продукт като стока в
последователност от фази: 1) откриване на
продукта и разработване на пазара; 2) бърз
растеж на продажбите; монополна печалба; 3)
степента на нарастване на продажбите намалява; грижа за оцеляване; 4) зрялост на пазара на
дадения продукт – нарастване на конкуренцията; печалба предимно по линия на икономии от
мащаба; 5) спад на пазара.
Това припомняне е полезно за да открои
разликата между индустриалната стока и аграрно-продоволствената (която произлиза от
земеделието; такава например не е напитката
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кока-кола, доколкото се получава синтетично).
Нов хранителен продукт може да бъде открит
само като вариант на традиционен. И едва ли
някой би могъл да посочи хранителен продукт,
който окончателно да е отпаднал от пазара.
Характерно за продоволствения пазар е поскоро непрекъснатото „преоткриване” на забравени рецепти, „забравени” продукти и т.н. А
движението на пазара е в асортимента между
първичното и изобретените (откритите) нови
технологии и форми на преработка. Пазарът се
бори за вниманието на купувачи, изповядващи
потребителски ценности, които се простират в
полето между максимално преработения и
първичния продукт (суровия) – цени се стоката,
каквато е била преди хилядолетия. Продоволствената стока не остарява морално и то като
явление се осмисля предимно в характеристиката „качество”. Но за нашата тема е по-важен
общостопанският аспект. Нека се върнем към
горните фази. Ефектите на преломните етапи в
жизнения цикъл на индустриалната стока се
реализират при аграрно-продоволствената не в
приемуществено времеви, а в приемуществено
пространствени измерения. Монополна печалба
реализира аграрен производител, който разполага със специфична територия с нейните природни дадености: земя, климат, стратегическо
място. Той получава диференциална рента.
Той произвежда продукт с качества, които са
невъзможни другаде, или поне в конкурентната
на него периферия. Икономии от мащаб реализира производител, който разполага с необходимия размер земя. Това важи и за животновъдството – крупни ферми не се поддържат с
вносен, или докарван отдалече фураж.
Проблемът на разминаването в жизнения
цикъл на индустриалната и на аграрнопродоволствената стока отвежда пряко и до
разминаването в проблема „отрасли в упадък”.
Отраслите в упадък са два типа: този, който
осигурява стоката, навлязла във фазата „спад
на пазара” по смисъла на фазите в жизнения
цикъл и този, чиято продукция става по-изгодна
за производство в друга страна – изнася се
производството и неговата продукция се внася
обратно като по-евтина стока. Ясно е, че аграрно-продоволственото производство няма как
да бъде обявено за отрасъл в упадък независимо от състоянието му – по първия тип – заради
по-горе изтъкнатите разминавания. То не може
да бъде отрасъл в упадък от втория тип от
времето на отмирането на колониалната система.

Впрочем именно колониалната система е
между причините за днешното безсилие на този
пазар, наред с фактора „отсъствие на жизнен
цикъл” на неговите стоки. За нашата тема е поважно разминаването в ролята на пазара между
този стопански сектор и останалите. Но нека да
погледнем и към сферата на търсенето.
Резултатите от наше изследване показват,
че съвкупният потребител е склонен да разходва средствата си за перото „храни” по строго
консервативна схема. Тя е дървовидна и я наричаме „дърво на предпочитанията” – съвкупният потребител предпочита да харчи парите си
за храна по определен начин. Ако склонът на
дървото са разходите за храна, той се разклонява на разходи за постни храни, разходи за
блажни храни и разходи за сладки храни. Всеки
от трите клона се разклонява до конкретните
продукти: примерно разходите за постни храни
– на два следващи клона: 1) разходи за хляб,
тестени изделия и растителни мазнини и 2)
разходи за зеленчуци, варива и други зърнени
продукти. Тези следващи клонове се разклоняват съответно на разходи по подгрупи, които
подгрупи се разклоняват на разходи за конкретни продукти.
Същественото в тази схема е, че съвкупният потребител е склонен да „разклонява”
разходите си по дървото на предпочитанията в
линейни съотношения. Примерно разходите за
постни храни се явяват функция от разходите
за всички храни по формулата у = а + вх,
където „х” е стойността на общия разход за
храна, „у” е стойността на разходите за постни
храни, „в” показва наклона на линията в координатната система на „х” и „у”, „а” посочва
посоката на изменение на относителния дял на
разходите за постни храни в целия разход за
храна. Ако „а” е с положителна стойност този
относителен дял е склонен да намалява с увеличаване на стойността на разходите, ако е с
отрицателна стойност – да се увеличава с увеличаване на стойността на разходите. Ако а =
0,0, относителният дял би останал непроменен,
но такова отношение по дървото на предпочитанията не беше установено.
Условието за тази стегната схема е устойчиви ценови съотношения. Промяната в ценовите съотношения измества в нашия пример
стойността на разходите за постни храни (като
функция от разходите за всички храни) от така
описаната права линия. Емпиричните наблюдения показват това отклонение в рамките на
части от стотинката за всяка от последните
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години за цялото дърво на предпочитанията.
Същественото обаче е, че: 1) продоволственият
пазар е склонен да поддържа устойчиви ценови
съотношения (съотношения между цени на
продукти). Постоянната промяна на цените
води до постоянна промяна на ценовите съотношения, но тези съотношения вибрират около
постоянна стойност и вибрациите са толкова
по-слаби, колкото по-спокоен е пазарът; 2)
тези съотношения изграждат очертаното дърво
на предпочитанията.
Пазарните сътресения през 1996-1998
предизвикаха силни отклонения при ценовите
съотношения. Те между някои продукти се укротиха по-бързо – за 1-2 години, между други
– по-бавно – за 3-4-5 години и оттогава са относително постоянни. Но в онзи критичен момент в някои от линейните зависимости по дървото на предпочитанията се измени наклона на
правата в съответната координатна система.
Друго съществено за дървото на предпочитанията е, че посочените линейни зависимости са такива само в така описаното разклоняване. Ако подреждането на продуктите е не по
три клона (постни, блажни и сладки), а по два
или четири, тези зависимости приемат друга
форма и тя не е толкова категорична. Същото
важи и за последващото разклоняване.
Това обстоятелство дава поне един възможен отговор на въпроса Що е устойчив продоволствен пазар? – Пазарът, който поддържа
устойчиви ценови съотношения. Ако приемем,
че търсенето на този пазар е склонно да се
реализира във формата на описаното дърво на
предпочитанията, можем да допуснем, че дървото на предпочитанията изразява нормата на
продоволствено поведение на съвкупния потребител. Склонността да се нивелират отклоненията от дървото на предпочитанията, отклоненията да „вибрират” около клоните на това дърво
може да се разглежда като склонност към поддържане на поведенческа норма. В крайна
сметка движението на цените е продукт на поведението на участниците в пазара. Това дава
възможност за търсене на тясно отношение
между нормален пазар и устойчив пазар.
Същественото е, че е възможно определението „устойчив пазар”. Не е без значение, че
то става възможно откъм страна на пазарното
търсене, което обстоятелство е обяснимо както
с някои от по-горните аргументи – отсъствието
на жизнения цикъл на стоката храна, така и с
други, които остават извън нашата тема. Сам
по себе си този въпрос обхваща достатъчно
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широк кръг от достатъчно значими проблеми,
за да бъде изследван самостоятелно. Тук обаче
възниква въпросът от заглавието: Щом като
продоволственият пазар сам по себе си е склонен към устойчивост, какъв е смисълът да се
обсъжда неговото проектиране?
Българският продоволствен пазар е незрял. Ето само два показателя: значителна част
от потребяваните количества продукти са с
непазарен произход – домашно (натурално)
производство; най-фрапантният пример: това
са над 96% от зеленчуковите и плодовите консерви. Другият показател: болно съотношение
цени – качество, за което не са нужни примери. Той е свит пазар. За 20 години той не успя
да осигури общото равнище на потребление от
границата между 80-те и 90-те години. И не е
само това. Причините този пазар да заслужава
внимание са предостатъчни.
Този пазар не разполага със силата на автоматизма и това обстоятелство е със значение
по-скоро за предлагането. Той не е в състояние
да възпроизвежда достатъчно ефективно предлагането и това няма пряко отношение към
такива пазарни аргументи като равновесието,
например. Липсват важни основания да разглеждаме този пазар и да разсъждаваме върху
него с принципите на доминиращото в икономическата наука познание за пазар. То е формирано върху гърба на индустрията. Безсилието на този пазар налага упражняване на интелектуални усилия.
Отсъствието на жизнен цикъл на стоката
храна е фактор на неговата предвидимост.
Образно казано: ние не можем да знаем с какви коли ще се придвижваме и с какви уреди ще
общуваме помежду си към примерно 2030 г.,
но знаем какво ще закусваме тогава, какво ще
обядваме и какво ще вечеряме. С две думи:
предвидимо е предлагането като продуктова
схема, предвидимо е търсенето като икономическо поведение, остава някой да срещне тези
предвидимости. Не можем да очакваме от пазара – такъв, какъвто го мислим в доминиращите догми да ни подреди по най-добрия начин
продоволствения живот.
Възможни са поне два изхода: еволюция
към силен аграрно-продоволствен пазар и интелектуално въздействие върху него. Това интелектуално усилие може да се размине в някаква степен с понятието „проектиране”, но то
не изменя характера на изхода по същество.
Тук не обсъждаме изхода „еволюция”, той може да е предмет на далеч по-свободни разсъж-
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дения. Не обсъждаме и техниките на проектиране, те отвеждат пряко в политическите идеи.
Важното тук е в обективността на изтъкнатите
три обстоятелства, които, при достатъчна заин-

тересованост могат да се превърнат във водещи условия за обмисляне на това, което наричаме продоволствен пазар.

OBJECTIVE GROUNDS FOR PROJECTING A SUSTAINABLE FOODSTUFFS MARKET
Petko Todorov
Institute for Economic Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
The sustainable foodstuffs market belongs to the obligatory components of an eventual national agrarian and
foodstuffs policy. There exist three objective grounds for its projection: 1) The disability of agrarian market to
reproduce effectively agrarian capital; 2) The lack of life cycle by foodstuffs as commodity; 3) The market
behavior of the aggregate consumer of foods is strongly economized which means also strongly foreseeable.
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Резюме
Стоковите тържища са едни от най-важните канали за дистрибуция на селскостопанска продукция и хранителни стоки. Изграждането в България на система от добре работещи и на европейско ниво тържища е предпоставка за създаване на тенденция към стабилизиране на цените на хранителните продукти в следствие на
намаляване на разликата между цените на едро и дребно. Целта на настоящата разработка е да се проучи
състоянието и перспективите на стоковите тържища в България, като се посочват някои от основните проблеми пред стоковите тържища и да се представят някои изводи за изграждането и дейността им.
Ключови думи: стоково тържище, състояние и тенденции, организация.
Key words: stock market, condition and perspectives, organization.

Увод
Увеличаването на конкурентоспособността
на българските аграрни продукти изисква осъществяването на огромни капиталовложения.
Основен приоритет на политиката на България
в земеделието трябва да бъде повишаването на
конкурентоспособността на селскостопанската
продукция на международните и вътрешните
пазари.
Стоковите тържища са едни от найважните канали за дистрибуция на селскостопанска продукция и хранителни стоки. Изграждането в България на система от добре работещи и на европейско ниво тържища е предпоставка за създаване на тенденция към стабилизиране на цените на хранителните продукти в
следствие на намаляване на разликата между
цените на едро и дребно.
Целта на настоящата разработка е да се
проучи състоянието и перспективите пред основните видове пазари и форми на търговия с
плодове и зеленчуци в България, да се разкрият
проблемите, които възпрепятстват дейността
им, а в резултат на това да се направят предложения за тяхното функциониране и развитие.
Тържището е организиран пазар за търговия на едро с хомогенни, качествено определени, първични, трайни, налични продукти според
световната практика. Фирмите на тези тържища
имат или получават крупни партиди от продукти от събирателните пазари или от чужбина,
разпределят ги на по-малки партиди и ги продават на търговците на дребно, на собственици
на хотели и ресторанти, болници, столове и
други институционални купувачи.
Независимо, че преобладаващата част от
пресните плодове и зеленчуци се доставят найнапред на събирателните пазари и стоковите
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тържища, все по-голяма част от тях се продават директно на потребителите на големите
транспортни кръстовища - обикновено край
пътища и магистрали, на пазарите на производителите в градовете или направо от полето и
градината. Този вид търговия изисква от производителя да заеме по-активна позиция в продажбите и да изпълнява функциите на продавача на дребно.
Конкуренцията между тържищата и веригите от супермаркети, които купуват директно
от производителите и се занимават с търговия
на едро, е много силна. С цел да увеличат конкурентоспособността си фирмите представени
на тържищата правят промени в своята дейност:
- Разнообразяват набора от услуги, които осъществяват.
- Търговците на едро подобряват качеството си на обслужване, като предлагат допълнителни услуги - предварително пакетиране в потребителски
опаковки, преопаковане, улеснения
при заплащането и др.
- Много от тържищата целят да подобрят своята инфраструктура и местоположение с цел по-доброто задоволяване на изискванията на клиентите.
Освен през посочените канали на реализация една част от плодовете и зеленчуците се
отправя директно от фермерите към крайните
клиенти. Те имат собствени складове и представителства в големите консумативни центрове.
Стоковите тържища са едни от найважните канали за дистрибуция на селскостопанска продукция и хранителни стоки. Изграждането на система от добре работещи и на ев-
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ропейско ниво тържища е предпоставка за създаване на тенденция към стабилизиране на
цените на хранителните продукти в следствие
на намаляване на разликата между цените на
едро и дребно, както и условия за високо качество и безопасност на продаваните храни и
осигуряване на нормално конкурента среда в
тържищата.
В световната практика е характерно в
страни с големи площи да има само няколко
стокови тържища, които да снабдяват цялата
страна със земеделска и хранителна продукция. В България ситуацията е по различна - поголям брой стокови тържища на територията на
страната, отколкото в другите европейски
страни. Но от друга страна от съществено значение е колко тържища има в даден регион, а
не на цялата територия на страната. Не трябва
да се подминава въпросът с навлизането на
големите вериги от супермаркети, които все
повече завземат пазарния дял на стоковите
тържища в страната в снабдяването с хранителни стоки и повишено качество на търгуване.
Чрез лицензирането на стоковите тържища
се повишава качеството на търговията, а самият лицензионен процес се явява вид предварителен контрол и бариера за всички, които желаят да организират стоково тържище. Но често тази бариера се пренебрегва и прескача.
Проблемът с големия брой стокови тържища може да бъде разрешен от действието на
пазарните механизми и като резултат от конкурентната борба между отделните организатори
на тържища. Тези, които работят добре и отговарят на изискванията на ЗСБТ и създават такава организация на работа на пазара, която да
гарантира, че на територията на стоковото
тържище се предлагат само качествени стоки,
ще останат, а другите ще фалират или ще се
превърнат в събирателни пазари.
Стоковите тържища в България на практика са обособени въз основа на материалната
база на предишните пазари на едро – „Булгарплод”, „Търговия на едро” и някои централни
кооперативни съюзи. Само някои от стоковите
тържища използват собствени новоизградени
бази.
Използването на старата материална база
за изграждане на стокови тържища предопределя сравнително лошото състояние на базите,
но от друга страна тези бази се превръщат в
естествени места за среща на търговците на
едро с търговците на дребно на земеделски и
хранителни продукти.

Освен неподходящата материална база за
търговия пред стоковите тържища се очертават
редица други проблеми като:
- Липсата на контрол на качеството и
безопасност на хранителните продукти.
- Неспазване на задълженията на организаторите на тържището предвидени в
ЗСБТ:
а. Да изискват стоките предназначени за продажба на територията на тържището да са придружени с необходимите документи - сертификат за произход,
фитосанитарен и ветеринарен
сертификат, санитарен сертификат, документи за съответствие със задължителните изисквания за качество и безопасност и др.
б. Да създадат условия за извършване на контрол на качеството на стоките влизащи на територията на стоковото тържище
и техния произход.
- Неспазване на правилниците за организация на дейността на стоковите
тържища определени от Закона за стоковите борси и тържища и одобрени от
Държавната комисия за стоковите борси и тържища.
- Незаконно извършване на дейност на
стоковото тържище от лица, които не
са получили лиценз от ДКСБТ. Тези
обекти не отговарят на съществуващите стандарти, на изискванията на
ЗСБТ, не притежават необходимите
разрешения и сертификати и т.н. Това
оказва негативно влияние върху лицензираните стокови тържища относно
спазването на изискванията наложени
със ЗСБТ.
- Държавната комисия по стоковите
борси и тържища (ДКСБТ) е държавен
орган, натоварен с лицензирането и
контрола на дейността на стоковите
борси и стоковите тържища в страната. Комисията е основана на база Закона за стоковите борси и тържища
(ЗСБТ). Тя има за цел да подпомогне
създаването на организирани пазари от
съвременен тип – стоковите борси и
стоковите тържища. Също така Комисията трябва да осигури ефективното
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прилагането на Закона за стоковите
борси и тържищата посредством активни контролни действия.
Политиката на ДКСБТ цели повишаване на
нивата на прозрачност при осъществяване на
търговията на едро със земеделски и хранителни продукти; ликвидиране на местата, където
се извършва незаконна търговия на едро; повишаване на конкуренцията между отделните
субекти на пазара; постигане на реални равнища на цените на хранителните продукти; предоставяне на качествена и безопасна продукция
на потребителите и изграждане на информационна система за пазарна информация.
Състояние и тенденции на формите на търговия
с плодове и зеленчуци
Тържището е организиран пазар за търговия на едро с хомогенни, качествено определени, първични, трайни, налични продукти според
световната практика. Търговията се извършва
въз основа на документи.
Фирмите на тези тържища имат или получават крупни партиди от продукти от събирателните пазари или от чужбина, разпределят ги
на по-малки партиди и ги продават на търговците на дребно, на собственици на хотели и
ресторанти, болници, столове и други институционални купувачи.
Стоковото тържище трябва да отговаря на
следните изисквания: възможност за безпрепятствено присъствие на пазара на всеки желаещ
да търгува с плодове и зеленчуци; задължително съблюдаване на стандартизационните изисквания към стоките, тяхното транспортиране и
съхранение; недопускане на нелегални пазарни
субекти, оказващи нелоялна конкуренция; ненамеса в ценообразуването; контрол на качеството на продукцията; организация на документооборота, който отразява стокодвижението и
смяната на собственост върху стоките.
Тържището е саморегулираща се система
с така нареченото локално самоуправление.
Всяка фирма сама създава порядъка и организацията при постъпването, подреждането, товаренето, отделянето на партидите, определянето
на качеството, ценообразуването и документооборота. Цялата тази дейност се подчинява на
тържищните правила за търгуване в района на
тържището.
На българския пазар се налагат и други
форми на търгуване със земеделски стоки.
Това са така наречените "пазари на производителите". По своята същност те са временни
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(седмични) или постоянни. За сега тези пазари
са неорганизирани и без правила. Този вид търговия трябва да се подчини на законите на организираната свободна търговия. Тези пазари
трябва да бъдат регулирани и контролирани от
общинската администрация, която има законни
права. Тези пазари могат да се явят междинно
звено при търговията с плодове и зеленчуци.
Независимо че преобладаващата част от
пресните плодове и зеленчуци се доставят найнапред на събирателните пазари и стоковите
тържища, все по-голяма част от тях се продават директно на потребителите на големите
транспортни кръстовища - обикновено край
пътища и магистрали, на пазарите на производителите в градовете или направо от полето и
градината. Този вид търговия изисква от производителя да заеме по-активна позиция в продажбите и да изпълнява функциите на продавача на дребно.
Конкуренцията между тържищата (борсите) и веригите от супермаркети, които купуват
директно от производителите и се занимават с
търговия на едро, е много силна. С цел да увеличат конкурентоспособността си фирмите
представени на тържищата правят промени в
своята дейност:
- Разнообразяват набора от услуги, които осъществяват.
- Търговците на едро подобряват качеството си на обслужване, като предлагат допълнителни услуги - предварително пакетиране в потребителски
опаковки, преопаковане, улеснения
при заплащането и др.
- Много от тържищата целят да подобрят своята инфраструктура и местоположение с цел по-доброто задоволяване на изискванията на клиентите.
Освен през посочените канали на реализация една част от плодовете и зеленчуците се
отправя директно от фермерите към крайните
клиенти. Те имат собствени складове и представителства в големите консумативни центрове.
Стоковите тържища са едни от найважните канали за дистрибуция на селскостопанска продукция и хранителни стоки. Чрез
изграждането на система от добре работещи
тържища се създават условия за високо качество и безопасност на продаваните храни и осигуряване на нормално конкурента среда в тържищата.
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За да се направи пълна характеристика на
съществуващите у нас организирани форми на
търговия с плодове и зеленчуци се разработи
еднаква изследователска схема с програмирано интервю (анкети).
С проведеното проучване се анализира
нагласата и информираността на производителите, търговците и преработвателите относно
необходимостта за използване на вече изградените стокови тържища в Сливен и Стара Загора. Прякото интервю и анкетно допитване позволи набиране главно на количествена информация за производството и търговията с плодови и зеленчукови култури за анкетния период,
социалните особености и условията за осъществяване на дейността им, която е представителна за областта в повечето случаи. Както и
информация показваща информираността на
производителите, затова „Какво е стоково тържище и какви предимства предлага”.
С това проучване се цели да се получи
информация за общото състояние на производството и търговията със зеленчуци и плодове в
Старозагорска и Сливенска област.
Задачата на проучването се свързва с популяризиране на идеята за стокови тържища за
зеленчуци и плодове и да се сондира мнението
на производители и търговци по този въпрос.
В проучването са включени производители
от четирите основни посоки в региона с цел да
се получи по-реална представа за разпределението на площите и обема на производството
на продукти в зависимост от почвените и климатични условия на селищата.
За да се анализират получените от емпиричното изследване резултати и оцени функционирането на изградените стокови тържища, се
използва вариационен анализ.
Забелязва се възможна ясна връзка между
липсата на складове или наличието на обикновени такива и липсата на пазарен интерес към
добре съхранявани и опаковани стоки (фиг. 1).
Не,
10%

Да, с
хладилни
съоръжения,
20%

Да,
обикновени
складове,
70%

Забележка: Данните са от проведеното пилотно проучване.

Фиг. 1. Наличие на складова база

изключително за директен контакт с краен клиент (фиг. 2).
Хипермаркети,
10%

Стокови
тържища,
30%

Директен
контакт с
краен
клиент,
60%

Забележка: Данните са от проведеното пилотно проучване.

Фиг. 2. Предпочитания за реализация на продукцията

Изводът по отношение на дребните производители, е крайна незаинтересованост от:
търсене на начини за реализация извън традиционните пазари на дребно или от обвързване
със сложните и вероятно объркващи практики
на търговията чрез стоковите тържища и хипермаркети. По отношението на едрите и средните производители манифестираният интерес
за директен контакт с крайни клиенти и липса
на складове се съчетават с оценката на крайния клиент по-скоро като за преработвател или
изкупвач на предварително уговорени количества стока. Оттам отпада отново необходимостта от складови помещения.
На фиг. 3 изпъква и друга тенденция – масово предпочитание на всички видове производители за търговия с крайни клиенти.
Директен
контакт с
краен
клиент,
48,1%

Хипермаркети,
7,7%

Стокови
тържища,
44,2%

Забележка: Данните са от проведеното пилотно проучване.

Фиг. 3. Начин на реализиране на продуктите

На база на анализа може да се направи
следния коментар:
1. Производителите не са добре информирани за същността и предимствата
на стоковите тържища (фиг. 4);
2. Повечето от тях, ако изобщо знаят за
стоковите тържища, ги възприемат като обикновен пазар.
3. На производителите за сега не им се
дават сигурни гаранции по отношение
на производството и реализацията на
продукцията.

В последствие се отчитат предпочитанията
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15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Да, напълно

По-скоро да

По-скоро не

Абсолютно не

Забележка: Данните са от проведеното пилотно проучване.

Фиг. 4. Информация за предимствата, предлагани на
потребителите търгуващи чрез стокови тържища

Изводи
От направеното проучване основните изводи са:
- Наблюдава се негативно отношение към
изградените тържища Според производители и търговци на тях има неуредици, които в последствие водят до намаляване на стокооборота на тържищата.
- Производителите все още не разчитат
на стоковите тържища като основен
фактор за реализация на произведените от тях стоки.
- Стоковите тържища чрез своите звена
гарантират по-високо качество на
предлаганите стоки, но все още не са
организационно устроени на необходимото ниво за това.
- Основната цел на създадените стокови
тържища в България е да се развие па-

зарно ориентирана система за търговия с плодове, зеленчуци и други хранителни продукти.
Добре организираната система от тържища води до осигуряване на ефективност при търговията с пресни плодове
и зеленчуци.
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STATE OF THE FORMS OF TRADE WITH FRUITS AND VEGETABLES
Iskra Nencheva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The stock markets are one of the most important channels for distribution of agricultural production. The
development of a system comprised of well-functioning and European-level markets is a requirement for stabilizing
the prices of the agricultural goods as a consequence of reducing the difference between the single and bulk
prices. The purpose of the present study is to investigate the condition and perspectives of the stock markets in
Bulgaria while pointing at main problems encountered by the stock markets and to present some conclusions to
serve for developing and functioning of the above mentioned.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ В УСЛОВИЯ НА
КРИЗА
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Резюме
Стратегиите за развитие на Европейския съюз и на България до 2020 година дават ориентири към промяна на подходите на водене на бизнес, дори и от гл.т. на недостатъчните резултати на изпълнение на Лисабонската стратегия. В същото време настоящата криза създава нови предизвикателства пред ръководителите на
микро- и мезо- равнище за поддържане устойчив курс за опазване на дългосрочните интереси на обществото.
Устойчивото развитие на предприятията се разглежда не само от гл.т. на нуждите на обществото, но и за осигуряване на едно дългосрочно развитие на самия бизнес с висока степен на устойчивост. Съобразно това,
акцентът е поставен върху основни икономически предпоставки за устойчиво развитие, в т.ч. – устойчивост на
нарастване на бизнеса и на неговата добавена стойност. Въпросите са разгледани при конкретизиране на разглеждания обект: предприятията от сектора на производството на храни.
Ключови думи: индустрия, хранително-вкусова промишленост, криза, устойчиво развитие.
Key words: industry, food production, crisis, sustainable development.

Увод
Несъмнено постигането на устойчиво развитие е актуална концепция при управлението
на икономиката на секторно равнище, а и на
равнище отделно предприятие.
Темата за „устойчивото развитие” е една
от най-често дискутираните в съвременните
социални науки през последните години на новия век. Както Бо Елинг посочва: „Трудно е да
се намери план за действие на политически,
национални или международни стратегии, в
които да не се включват цели за устойчиво развитие” [9]. В допълнение на това становище
може да се каже, че устойчивото развитие се
превърна в: лозунг за международни агенции;
на жаргон на проектанти; теми на конференции
и научни доклади; мото на дейности за развитието и опазването на околната среда [6].
Въпросът, обаче е: Какво всъщност означава „устойчиво развитие” и каква е връзката с
икономически науки и на развитието на фирмите по-специално?
Както Световната комисия за опазване на
околната среда и развитието постановява устойчивото развитие обхваща „понятието за основните нужди на бедните по света, за задоволяването на които трябва да се прилага като
основен приоритет идеята за ограниченията на
държавата върху технологии и социалната организация с оглед опазване на околната среда
за удовлетворяване на настоящите и бъдещите
нужди” [8]. По този начин за устойчивото развитие се определя като всичко това, което е

свързано с отговорност за бъдещето на обществото на всички и на бизнеса, в частност.
В съответствие с горното, устойчивото
развитие на предприятията трябва да се разглежда не само от гледна точка на спазване на
изискванията на обществото, но и осигуряване
на едно дългосрочно развитие на самия бизнес
с висока степен на устойчивост на това развитие. Съобразно това, акценти на настоящия
доклад са основни икономически предпоставки
за устойчиво развитие, а именно – устойчивост
на нарастване на бизнеса и на неговата добавена стойност. Конкретизиране на обекта на
разглеждане е необходимо и за целите на доклада обект са предприятията от сектора на
производството на храни.
В структурно отношение се открояват
следните моменти: първо, особености на развитието на сектора за производство на храни;
второ, извеждане на изисквания на пазарната
система за устойчивост на развитието на фирмите от сектора; трето, извеждане на основни
икономически и пазарни резултати за бизнеса
на производството на храни.
1. Особености в развитието на сектора „Производство на храни” през последните години
Производството на храни е ориентирано
към производство на продукти за крайно потребление. Поради това промените в сектора
през последните 3-5 години са основани както
на измененията в нуждите и желанията на потребителите, така и на нарастващите изисквания
към производителите от този сектор.
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Производството в сектора е зависимо и от
входящите суровини (респ. качество, количество, доставка и пр.). Изменението на аграрните
структури в страната през последните години
се отразява негативно и върху производството
на храни. В това число, по данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) се наблюдава непрекъснат спад в обема на произвежданите земеделски продукти (суровина за производството на храни).
Друга съществена особеност на сектора е
големия броя на малките фирми в него. Поради относително ниската финансова бариера за
навлизане в сектора, са налице редица малки
представители на бизнеса (респ. микро- фирми
по смисъла на Закона за МСП), произвеждащи
хранителни продукти при относително ниско
качество. Само за пример, в резултат от тази
структура на предприятията по големина, към
края на 2006 г. и началото на 2007 г. близо
70% от производителите на хранителни продукти бяха заплашени от прекратяване на дейността поради неизпълнение на новите (респ.
към датата на пълноправното членство на
страната в ЕС) и по-високи стандарти за качеството на продуктите. Много от производителите
(особено тези в подсекторите: производство на
мляко и млечни продукти; месопреработвателите; производителите на консерви и др.) бяха
принудени да въведат в действие стандартите
за управление на качеството ИСО 9000 и стандарта за безопасност на храните – НАССР [1].
Като основни проблеми, породени от изменението на общата икономическа рамка пред
фирмите от този сектор, могат да се изведат
следните по-значими:
- влошено сътрудничество с доставчиците на суровини (респ. земеделските
производители);
- нарастване на логистичните проблеми
при доставката на сезонните и бързо
развалящи се земеделски продукти;
- отсъствие на по-дългосрочни инвестиции при сътрудничеството с фирми от
други, взаимосвързани подсектори на
икономиката;
- отсъствие на перспективи за увеличаване на износа на храни в страните от
ЕС, особено на фона на нарастващия
внос на такива продукти;
- повишаващи се изисквания на Европейските стандарти за качество и за
опазване на околната среда.
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Наред с горното се извеждат и някои
проблеми, породени от влошаване на инфраструктурата в сектора и страната:
- бавно увеличаваща се производителност на труда и от тук все повече
изоставащо заплащане на труда. Това
се комбинира и с наличието на сезонност при наемането на основни работници;
- влошена в структурно и технологично
отношение производствена инфраструктура, в това число: физически и
морално остаряла техника; морално
остарели технологии на производство;
- въпреки добрата телекомуникационна
инфраструктура, остава значително
влошена пътната инфраструктура (в
т.число: остарели транспортни средства; некачествена и относителни бавна
национална пътна система и пр.);
Сериозен натиск върху производителите от
сектора оказва създалата се пазарна ситуация,
т.е. възможността за свободно движение на
стоки в ЕС, в това число:
- отсъствие на достатъчно стимули за
използване на нови технологии поради
ниската платежоспособност на крайните потребители, които в голямата си
част предпочитат да получат храните
евтино, дори да са с лошо качеството;
- нарастващ натиск на Европейската комисия (ЕК) и на европейските производители по посока на разнообразяване
на продуктите и повишаване на тяхното качество;
- преструктурирането на държавната
администрация през последните години
доведе до непрекъснато намаление на
потреблението на правителството.
Разгледаните промени в голяма степен се
отразяват в изменението на производството и
продажбите в сектора „Производство на хранителни продукти”. Данните показват, че до средата на 2006 г. се наблюдава много сходно
изменение на търсенето и предлагането на
храни, но в годините на пълноправно членство
в ЕС произведените хранителни продукти нарастват с максимум 20% (за 2008 г.), а продажбите нарастват четири пъти повече, респ. с
80% (за 2008 г.).
По-голяма динамика на развитие на сектора на производството на хранителни продукти
се наблюдава в съпоставителен план с динамиката на изменение на преработвателната ин-
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дустрия като цяло (фиг. 1). Забелязва се общата тенденция след средата на 2006 г. рязко
увеличение на продажбите за цялата преработвателна индустрия, вкл. и производството на
храни, спрямо производството на същите изделия.
През 2009 г. се наблюдава значителен
спад на продажбите и производството като положителния факт, въпреки наблюдавания спад,
е по-слабите негативни ефекти на кризата върху представителите на наблюдавания подсектор
на преработвателната индустрия.

Източник: НСИ и собствени изчисления

Фиг. 1. Динамика на изменението на производството
и продажбите

В обобщение на горното следва, че фирмите и техния мениджмънт от една страна са
изправени пред предизвикателството непрекъснато да повишават качеството на произвежданите продукти, дори и при свиване на производството на суровини за сектора и/или влошаване на качеството на тези суровини, и от друга – пред непрекъснато влошаваща се образователна, производствена и технологична инфраструктура в страната.
В допълнение, през последните години
страната, ЕС и света като цяло са изправени
пред предизвикателството на една от найголемите кризи на последния половин век.
Именно в тези условия проличава и ролята на
сектора „Производство на хранителни продукти” за устойчивото развитие на сектора и на
икономиката като цяло – поддържане на стабилно производство при относително постоянни
цени и намаляващо потребителско търсене.
2. Изисквания за устойчивост на развитието на
фирмите от сектора „Производство на хранителни продукти” [5]
Разрешаването на задачата: Как да се запази производството при съществуващите пазарни и обществени ограничения, може да се

постави в основата на съвременното управление. Решението е свързано с установяване на
основната конфликтна пресечна точка между
бизнеса и обществото: Възможно ли е в дългосрочен план нуждите на обществото да бъдат
преведени на езика на бизнеса?
Конфликтът между тях е създаден от разликата между размера и темповете на изменение на индустриалното производство и цикъла
и продължителността на обмяната на веществата в околната среда. По този начин нуждите
на обществото от дългосрочно равенство в
обмяната на вещества е практически ограничено в тесните граници на обмена на вещества в
околната среда. Това е валидно за голямата
част от производителите в страната. Още повече, че българската практика е, че индустриалните фирми от разглеждания сектор все още не
рециклират всички свои входове или изходи.
Така те започват своята дейност при използване
на висококачествени материали, в резултат от
аграрната дейност и я завършват с връщане на
тези вещества във влошена форма (в т.число:
замърсявания на въздуха и водата; отпадъци;
опаковки и пр.). Именно последното се определя като неустойчиво положение и е едно от
основните предизвикателства за управление на
фирмите и е свързано с търсене на подходящи
средства за постигане на устойчивост на производствените цикли [10].
Как да направим една неустойчива система (респ. предприятия) да се превърне в устойчива? Това е много труден въпрос, но ние се
нуждаем от верния отговор за него!
Основният проблем се очертава като разлика между нуждите на бизнеса и общество.
Ето защо от неокласическа гледна точка проблемите на околната среда се дължат на сривове на пазарите за правилно разпределяне на
ресурсите и ролята на икономистите е да определят мерки, насочени към коригиране на тези
нередности. Това ще позволи да се генерират
решения за най-добро или за оптимално състояние на околната среда [7]. В допълнение, устойчивото развитие се приема не само като
необходимост за околната среда, но и като
показател за добър бизнес.
Така че отговорността за устойчиво развитие е прехвърлен към управлението на съществуващите и потенциалните потребности. Както
Клостерман и Тъкър отбелязват, времевия хоризонт на развитие на жизнения цикъл на продукта е пряко свързан с отговорността на бизнес за евентуално бъдещо устойчиво търсене.
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„Въпреки това, фирмите, участващи в продажбата на стоки с кратък цикъл, като храна например, могат лесно да се адаптират към променящата се ситуация, само трябва да се справят с днешните нужди или тези от най-близко
бъдеще” [7].
Следващият въпрос е: По какъв начин един
бизнес може да се адаптира към промяната в
средата и да продължава да бъде успешен в
дългосрочен план?
Отговорът на този въпрос е свързан с приемане на хипотезата, че устойчивото развитие
на икономическата система е пряко свързано
със създаване на условия за устойчивост на
самия бизнес. При това се приема, че устойчивостта на бизнеса зависи от такива характеристики като: социален капитал на фирмата; влияние на външната среда; отдалеченост от пазара; характеристики на фирмите и техните ръководители [11]. По конкретно могат да се
изведат следните изисквания към устойчивостта
на фирмите:
1. Развитието на фирмата се описва с изменението на някои характеристики на
фирмата като: брой на заетия персонал, дял на ръководния персонал към
общия брой заети; финансовия резултат
на фирмата. Съобразно това поголемите фирми са в по-голяма степен
устойчиви като вероятността за постигане на устойчивост е в права зависимост и с по-високата печалба на самата
фирма. От тук идва и един от проблемите в сектора на производството на
храни: структура на бизнеса, доминирана от микро предприятия!
2. Оборотът на фирмата може да се използва като самостоятелен показател,
която характеризира фирмата и нейната
устойчивост. По този начин се допуска,
че фирмите с по-голям оборот са поустойчиви поради по-големите си продажби.
3. Социалният капитал се оценява с три
показателя: (1) отношения към други
фирми; (2) коопериране (членство в:
клъстер; производствена верига или
друга форма на съвместно изпълнение,
продажби или управление) и (3) членство в бизнес или други организации, както на фирмата, така и на нейния висш
ръководен състав. В тази насока устойчивостта на фирмите от сектора се
подпомага от високата степен на коо154

периране и сътрудничество между фирмите от отделните подсектор. В допълнение, една част от създадените клъстери са именно от фирми, произвеждащи храни и хранителни продукти.
4. Влиянието на външната среда се свързва с получаваните парични средства по
различни програми и степента на откритост на пазара. Приема се хипотезата,
че сектори, при които пазарът е достъпен до повече фирми и представители
създава повече стимули за устойчивост
на фирмите и средата.
5. Отдалечеността се оценява с отдалечеността на фирмите до пазара (респ. до
потребителите). Тенденцията през последните години е фирмите да бъдат изградени по близко до суровините (т.е. до
аграрните стопанства) и по този начин в
по-отдалечени райони. Тази тенденция е
свързана и с възможността да се използват различни стимули като: по-ниско
заплащане на труда, данъчни и социални преференции и други. По отношение
на устойчивостта на фирмите, обаче се
приема хипотезата, че по-отдалечените
фирми са в по-голяма степен зависими
от средата и са по-малко устойчиви.
В обобщение може да се заключи, че устойчивото развитие е свързано до голяма степен със създаване на предпоставки за устойчивост в развитието на бизнеса. В това число е
важно да се има в предвид, че устойчивостта до
голяма степен е свързана както с възможността на добра печалба, така и с удовлетворяване
на потребностите на индивидите и обществото.
3. Основни икономически и пазарни резултати
на фирмите от изучавания сектор
Както беше показано по-горе устойчивото
развитие е свързано с възможността фирмите
да се представят добре дори и при влошаващи
се икономически условия на средата. Това извежда на преден план въпроса: Как се отразява
икономическата криза върху този потребителски сектор?
Анализът на резултатите на най-големите
18 фирми от сектора показва, че ефектът от
кризата се отразява дейността и резултатите на
по-малките фирми, произвеждащи храни [2]:
- средното намаление в общия оборот
на най-големите представители на сектора е под 1% (в сравнение с намалението от 9% за сектора);
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положителният финансов резултат на
тези фирми се е увеличил;
- повишени и са и средните финансови
показатели с близо 10%.
В съпоставителен план между водещите
18 фирми от сектора на производството на
храни се установява, че е налице положителна
взаимовръзка между броя на заетия персонал;
нетните приходи от продажби и размера на
дълготрайните активи (фиг. 2).
-

Източник: Капитал 100, Търговски регистър и собствени
изчисления

Фиг. 2. Разпределение според стойността на ДМА,
размера на нетните приходи от продажби и броя на
персонала за 2009 г. на най-големите фирми от
подсектора

Въпросът е дали най-големите производители си поделят ефекта от кризата?
При анализ на данните (фиг. 3) се установява, че показателите на повечето фирми в
условия на криза се запазват сравнително
сходни.

Източник: Капитал 100, Търговски регистър и собствени
изчисления

Фиг. 3. Разпределение според изменението на размера на нетните приходи от продажби, рентабилността и броя на персонала за 2009 г. спрямо 2008
г. на най-големите фирми от подсектора

Повече като изключение са извеждат отделни представители на сектора (предимно с
по-малък броя на заетия персонал), които успяват в условия на свиващ се потребителски
пазар да увеличат значително своите търговски
и финансови показатели.
В заключение, състоянието на сектора показва, че в условия на всеобща икономическа и
финансова криза, последният е повлиян негативно – спад в общите производствени, продажбени и финансови показатели. Въпреки
влошеното състояние на предприятията от сектора може да се обобщи, че те изпитват незначително по-слаби негативни ефекти от кризата,
като са налице достатъчно индикатори за извличане на ползи от съкращаване на производството и продажбите (респ. оптимизиране на
разходите за производство и продажби; оптимизиране на продуктовата структура и пр.).
Изводи
В обобщение може да се изведат следните
особености на сектора на производството на
хранителни продукти в България:
- фирмите от сектора трябва да отговорят на предизвикателството непрекъснато да повишават качеството на произвежданите продукти от една страна;
и в да предприемат активни действия
за намаляване загубите от непрекъснато влошаваща се образователна, производствена и технологична инфраструктура в страната, от друга страна;
- фирмите от сектора „Производство на
хранителни продукти” са призвани да
създадат условия за устойчиво развитие не само на сектора, но и на икономиката като цяло. Това предизвикателство се допълва и създалите се
икономически условия през последните
години, а именно: относително стабилни (или дори намаляващи за хранителните продукти) цени и в същото време
ограничаващо се потребителско търсене на хранителни продукти;
- при разрешаването на въпросите с устойчивостта на фирмите от сектора е
необходимо да се създадат предпоставки за реализиране на задоволителна
печалба при нарастваща степен на
удовлетвореност на потребностите на
индивидите и на обществото;
- анализът на състоянието на фирмите
от сектора показва, че в условия на
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всеобща икономическа и финансова
криза те изпитват незначително послаби негативни ефекти от кризата. В
допълнение, налице са и достатъчно
индикатори за извличане на ползи от
съкращаване на производството и продажбите (респ. оптимизиране на разходите за производство и продажби;
оптимизиране на продуктовата структура и пр.).
В заключение секторът „Производство на
храни” може да се определи като устойчиво
развиващ се в страната. Предизвикателство
пред изследователите е да се открои мястото
на този сектор за създаване и поддържане на
устойчиво развитие на Европейската икономика
при условията и изискванията на Лисабонската
стратегия и Стратегия 2020.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FOOD PRODUCTION IN A CRISIS
Nicholay Shterev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Strategies for development of the European Union and Bulgaria till 2020 give orientations to change
approaches of doing business. These strategies are based on an inadequate performance of Lisbon strategy.
Meanwhile, current crisis is generating new challenges for managers. The common changes are pointed to
maintain a sustainable rate of protection of long-term interests of society. In accordance with the above,
sustainable development of the plants should be seen not only in terms of compliance with the requirements of
society, but also provide a long-term effects of development of the business. Accordingly, the focus is based on
some economic prerequisites for sustainable development - sustainable enlargement of business value.
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ПОДХОДЪТ „ВЕРИГА НА СТОЙНОСТТА” – АСПЕКТ НА УСТОЙЧИВОСТ ЗА
ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРОБИЗНЕСА НА ПАЗАРА
Дамян Киречев, Радмил Николов
Икономически университет, Варна
Резюме
Веригата на стойността е ключов елемент за изучаването на това как продуктите се предвижват от производителите към купувачите. Подходът има важно значение за разбирането на връзките между предприятията от
бизнеса, явява се механизъм за увеличаване на ефективността и дава възможност на бизнеса да увеличи продуктивността и добави стойност. Тези особености са отправна точка за подобряването на услугите и бизнес
средата. Той е двигател за връзките между малкия бизнес и пазара. Веригата на стойността е устойчива инициатива насочена към увеличаване на продуктивността, конкурентоспособността, предприемачеството и растежа малките фирми от агробизнеса. Веригата на стойността в агробизнеса все повече има значение за ограничаване на бедността преобладаваща в селските райони, съдейства за оцеляването на малките предприятия и
създава условия за по-добри връзки до вътрешните и глобалните пазари. Той е нов източник на потенциален
растеж и добавяне на стойност в сектора. Основната цел на статията е да се анализират по-важните аспекти на
веригата на стойността в агробизнеса, които да допринесат за устойчивост в развитието на сектора. Извеждат
се иновативен подход за оценяване на конкурентоспособността на веригата на стойността в земеделието.
Ключови думи: верига на стойността, създаване на стойността, агробизнес, конкурентоспособност.
Key words: value chain, value creation, agribusiness, competitiveness.

Въведение
На съвременния етап на икономическо
развитие, агробизнесът функционира в среда
на определени структурни промени, в т.ч. промени на продуктовите характеристики, на вътрешното и световното производство и потребление, на технологиите за производство, на
размера и структурата на предприятията и т.н.
С всяка крачка от развитието на икономическите отношения в сектора в национален и глобален план, промените в него нарастват. Производството на храни е доминирано увеличаващи
размера си
индустриални производители и
голям брой производители на растителна и
животинска продукция, фамилни стопанства и
други търговски структури, които са неразделно свързани във веригата на производството и
реализацията. Наблюдава се ясна тенденция
секторите предлагащи храни и аграрни продукти да стават все по-консолидирани, поконцентрирани, по-интегрирани, за да се отговори на изискванията за нарастващата им конкурентоспособност.
Земеделието и агробизнесът в началото на
21 век се характеризира с няколко особености:
1) налице е непрекъсната адаптация на производствения процес в селското стопанство към
процесите на преработка, с цел предлагане на
храни с по-висока стойност; 2) наблюдава се
все по-голяма комерсиализация на земеделието
и цялата хранителна система; 3) нараства не-

обходимостта от пазарна координация в цялата
система за производство и доставки на храна;
4) все по-голяма роля се отдава на информацията, знанието и технологиите, като възможност за намаляване на разходите и увеличаване
на ефективността и отговорността пред обществото за бизнеса; 5) съществува нарастване на
консолидацията на структурите на всички нива
от веригата осигуряваща храни увеличавайки в
крайна сметка ролята на пазарните сили и контрол. Тези дълбоки промени в земеделието и
агробизнес индустриите са съвременните предизвикателства и възможности за внедряване на
нови идеи, подходи и концепции, за по-добър
отговор на предизвикателствата на пазара на
храни и постигане на устойчив растеж на производствените структури. В условията на усилена конкуренция на пазара на храни и променящи се и технологии, агробизнесът следва да
се ориентира към изискванията на нарастващото търсене, за да може да преодолява трудностите и да се развива устойчиво. Подходът „Верига на стойността” е един стратегически бизнес подход, който може да се използва от агробизнеса, за да се адаптира към тези промени. В този смисъл, целта на настоящата статия
е изследване на възможностите на подхода
„Верига на стойността” за предприятията от
агробизнеса и да се предложат инициативи за
използването му в практиката у нас.

157

Дамян Киречев, Радмил Николов

Дефиниция и концепция
В последните две-три десетилетия в литературата засягаща проблемите на стратегическия мениджмънт и маркетинг важно място заемат въпросите за партньорството и междуфирмените връзки в редица сектори, в това число и
на агро-продоволствения сектор. Всеобщо внимание се отдели на подходите за веригата на
предлагането, веригата на стойността, джойнтвънчърите, стратегическите алиансти, бизнесмрежите, клъстерите, контрактното фермерство и др.
Верижно изградените фирми взаимодействащи помежду си в предлагането на стоки и
услуги са многообразни, построени в производствени вериги, верига на стойността, маркетингови вериги, вериги на снабдяването, дистрибуционни вериги, и др. Тези подходи се разграничават от гледна точна техния фокус – дейностите върху които се поставя ударение, както и начините по които могат да бъдат приложени. Във всички обаче се подчертава важността на връзките между елементите във веригата,
за да се постигне по-висока стойност и конкурентни предимства на глобалните пазари. На
подхода верига на стойността се обръща поголямо внимание, защото включва в себе си не
само доставките, но и добавянето на стойност,
транзакциите и пазарните връзки.
Концепцията за веригата на стойността
първоначално е предложена от М. Портър [1],
описвайки фирмата като събиране на обособени, добавящи стойност дейности (входящи и
изходящи логистични потоци, производствени
операции, маркетинг и продажби) и четири поддържащи сили (фирмена инфраструктура –
финанси и счетоводство, управление на човешките ресурси, технологично развитие и доставки). По този начин, представата за веригата на
стойността може да бъде характеризирана по
три начина. Първо, това е концепция и аналитична конструкция, която рационализира цените
и разходите за трансфери и идентифицира онези стъпки във вертикалната верига, където се
създава и добавя стойност на произвежданите
блага. Второ, подходът е построен върху и
отдава значение на затворените връзки между
функционалните стратегии на фирмата (в т.ч.
стратегиите за продуктово развитие и маркетинговите стратегии). И трето, от веригата на
стойността започва ново продуктово развитие и
може да се приеме, че в нея се включват независими фирми, които са свързани помежду си
чрез добавящи стойност дейности и взаимоот158

ношения. Според Портър връзките, които се
изграждат във веригата на стойността изграждат цялостна система на стойността, основана
да отговори на изискванията на търсенето, за
да генерира печалби и повиши конкурентните
позиции на фирмите.
В опростения модел за веригата на стойността Каплински и Морис [2] описва всички
дейности, които са необходими за създаването
на продукт (услуга) от неговата концепция,
през различните фази на производството (в т.ч.
комбинациите на физическа трансформация и
влагането на разнообразни производствени
услуги), доставката (реализацията) до крайните
потребители и последвалото използване след
това. Така в опростения модел за веригата на
стойността се оформят следните групи дейности, като освен дейностите, определящи са и
връзките между всеки елемент във веригата:
1. възникване на продукта и развитието
му;
2. производствен процес;
3. маркетинг и реализация;
4. потребление/рециклиране на продукта.
В действителност, веригата на стойността
може да се разглежда като по-пълен комплекс
от тези четири елемента. Така например в модел за верига на стойността за производство на
храни мога да се включат и производителите на
суровини от растителен и животински произход, както и доставчиците на ресурси за тяхното производство.
В допълнение към разнообразните връзки
във веригата на стойността, според Каплански,
производителите и преработвателите по веригата могат да участват в няколко вериги за доставка и преработка. На практика делът на продажбите ще определя потенциалът на всяка
верига за бъдещето, но решаващо значение
има извършването на анализ на всички вериги.
Така на практика веригата на стойността
включва вертикални взаимосвързани дейности,
които създават продукти с висока стойност за
потребителите и подобрена пазарна позиция за
всички участници във веригата. Основна характеристика на веригата на стойността се явява
пазарно-ориентираното сътрудничество между
различни фирми работещи заедно, за да произвеждат продукти за пазара по ефективен начин.
Веригата на стойността позволява на бизнеса
да отговори на пазарното търсене чрез свързване на производството, преработката и реализацията.
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Вертикално разположените дейности на
фирмите във веригата на стойността означава,
че фирмите са свързани от единия край на
първичния производствен процес (например
полето на фермерите) през преработката (от
агро-индустриалните фирми) до потребителите
(чрез търговците) и на всеки етап се увеличава
стойността на продукта. Това отличава веригата на стойността от други форми на сътрудничество (например сътрудничеството между
земеделски производители във връзка с консолидиране на доставките, което се приема за
хоризонтална връзка), защото не се добавя
стойност на продукта. Препоръчва се [3], веригата на стойността да се прилага, когато съществуват вертикални връзки между поне три
или повече фирми във веригата на създаване
на стойност и доставки. Когато фирмите включени във веригата на стойността изпълняват
дейностите от страна на своята юридическа
самостоятелност, те стават взаимозависими,
защото работят съвместно върху общи цели, в
дългосрочен план и се налага да отстраняват
възникналите пазарните проблеми заедно. В
този смисъл веригата на стойността се явява
нещо повече от дългосрочно договаряне между
участници в едно сътрудничество.
При по-задълбоченото изучаване на подхода верига на стойността обаче, е необходимо
да се вземат под внимание и някой критични
измерения, които биха позволили поддържането на стабилност и устойчивост на всички връзки и звена по веригата, в т.ч.:
1. ясно идентифициране на процесите и
дейностите, необходими за създаване
на качествени продукти с висока стойност, които ще се употребяват от
крайни потребители;
2. спецификация на продуктовите потоци
преминаващи по веригата, в т.ч. логистични и транспортни решения, които
ще позволят прехвърлянето на продуктите по веригата на стойността, без да
се допускат прекомерни наличности,
но като се поддържа нивото на качество.
3. поддържане на финансова стабилност
и издръжливост на всички участници
във веригата на стойността, чрез споделяне на финансова информация,
лесно предвижване на паричните потоци, споделяне на парични ресурси и
др.;

4. поддържане на информационните потоци във веригата на високо ниво, чрез
готовност за споделяне на информация, точност в предаване на съобщенията по веригата, малък разход за споделяне на информацията, недопускане
запазване на важна информация между
участниците и др.;
5. наличие на системи за стимулиране и
премиране на различните звена във веригата както и споделяне на рисковете
по веригата, чрез ценови премии, рационално разпределение на печалбата,
сключване на ценови договори, споделяне на транзакционни разходи, създаване на система за справедливо разпределение на загубите и др.;
6. съществуване на управляемост и координация на цялата система чрез различни форми на договори, изграждане
на съюзи, смесени предприятия, мрежи, споразумения и други, при справедливо разпределение на властта и
споделяне на риска.
Рамка на анализа на веригата на стойността
Интересът към веригата на стойността като стратегически подход за не е нов за света.
Фирмите използват анализа на веригата на
стойността, за да формулират и прилагат конкурентни стратегии и да намерят пътища за
подобряване на резултатите от дейността си.
Популярността подхода се подсилва от много
теми като бизнес стратегия, конкурентни предимства, аутсорсинг, вертикална и хоризонтална интеграция, добри практики. Фирмите фокусират вниманието си върху веригата на стойността като алтернатива да останат конкурентноспособни, като рационализират процесите,
които генерират стоки и услуги, а потребителите оценяват, като усъвършенстват продуктите
си, като търсят възможности за иновации.
В последното десетилетие все повече правителства и международни финансови институции осъзнават, че подпомагането на отделни
предприятия и браншове има слабо въздействие. В желанието си да подобряват пазарните
позиции на цели сектори на националните си
стопанства и да стимулират устойчивия растеж
на икономиките си, вниманието им се насочва
към веригата на стойността като подход за
стратегическо партньорство и развитие [4].
На съвременния етап на интензивна интернационализация и глобализация на пазарите
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могат да се изведат три по-важни групи причини за анализ на веригата на стойността:
1. с нарастващото разделение на труда
при производството на храни, конкурентната способност на всички участници във веригите от агробизнеса е от
изключителна важност;
2. на съвременния етап на разбиране на
икономическите отношения в агробизнеса ефективността на производството
е само едно от необходимите условия
за успешното проникване и развитие
на вътрешните и международните пазари;
3. излизането и успешното функциониране на фирмите от агробизнеса на международните пазари е съществен фактор за устойчив растеж на дохода, което предполага задължителното разбиране на всички динамични фактори
вътре в цялата верига на стойността.
В този смисъл анализът на веригата на
стойността позволява да се оцени приносът на
отделните фирми в групата, да се прецени кои
дейности имат нарастваща възвращаемост и
кои намаляваща, да се проучат естеството на
приходите в различните звена от веригата, да
се съдейства за вземането на адекватни политически решения за подобряване на конкретни
бизнес позиции на агросектора на вътрешните
и международните пазари. Съсредоточавайки
се върху участието на агробизнеса на местните
и глобалните пазари може да се разберат динамичните фактори за постигането на устойчив
растеж и разпределението на доходите.
Анализът на веригата на стойността се
явява сегментиране на различни дейности. които добавят стойност в производството и продажбата на даден продукт или услуга. Каплински и Морис [2] извеждат определени особености на анализа на веригата на стойността от
традиционния стратегически секторен анализ, в
т.ч.:
- определянето на динамичните връзки
между дейностите включени във веригата на стойността надхвърля традиционния секторен анализ, като се акцентира
на добавената стойност в производствения процес;
- анализът на веригата на стойността е
насочен към чистата стойност, която се
добавя вместо към брутния размер на
продукцията;
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традиционните анализи често не могат
да обхванат разпределението на стойността по дейности, особено когато се
отнасят между отделни страни или за
чужди агенти на местни пазари;
- в анализа на веригата на стойността се
включва задълбочено и пространствено
изследване на информационните потоци
между участниците във веригата;
- сегментирането на веригата на стойността дава възможност за по-добро
разбиране на ограниченията в рамките
на всеки сегмент, както и в контекста, в
който веригата оперира.
По-важни показатели, които да се включат
в изучаването и анализа на веригата на стойността могат да бъдат следните [4]:
- какво са икономическите разходи за
всички дейности по веригата на стойността;
- кои дейности добавят стойност в найголяма степен по веригата на стойността;
- кой е най-важният участник добавящ
стойност във веригата;
- каква е институционалната рамка на
веригата на стойността;
- в кои участъци на веригата на стойността възникват най-сериозни проблеми;
- в коя част на веригата съществува найголям потенциал за пазарен растеж;
- какъв е размера на сектора, респ. веригата;
- какъв потенциал за усъвършенстване на
дейностите съществува по отношение
на веригата;
- какви възможности за синхрон в дейностите по веригата съществуват и др.
Пред анализа на веригата на стойността
могат да бъдат разкрити определени ограничения и предизвикателства. Така например изградена верига на стойността не може да се разглежда единствено в статичен аспект. Основен
елемент при изграждане на устойчива конкурентоспособност е задълбоченото разбиране на
динамиката на пазара и задълбочения анализ на
привлекателността на потенциалните пазарни
сегменти, както и на конкуренцията. Полезен
инструмент за отчитане и анализ на бизнессредата във връзка с веригата на стойността е
„Диамантът на конкурентоспособността на М.
Портър” [1].
-

ПОДХОДЪТ „ВЕРИГА НА СТОЙНОСТТА” – АСПЕКТ НА УСТОЙЧИВОСТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРОБИЗНЕСА НА ...

Измерения на веригата на стойността в агробизнеса
В сектора на агробизнеса и производството на храни съществува необходимостта от все
по-тяхно съгласувани доставки – от генетиката
и селекцията, през производството на растителна и животинска продукция, през нейната
преработка и превръщането и в храна, през
търговията до достигането на храните до крайните потребители. Изграждането на верига на
стойността в агробизнеса изисква нов начин на
организиране на производството и разпределението на храни.
В литературата касаеща веригата на стойността в агробизнеса [4-7] се извеждат редица
ползи от използването на стратегията в практиката. Според Боулжи, Хофнинг и Шрьодер [5]
основни причини, съдействащи за използване
на веригата на стойността в селското стопанство могат де се търсят в следните обстоятелства: 1) повишаване на ефективността и контрола
върху разходите; 2) намаляване на риска по
отношение на качеството, количеството на доставките и безопасността на храните; 3) в отговор на нарастване на изискванията на потребителите. Изграждането на верига на стойността
в селското стопанство е предпоставка за подобряване на пазарното позициониране на поголям брой пазарни субекти участващи във
веригата. Обща стратегия на всички по веригата е намаляването на риска от високите цени
на суровините, чрез вертикално координиране
между производители-преработватели-търговци
на храни. В същото време, веригата на стойността позволява в по-голяма степен да се координират количеството и качеството на доставките, чрез системата от договорености между партньорите от веригата. Спазването на
единни системи за качество, безопасност или
екологичност на храните дава сигурност на
всички участници по веригата за производство
на храна, а това поддържа стойността на търговската марка на продуктите.
Сериозен аргумент за формирането на верига на стойността свързано с предлагането на
храни е увеличаващото се, при това с нарастващи изисквания потребителско търсене. Наблюдава се тенденция за увеличаване на продуктовото многообразие, като хранителните продукти стават все по-диференцирани, основани
не толкова на това, което съдържат, а на това,
което не съдържат (например ниско съдържание на мазнини, холестерол, сол, липса на
нитратни съединения и др.). Съвременните

потребители обръщат внимание все по-често и
към това как се произвеждат продуктите (например как се отглеждат животните – хуманно,
свободно или органични ли са зеленчуците или
зърното и т.н.). Повишаването на стандарта и
качеството на живот на населението предопредели повишена чувствителност към качествата
на храните, технологията за производството
им, начина за предлагането им и др.
Търсенето на възможностите за внедряването на подхода свързан с веригата на стойността предполага широк анализ на селското
стопанство и агроидустриите в страната, като
може да се използва следната методологична
последователност в анализа:
1. Анализ на пълния спектър от дейности
в селското стопанство, в т.ч. изясняване на производствените условия и възможности; изясняване на връзките съществуващи между предприятията от
сектора; изясняване и оценка на пазарния потенциал за агробизнес;
структуриране на потенциалните вериги, като ключов компонент е създаването на стойност.
2. Анализ на търсенето на пазара на храни и потенциалните условия за навлизане на нови пазари на всички равнища, както и нарастващите предпочитания на потребителите към храните.
3. Анализ на конкурентоспособността на
предприятията от сектора, които могат
да се включат в потенциалната верига,
като се акцентира на възможностите
на всеки сектор, сравнителните предимства, извеждане на производствения и ресурсния им потенциал.
4. Определяне на приоритетните сектори,
в които може да се внедри веригата на
стойността като стратегическа алтернатива с най-голяма вероятност за успех, на основата на предварително
систематизирани критерии и показатели.
5. Внедряване на проект за изграждане на
верига на стойността, в т.ч. идентифициране на конкретните партньори и
определяне на връзките между тях,
внедряването на рамка на дейностите
по веригата обезпечаване на производството, преработка, логистика и търговия.
Внедряването на подхода за веригата на
стойността в земеделието е важно средство за
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разбиране на бизнес връзките при производството на храни, съдейства за повишаване на
ефективността и конкурентоспособността на
малките и средни предприятия от сектора, за
постигане на устойчивост в развитието им.
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VALUE CHAIN APPROACHE – ASPECTS OF SUSTAINABILITIES IN AGRIBUSINESS
AND AGRICULTURE ENTERPRISES TO MARKET
Damyan Kirechev, Radmil Nikolov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Value chains are a key framework for understanding how a product moves from the producer to the
customer. The value chain has an important means to understand the business relationships, mechanisms for
increasing efficiency, and ways to enable business to increase productivity and add value. It provides a reference
point for improvements in services and the business environment. It is a vehicle for linking small businesses with
the market. Value chains is a sustainable initiatives focused on improving productivity, competitiveness,
entrepreneurship, and growth of small agribusiness firms. Value chains in agribusiness are increasingly recognized
as a means to reduce the poverty prevalent in the rural regions. It contributes of small agribusiness firm to survive
and predetermined better businesses linked to domestic and global markets. It is a new source of potential growth
and value addition in the sector. Main objective of the study is to be analyzes more important aspects of value
chain in agribusiness which is in position to provide sustainability in development of agrarian and agro-industrial
sector. There is an innovative approach to assessing the competitiveness of value chains in agricultural sector.
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НАДЦЕНЕН ЛИ Е ОБМЕННИЯТ КУРС НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ?
Хари Николов
Технически университет, София
Резюме
Напоследък различни икономисти у нас и в чужбина поставят въпроса дали сегашният фиксиран обменен
курс на лева е реален и дали той би следвало да се запази до момента на въвеждането на единната европейска
валута. В тази връзка авторът на доклада прави анализ на основните аргументи в полза на едната и на другата
концепция. Наред с останалите доводи на преден план е разгледана тенденцията, при която именно сега, независимо от икономическата криза, българският експорт регистрира чувствителен ръст, както и значителното
намаляване на дефицита по външнотърговския баланс. Отделено е внимание и на факторите, които оказват
влияние върху условията на търговия (Terms of trade). Анализирани са различните тенденции, които влияят
върху реалния валутен курс в едната или в другата посока. Направен е опит за прогноза относно мерките,
които ще бъдат предприети за запазване на сегашния обменен курс, като важно условие за поддържане на
финансовата стабилност.
Ключови думи: обменен курс, валутен борд, външнотърговски баланс, условия на търговия, брутен вътрешен продукт.
Key words: exchange rate, currency board, foreign balance, terms of trade, gross domestic product.

Увод
През март 2009 г., след почти 10 годишен
икономически растеж, експерти на МВФ направиха констатацията, че левът е надценен.
„Ефективният валутен курс в България е надценен. С колко обаче е трудно да се каже”.
Това е едно от заключенията на директорите на
МВФ в годишния им доклад за консултациите с
нашето правителство [1]. В доклада си МВФ
посъветва кабинета „да не продължава да руши
конкурентоспособността на нашата икономика
чрез увеличение на работните заплати над продуктивността”. Като риск се оценяваше и високата зависимост на България от чужди инвестиции.
Макар и да не бяха посочени конкретни
аргументи, беше ясно, че идеята произтичаше
от съществуващия тогава сериозен дефицит по
външнотърговския баланс. Някои икономисти
също така обръщат внимание на обстоятелството, че инфлацията у нас, независимо от
действащия валутен борд, превишаваше значително тази в Еврозоната.
Независимо от констатациите, експертите
на МВФ бяха далеч от мисълта за промяна на
валутния курс. Напротив, те бяха за неговото
запазване, само че при сериозно ограничаване
растежа на бюджетните разходи.
Не липсваха обаче, и тогава, както и сега,
и привърженици на идеята в полза на обратната
теза, а именно, че левът не само че не е надценен, но напротив – той е дори подценен. Два
бяха в това отношение аргументите:

1. Реалният курс би следвало да отразява не
само нивото на инфлация и тенденциите по
отношение на нетния експорт. Теоретично
той трябва да съответства и на покупателната сила, която левовата равностойност на
единната европейска валута би имала в
България от една страна, и от друга – в
страните от Еврозоната. И понеже у нас тя
беше по-висока, то тогава и реалният обменен курс би следвало да бъде по-висок
[2].
2. Високата тогава инфлация се е дължала на
простата причина, че от началото на 2007
г. страната ни беше член на ЕС. И тъй като
съществувала голяма разлика между усреднените цени при старите членки на общността и тези у нас, то било логично, след
премахването на ограниченията, цените у
нас да се стремят да ги достигнат. Обикновено като примери се изтъкваха цените на
недвижимите имоти. Там имаше драстични
различия, а освен това се очакваше тяхното
търсене да се разширява. И действително,
имаше засилена тенденция в посока на
разширяване на тяхното търсене от страна
на чужденци. Впоследствие обаче тя се оказа неустойчива.
Сама по себе си тази теза е оборима, дори
и при пълно абстрахиране от обстоятелството,
че по-късно, когато българската икономика
навлезе в състояние на рецесия, за 2 години
цените на недвижимите имоти се намалиха
почти с 30%. Наистина, през годините преди
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нея тези цени нарастваха ускорено. Сега все
пак съществуват всички основания тази тенденция да се разглежда като отражение на т. нар.
„балон”, понятие днес особено актуално в световен мащаб [3]. При това тенденцията на нашия пазар бе предизвикана не само от наличието на прекомерен потребителски оптимизъм,
но също така и от някои световни тенденции по
отношение структурата на потребление на домакинствата.
Наред с всичко това не бива да се забравя,
че и при старите членки на ЕС все още съществуват сериозни различия по отношение на цените и това е естествено. Между доходите на
домакинствата там също така има големи разлики. Както ще видим по-долу, всъщност причините за високата тогава инфлация са от съвсем друг характер.
Като цяло, доскоро по-логично изглеждаше
схващането, че обменният курс на лева беше
надценен. В това отношение най-сериозно безпокойство будеше огромният външнотърговски
дефицит, който накрая надхвърли 21% от БВП.
И тъй като тогава се считаше, че поддържането
на фиксирания курс се дължеше най-вече на
значителния валутен резерв, който пък, от своя
страна зависеше в немалка степен от стойностния размер на външните инвестиции, то появилата се на хоризонта Световна криза постави
редица въпросителни. По-важните от тях бяха:
1. Ще може ли фиксираният курс да бъде
запазен при неминуемото свиване на чуждестранните инвестиции?
2. Щом като Световната криза започна като
финансова криза, тогава няма ли опасност
тя и у нас да се прояви като такава? И как
това би се отразило върху обменния курс
на лева?
3. Ще издържи ли на кризата банковият сектор и няма ли опасност някои банки да изпаднат в състояние на неликвидност?
Понякога, като пример, пораждащ безпокойство, се показваше икономиката на Латвия,
засегната от кризата преди България и изпаднала в незавидно финансово състояние, независимо от валутния борд. Но у нас резултатите
се оказаха доста по-различни.
1. Първа глава
1.1. Обменен курс, икономически растеж и
инфлация
При разглеждането на въпроса дали е надценен или подценен обменният курс на лева,
обикновено не се държи сметка за съществува164

нето на обективни тенденции, отдавна установени от теорията. А при равни други условия те
показват следните зависимости:
1. Ефективният реален курс на националната
парична единица се понижава тогава, когато инфлацията в страната е по-висока в
сравнение с тази в страната на резервната
валута.
2. Ефективният реален курс на националната
парична единица се понижава тогава, когато икономическият растеж в съответната
страна изпреварва чувствително този на
страната на резервната валута [4]. В реалната икономика тази тенденция се проявява
обикновено не по време на целия период на
растеж, а тогава, когато вече е почти достигнат потенциалният БВП, ресурсите стават все по-оскъдни и националната икономика е ориентирана към прегряване.
3. Всяка форма на прегряване на една икономика е по принцип проинфлационна. В нашия случай (България през годините 20072008) съществуваха много признаци на
прегряване и фактически това бе основната
причина за ускоряването на инфлацията.
Следователно, ако разсъждаваме теоретично, тогава реалният курс на лева би трябвало да бъде по-нисък и би могло да се твърди,
че фактически е бил надценен.
1.2. Обменен курс и външнотърговски баланс
Теоретично, високият дефицит по търговския баланс би могъл да бъде използван в два
аспекта. От една страна, той е един от признаците за прегряване и същевременно – доказателство за това. От друга страна, той би могъл
да се разглежда и като доказателство, че
вследствие на прекалено високия фиксиран
курс на лева експортът не е бил достатъчно
конкурентоспособен, а пък вносът е нараснал
твърде много поради прекомерно стимулиране
на потреблението.
На практика обаче ситуацията се оказва
доста различна и проблемът с определянето на
реалния обменен курс – далеч по-сложен.
Имаме основание да твърдим това, защото
тогава импортът се е разширявал твърде много
главно поради силно растящия внос на инвестиционни блага и далеч не толкова много – на
потребителски блага.
Така например, при едно обстойно изследване на структурата на вноса през годините
2004–2005, биха могли да се установят следните данни.

НАДЦЕНЕН ЛИ Е ОБМЕННИЯТ КУРС НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ?

Най-голям по стойност внос през тези години, това е вносът на машини, оборудване и
превозни средства – съответно в размер на
6714,6 млн. лв. за 2004 г. и 8792,6 млн. лв.
за 2005 г. В т. ч. би било интересно да се отбележи, че вносът на машини със специално
предназначение е съответно в размер на 839,5
млн. лв. и 1063,8 млн. лв., а вносът на такива
с общо предназначение е 913,5 млн. лв. и
1095,0 млн. лв., импортът на канцеларска
техника и компютри е 456,1 млн. лв. и 608,8
лв. и т. н. [5].
Висок е също така и относителният дял на
импорта на суровини и материали (съответно
4912,0 млн. лв. и 5782,5 млн. лв. за горепосочените години, в т. ч. вносът на чугун и стомана в размер на 999,2 млн. лв. и 1272,5 млн.
лв.
Вносът на минерални горива, масла и подобни продукти за годините 2004 и 2005 е
съответно в размер на 3795,4 млн. лв. и
5781,0 млн. лв., в т. ч. импортът на нефт и
нефтопродукти – съответно 2630,5 млн. лв. и
4357,7 млн. лв. Вижда се, че вносът на нефт и
нефтопродукти тогава заема достатъчно голям
относителен дял в импорта на България, независимо от иначе намаляващото относително
потребление на енергийни ресурси спрямо БВП
на страната. Значително по-ниска, но иначе
бързо увеличаваща се през годините, е стойността на вноса на природен и промишлен газ
– съответно 713,7 млн. лв. и 887,1 млн. лв.
Висока е стойността на вноса на химически вещества и продукти – в размер на 2357,8
млн. лв. и 2722,9 млн. лв., като сред тях висок
относителен дял има вносът на лекарствени
вещества и продукти (не готови лекарства).
Същото би могло да се каже и за вноса на автомобили, мотоциклети, велосипеди и ремаркета (2375,5 млн. лв. и 2957,9 млн. лв.), в т.
ч. на автомобили – в размер на 1493,1 млн.
лв. и 1860,8 млн. лв. [5].
Други относително по-значими стойности,
това са вносът на електрически машини, апарати и устройства (1082,4 млн. лв. и 1290,7
млн. лв.), вносът на необработени материали,
негодни за консумация (1361,2 млн. лв. и
1760,5 млн. лв.), вносът на храни и живи животни (1007,2 млн. лв. и 1125,0 млн. лв.), този
на метални руди и метални отпадъци (913,4
млн. лв. и 1220,7 млн. лв.) и др.
При вноса, класифициран по стокови групи [6], най-голяма стойност има този на ядрени
реактори, котли, машини, апарати и части за

тях – в размер съответно на 2564,6 млн. лв. и
3328,2 млн. лв.
Доста висок е и импортът на автомобили,
трактори, мотоциклети и други сухопътни превозни средства и части за тях – в размер на
2437,4 млн. лв. и 3009,2 млн. лв.
На фона на тези големи суми твърде малък изглежда вносът на такива типично потребителски блага, каквито са дрехите и допълненията към тях от трикотаж (509,0 млн. лв. и
429,4 млн. лв.), както и дрехите и допълненията към тях, различни от трикотаж (237,0 млн.
лв. и 268,8 млн. лв.).
Всичко това означава, че фактически ускореният приток на капиталови ресурси не само, че стои зад този внос, но дори в голяма
степен той е бил в състояние да компенсира
горепосочения дефицит. Или казано с други
думи, съществува голяма разлика между търговски баланс и баланс на текущите сметки и
това трябва да се има предвид при едно трезво
анализиране на подобни проблеми.
Независимо от това, някои икономисти с
по-силна неолиберална нагласа биха възразили
и биха изтъкнали, че прегряването на икономиката в голяма степен се е дължало на високата
степен на преразпределение на БВП чрез бюджета, както и на по-бързия растеж на доходите в публичния сектор в сравнение с тези в
частния сектор [7]. Иначе те биха се обявили
категорично против една промяна в обменния
курс, но биха препоръчали той да се превърне
в реален посредством сериозно затягане на
бюджетната дисциплина и най-вече – намаляване на разходите. Това обаче би било спорно
по две причини. От една страна, формиращите
се тогава бюджетен излишък и фискален резерв ограничаваха възможностите съвкупното
търсене да изпреварва чувствително агрегатното предлагане. Впрочем, това беше политика,
която, поради сравнително високия икономически растеж, препоръчваха както представителите на МВФ, така и Европейската комисия.
Ако на теория може да има относително
ясни аргументи в полза на твърдението, че левът тогава е бил надценен, то на практика в
крайна сметка неговата фактическа цена се
определя от търсенето и предлагането. Следователно, за да се запази стабилен обменният
курс (включително и реалният), е достатъчно
наличието на две необходими условия. Те са:
достатъчно голям валутен резерв (той се предполага и от самия валутен борд) и достатъчно
висока степен на доверие от страна на дома165
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кинствата и фирмите (включително и външните
инвеститори). Тогава тези условия бяха налице.
В тази връзка обаче не бива да забравяме, че
ако българската икономика не беше засегната
от сегашната криза, а търговският дефицит бе
продължил да нараства, тогава това доверие
сигурно щеше в известна степен да бъде изчерпано.
Днес обаче ситуацията е доста поразлична. Външнотърговският дефицит се намали твърде много и като процент спрямо БВП
вече е скромно едноцифрено число. Наскоро
той бе 7% и продължава да се намалява. Вносът се намали чувствително, а напоследък експортът вече се разширява с висок темп. Ако
допуснем хипотетично, че валутният курс и
сега е надценен, тогава би било много трудно
да отговорим на въпроса – възможно ли е едно
такова нарастване стойността на износа? На
теория това би било възможно само ако приемем, че сега, по време на кризата фирмитепроизводители са постигнали много висока
степен на оптимизиране на разходите в сравнение с предишния период. Но дори и да е така в
действителност, то това, само по себе си би
означавало, че вече реалният курс не само се е
стабилизирал, но дори и се е увеличил в сравнение с фактическия фиксиран обменен курс
на лева.
Ето защо, теоретично бихме могли да направим извода, че сега, в настоящия момент,
обменният курс на лева е почти реален или
близък до реалния. От друга страна, днес външните инвестиции са значително по-малко.
Действително, валутният резерв е достатъчно
голям. Инфлацията в страната обаче, макар и
много по-ниска в сравнение с годините непосредствено преди кризата, все пак е определено
по-висока в сравнение с тази в Еврозоната.
Така например за 2010 г. тя е 4,5%, а за настоящата година тя се прогнозира на не помалко от 3,0%.
2. Втора глава
2.1. Предимства и недостатъци на фиксирания
обменен курс. Проблеми и перспективи
В условията на валутен борд фиксираният
обменен курс има следните предимства:
1. Поддържане на финансова дисциплина.
2. Поддържане на сериозна макроикономическа дисциплина. Държавният бюджет
трябва или да бъде напълно балансиран,
при което разходите да съответстват на
приходите, или част от него да се финанси166

ра от местни и чуждестранни кредитори.
Централната банка няма това право. От
друга страна, посредством фиксирания валутен курс се избягва инфлацията, която
иначе често възниква поради изменения на
цените при вноса. А ограничаването на инфлацията пък, при равни други условия,
довежда до спад на лихвените проценти.
3. Съществуват сериозни предпоставки за
поддържане на доверие в националната валута и във финансовите пазари, както и необходимите предпоставки за оптимистични
очаквания у стопанските субекти. Последното се отнася както за фирмите (национални и чуждестранни), така и за домакинствата.
Фиксираният обменен курс при валутен
съвет има и едно друго предимство, което произтича от всички останали, изброени по-горе.
Той може да съдейства не само за поикономично използване на оскъдните ресурси в
страната, а и за привличане на значителни нови
ресурси отвън. Последните представляват найвече капиталови ресурси и технологични нововъведения. При това положение се създават
предпоставки за икономически растеж. Последният като тенденция се дължи не само на
по-пълно използване на наличните ограничени
ресурси, а също и по пътя на увеличаване на
потенциалния БВП и изместване кривата на
агрегатното предлагане надясно. Именно привличаните отвън ресурси допринасят за това. И
тук именно е големият парадокс – от една
страна валутният съвет представлява ограничителна мярка, чиято главна цел е постигане на
финансова стабилизация, а не непосредствено
растеж. Както е известно, в кратък период рестрикциите по принцип ограничават растежа,
вместо да го стимулират, поради ограничаване
на съвкупното търсене. От друга страна, подобрявайки доверието, в близка перспектива
той създава необходимите предпоставки както
за увеличаване на инвестиционното търсене,
така и за стимулиране на съвкупното предлагане.
Но фиксираният обменен курс при валутен
борд има и някои недостатъци. Те са следните:
1. Винаги са съществували известни опасения
относно това дали при такава ситуация реалната икономика ще бъде достатъчно устойчива на външни шокове. Тези опасения в
много случаи са реални и се дължат на обстоятелството, че при валутния борд се изключва действието на такъв буфер, какъвто
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би могла да бъде девалвацията на националната валута. Ето защо, в случай, че има
неблагоприятни външни влияния, съвсем
логично е да се очаква, че те ще се поемат
и ще се понесат от реалния сектор. Или,
казано с други думи, те биха се изразили в
известно намаляване на производството и в
увеличаване на безработицата.
2. В условия на валутен съвет правителството
не може да разчита на кредит от страна на
Централната банка. Ето защо разходите на
държавния бюджет ще трябва да се финансират чрез данъците, чрез заеми от национални и чуждестранни кредитори, чрез отсрочване на плащания и др. Това обстоятелство преди неговото въвеждане създаваше
известно безпокойство, че би могло да се
наложи понякога данъчното бреме да бъде
увеличавано, или пък – разходите на правителството да се съкращават чувствително.
Наред с това, в случай, че държавният дълг
се увеличи, това би могло да допринесе и
за появата на т. нар. „изтласкващ ефект”
[9]. При него, поради увеличеното търсене
на кредити от страна на правителството,
лихвеният процент се увеличава. В резултат
от това частните потребителски и инвестиционни разходи се свиват, те просто биват
изтласкани, поради недостига на ресурси за
тях.
3. Централната банка не би могла да изпълнява своята функция на кредитор от последна
инстанция. Освен това, тя може да използва
само един от инструментите на паричната
политика – задължителните минимални резерви. Това е една от причините, поради
които при рецесия тя не може да окаже
много силно влияние в посока към понижаване на лихвените проценти при търговските банки.
4. За поддържане на фиксирания обменен
курс голямо значение има размерът на валутните резерви.
2.2. Проблеми и перспективи
В интерес на по-пълния анализ би било да
се опитаме да отговорим и на въпроса „Какво
би се получило при една евентуална промяна
на фиксирания курс на лева в посока надолу?”.
В това отношение възможностите са две:
1. Преминаване от фиксиран към плаващ
курс. На теория това би могло да съдейства
за уравновесяване на платежния баланс.
Практиката обаче показва, че в условията

на конкретните икономики почти винаги
преобладават отрицателните последствия,
като понякога рискът се оказва изцяло неприемлив. Защото в много случаи (независимо дали фиксираният курс е бил поддържан в условия на валутен борд или не) при
една такава промяна бива предизвикан голям спад в доверието и съществен отлив на
капиталови ресурси от страната. Пример –
икономиката на Тайланд през 1998 г. При
такава ситуация обикновено и банковата
система би се изправила пред сериозни изпитания. При това положение валутният
курс би започнал стремглаво да спада. И
тогава, един от малкото начини той да бъде
стабилизиран, това би било получаване на
съществен по своите размери кредит от
Международните финансови институции,
подкрепено с особено строги фискални и
парични рестрикции.
2. Хипотетично запазване на валутния борд,
само че при определяне на нов, по-нисък
фиксиран обменен курс. И този вариант едва ли би донесъл добри резултати. Защото
подобна стъпка би била възприета като
официална девалвация на лева. А практиката показва, че след девалвация много често
следва рязък спад в търсенето на националната валута. А при такова положение
доста трудно бихме могли да отговорим на
въпроса дали иначе големият валутен резерв би се оказал достатъчен за решаване
на по-нататъшните проблеми. Впрочем, в
това отношение има и исторически примери. Един от тях е, че аналогична бе основната причина за краха на Бретън-Уудската
валутна система и последвалите го решения на Ямайската конференция през 1976
г.
Интересно е да се отбележи, че доколкото
съществуват привърженици на идеята за промяна на фиксирания обменен курс (сред някои
среди на бизнеса), то те не се сещат и за наличието на други проблеми. Такъв е например
вносът на петрол. Неговото търсене е нееластично в условията на българската икономика.
Затова една промяна на валутния курс не би
оказало съществено влияние върху размера на
този внос. Напротив, той ще се окаже доста поскъп, ако цената му се измерва в левове, както
впрочем и доходите на домакинствата в страната. А не бива да забравяме, че този внос има
все още много голям дял в структурата на импорта на България.
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А що се отнася до това, дали отрицателният нетен експорт би бил по-нисък, или не, то
тук трябва да се има предвид и влиянието върху него на условията на търговия (Terms of
trade). Те са по-добри за страната тогава, когато на международните пазари поскъпват благата, които тя експортира и съответно поевтиняват тези блага, които тя внася. Както и обратното. Щом като напоследък нефтът поскъпва
(а той е много важен за нашата икономика),
това означава, че при абстрахиране от влиянието на други фактори, можем да твърдим, че
сега за нас се влошават в известна степен условията на търговия. Това обстоятелство влияе
върху търговския дефицит независимо от валутния курс. От друга страна обаче, ако валутния курс бъде понижен, то от позициите на
потребителите фактически условията на търговия биха се влошили допълнително. Иначе, по–
ниският обменен курс хипотетично би стимулирал ръста на експорта. Само че не би било
оправдано цената за това да се изразява в поемането на всички гореизброени рискове, при
това, в условия, когато износът и без това нараства относително бързо.
Изводи и препоръки
На основата на този анализ биха могли да
бъдат направени следните по-важни изводи:
1. Независимо, че през годините 2007–2008
обменният курс на лева е бил надценен, то
днес съществуват сериозни основания да се
твърди, че в настоящия момент той е реален, или поне близко до реалния обменен
курс. Като допълнителни аргументи могат
да бъдат посочени достатъчно големия валутен резерв, сравнително високия фискален резерв (6,011 млрд. лева за 2010 г.,

при минимално допустимо ниво от 4,5
млрд. лева), относително ниския, на фона
на повечето европейски страни бюджетен
дефицит (3,9% от БВП) и др. Те показват,
че не съществуват реални проблеми относно възможностите за неговото поддържане
в близка перспектива.
2. Поне засега, отсъстват каквито и да било
сериозни доводи в полза на целесъобразност от евентуална негова промяна. Освен
това тя би изиграла неблагоприятна роля по
отношение на устойчивото развитие в близка перспектива.
3. В перспективата на предстоящите години би
следвало да очакваме сериозни мерки в посока към ограничаване на инфлацията. Те
трябва да се съчетават и с мерки, насочени
към подобряване на бизнес средата, в т.ч. и
постигане на по-висока степен на свобода
на бизнеса, което пък да допринесе за създаване на трайна тенденция по отношение
на устойчиво привличане на достатъчно
външни инвеститори.
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IS THE EXCHANGE RATE OF THE BULGARIAN LEV OVERESTIMATED?
Hari Nikolov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
Lately different economists in Bulgaria and other countries put the question whether or not the current fixed
exchange rate of the lev is real. They also put the question is it would be keeping itself until the moment of
establishment of the single European currency in Bulgaria. The author of the report analyzes the different
arguments in favor of the two conceptions. Therewithal the other arguments the fore is the trend that now, in
spite of the economical crisis, the export of Bulgaria registers a big increase and also a reduction of the deficit in
the foreign balance. Attention is paid also to the factors which affect the terms of trade. All the tendencies which
affect the exchange rate in one or another way are analyzed. It’s been made an attempt for a prognosis about the
actions which are going to be done in order to keep the present exchange rate as an important condition for
maintenance of the financial stability.

168

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3/2011 (30)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3/2011 (30)

РЕКВИЕМ ИЛИ РЕАНИМАЦИЯ НА ДЕРИВАТНИЯ ПАЗАР
Иван Илиев
Технически университет, София
Резюме
В доклада се изследва ролята и значението на дериватите на ценните книжа или вторичните финансови
инструменти. Целта е да се докаже, че тe са в основата на ипотечната криза в САЩ, финансовата дестабилизация и глобалната икономическа криза. Посочени са някои мерки, свързани с регулацията на финансовия
пазар, за да се възвърне стабилността и устойчивото развитие на глобалната икономика.
Ключови думи: ценни книжа, деривати на ценните книжа, опции, фючърси, варанти.
Key words: securities, derivatives, options, futures, wаггаnts.

Увод
Преди повече от 20 години в САЩ започна
процес, който пряко се свързва със секюритизацията и се превърна в най-дълбоката, непозната до сега глобална икономическа криза,
чийто причини са многобройни [1]. Найправдоподобната от тях е свързана с т.нар.
секюритизация., която е и цел на анализа.
Историята на възникване на термина „секюритизация” (Securitisation) води своето начало от сделката с име „Bank America issue”
(емисия на Банка Америка). За първи път той
се появява в колонката „Слухове от Улицата”
на Wall Street Journal 1977 г. Сделката се
осъществявала от банка Salomon Brothers и
шефът на ипотечния й департамент Люис Раниери го препоръчва в статия, посветена на
емисията на ценни книжа, обезпечени със залог
на права и задължения по ипотечни кредити.
Секюритизацията, се изразява от една страна, в
увеличаване дела на финансирането за сметка
на емисията на ценни книжа и инструментите,
формирани на тяхна основа, в сравнение с
кредитното финансиране, от друга страна — в
разширяване на видовото разнообразие на ценните книжа и всевъзможните производни от тях
хибридни инструменти. „Секюритизацията е
процес на превръщане на неликвидните заеми в
ликвидни активи” — счита П. С. Роуз [2]. На
свой ред Стивън Л. Шварц — признат експерт в
областта на структурираните финанси, в труда
си „Алхимия на секюритизацията на активите”
я определя като възможност „да се привлече
нескъпо финансиране от фондовите пазари по
пътя на отделяне на цялата или частична дебиторска задлъжнялост от организатора на секюритизацията от рисковете, присъщи му като
цяло” [3]. Като основни причини за нейното
възникване и развитие послужиха: по-малката

стойност на финансовите средства на фондовите пазари, отколкото тези на кредитните пазари; голямата динамика на лихвите по кредитите; изменение на банковите регулативни и
данъчни норми; ускоряване на информационния обмен като следствие от компютъризацията
и технологическото усъвършенстване на средствата за връзка; Много страни от континентална Европа, и Русия в това число, взаимстваха
термина „секюритизация” като правова и икономическа категория от англосаксонските
страни и заедно с това умножиха до неузнаваемост борсовите финансови инструменти.
Дискусия и коментари
Без съмнение в основата на днешната криза е неограничената кредитна експанзия. Ипотечните инструменти в САЩ набраха неподозирана скорост. Фондовете за преките инвестиции изкупиха компании за десетки милиарди на
кредит под залог на същите компании. Хеджфондовете арбитрираха всичко, което се движеше с такова рамо, което по-рано беше възможно само в борсовите зали на Форекс. Даже
правителството на САЩ устрои военни баталии
за свое удоволствие с държавния дълг в немислими досега размери. Същото се случи и в
много други страни: олигарси изкупуваха на
кредит компании, инвестбанки - акции, гражданите - жилища и автомобили. Като цяло това
доведе до т.нар. ефект на доминото. С две думи, за всичко е виновен евтиния кредит, предоставян с помощта на вторичните финансови
инструменти, формирали дериватния пазар.
През последната четвърт на XX в., в резултат от мащабните промени на световния
финансов пазар (като следствие от аналогичните процеси на стоковия пазар) бе създаден
неговия нов сектор – пазар на производните
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(вторичните) финансови продукти-инструменти
(финансови контракти), демонстриращ невероятно високи темпове на развитие. Вторичните
финансови инструменти или дериватите, са
тези ценни книжа, права и задължения, които
са свързани с „класическите” ценни книжа,
каквито са основно акциите и облигациите.
Терминът „деривати” от английския език
(derivative – производна, вторична функция).
Производните, вторичните ценни книжа
може да се разглеждат също и като документално оформление на различните контракти и
договори, свързани с акциите и облигациите.
В техния състав се отнасят фючърсите,
опционите, варантите; депозитарните разписки;
стриповете; суапите; ипотечните облигации и
пр., а също така техните комбинации, реализиращи синергичен эфект. До преди две години
опциите и фючърсите бяха неразделна част от
прогресивните борси в Европа, Запада и Изтока. Пазарът на тези съвременни контракти в
качеството им на деривати, от година на година
набира огромни обороти, позволявайки на борсовите спекуланти и инвеститори да повишават
ефективността от търговията — да снижават
риска, паралелно с увеличение на печалбата.
На този пазар опцията (option) е найвисокодоходния борсов финансов инструмент,
позволяващ да се печели по няколко начина. По
своята същност, тя е правото да купиш или
продадеш ценна книга или някакъв друг борсов
актив по фиксирана цена в предварително определен срок, в замяна на премия. Опцията
означава още допълнителна възможност - това
са и хеджирането (защитата) на инвестициите;
спекулативните позиции от снижаване цените
на активите; и експирациите на опционните
контракти, с подразбираща се безгранична печалба в противовес на незначителните фиксирани разходи; и несравнимата с нищо високодоходна спекулация с използването на огромния маржинален ефект. Опциите са много
ефективни при сключване на доставни контракти във всеки бизнес. Те са „тримерни” – за
разлика от „плоскостните” акции и фючърсите.
При търговия с опции практически няма безизходни или форсмажорни ситуации.
Фючърсът (от англ. future – бъдеще) е
своеобразен аналог на полицата още от древността, но за първи път откакто го познаваме
днес, се появява в Чикаго през 1865 година
като застраховка от ценовите рискове и инструмент за планиране, интегриран в пазарната
икономика. В качеството си на задължение за
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доставка на борсовия актив в предварително
определен срок, днес по цял свят се търгуват:
фючърси на суровини и енергоносители (например, на нефт, на газ, на драгоценни и цветни
метали); на продукти от селско-стопански произход (пшеница, ръж, царевица, соя); индекси,
процентни ставки, валутни курсове и ценни
книжа. Техният обем постоянно расте, защото
фючърсите привличат търговците още и за това, че комисионните на фючърсния пазар са
значително по-ниски, отколкото на базовия.
Като своеобразна застраховка от ценовите и
финансовите рискове, фючърсите, а впоследствие и опционите в настоящия момент заемат
ключово положение в света сред ценните книжа. Фючърсите се търгуват само на борсите в
качеството им на вторични пазари. Както е
известно сред професионалистите, борсовата
стока, лежаща в основата на фючърсния контракт, се нарича база. А пазарът на тази стока –
базов пазар. За класическия стоков фючърс,
базовия пазар – това е пазарът за наличната,
реална стока. На съвременния етап от развитие
на борсите широко разпространение получиха
т.нар. финансови фючърси – фючърси на лихвения процент и на индексите. Съществуват
също така валутни фючърси и фючърси на
ценни книжа. Фючърсът не е само средство за
планиране хеджиране (застраховка), а също и
за спекулации. Чрез него може за кратко време
да се спечелят или загубят твърде много пари,
поради което фючърсните операции едновременно са и привлекателни, и рисковани. По
аналогичен начин се използват и останалите
деривати на класическите ценни книжа посочени по-горе. Като ценна книга от вторичен порядък варантът (от англ. warrant - ордер, пълномощно) е сам по себе си право за придобиване пакет акции на акционерно дружество по
фиксирана в рамките на на определен срок
цена. Неговото възникване е свързано със ситуация, когато акционерното дружество предоставя на някои потенциален акционер определени отстъпки: получавайки варанта той
променя срока за плащане. С течение на времето, ако цената на акцията се повиши повече
от цената за изпълнение на варанта, неговия
притежател може да го продаде и да получи
печалба. При условие, че цената на акцията
остане ниска, притежателят на варанта може и
да не реализира своето право. Във всеки случай, по време на срока на неговото действие,
той може да придобие пакет от акции на акцио-
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нерното дружество пуснало в обръщение варанта.
Депозитарната разписка – е ценна книга,
представляваща банково свидетелство за косвено владение на акции на чуждестранни фирми. А самите акции се съхраняват на депозит в
банка на страната, където е регистриран емитента. Това, само по себе си показва, че контролът върху този документ е силно занижен и
допуска неограничена експанзия при използването му, а значи и опасност от нерегламентирани транзакции. Стрипът – това е ценна книга,
която е безкупонна облигация и се погасява за
сметка на процентните плащания по пакета на
емитираните държавни облигации, намиращи
се в собственост на компаниите, пуснали стриповете. Суапите пък се представят като две
противоположни конверсионни сделки по задължения с еднаква сума, но с различни дати
на валутиране ипотечните облигации на САЩ.
Освен посочените, има и други ценни книжа от типа на вторичните финансови инструменти, които въпреки достатъчно широкото им
разпространение, играят в света на икономиката и финансите служебна роля, която най-общо
казано е незавидна: банков депозитен сертификат – ценна книга, представляваща писмено
свидетелство на банка за влог на парични средства, удостоверяващи правото на вложителя
или негов правоприемник за получаване в установения срок сумата на депозита (влогът и
лихвата по него) за юридическите лица; банковия спестовен сертификат, или банков депозитен сертификат, но вече за физически лица;
банкова спестовна книжка на приносителя,
ценна книга, която подтвърждава вноса в банковото учреждение на паричната сума и заедно
с това удовлетворява правото на притежателя
на книжката за нейното получаване в съответствие с условията на паричния внос. Правата на
вложителя могат свободно да се предават на
други лица по пътя на простото връчване на
книгата; инвестиционен сертификат, ценна книга, удостоверяваща деловото участие в инвестиционен фонд, правото на управление и разпореждане, на който принадлежи на инвестиционната компания; банковия чек е ценна книга,
съдържаща с нищо не обусловено разпореждане на банката чекодател да проведе платеж на
посочената в него сума на чекодържателя;
складова разписка, третирана също като ценна
книга, отразяваща фактът на постъпването в
склада на определена партида от дадена стока,
а също правото на приносителя на складовата

разписка да се разпорежда с тази стока; коносаментът, поредната ценна книга, представляваща стоково разпоредителен документ, удостоверяващ правото на неговия притежател да
се разпорежда с посочения в коносамента товар и да го получи след морския превоз. Паралелно с това на коносамента се вменява свойството, което възлага на превозвача с нищо не
обусловеното задължение по отдаване на товара на предявителя на коносамента; встъпителната вноска във взаимен инвестиционен фонд,
по съществото си, акция на въпросния фонд,
която купува инвеститор. Така, че посочените
финансови инструменти от вторичен порядък,
поединично или по съвкупност, осигуриха с
нищо несравнима досега експанзия на този
пазарен сегмент. През 2007 г., обемът на тези
инструменти на дериватния пазар, надхвърли
596 трилиона долара, с което надвиши брутния
вътрешен продукт на световната икономика
(около 70 трлн. долара към визирания период)
с повече от 8 пъти, а този на САЩ - над 40
пъти [4].
Нека се опитаме да обясним какво представлява самата американска финансова пирамида, чийто роля теоретически обоснова Карло Понци през 30-те години на миналия век.
Последните над 60 години САЩ живеят на кредит: произвеждат 20% от световния БВП, който в основата си се състои от услуги, а потребява 40%. Рецептата им е проста: притежавайки правото да емитират все още основната
резервна световна валута, те постоянно се занимават, да печатат все нови и нови пари [5]. В
резултат, ситуацията стигна дотам, че значителна част от активите, вече не представляват
нищо, особено с конструирането на пазара на
производните финансови инструменти. Даже
златото вече се числи към тази категория, след
като достигна непознати досега стойности.
Хората, които търгуват в този момент със злато, мед, нефт, даже и в най–кошмарния си сън
не са сънували, да кажем, реално да купят
барел нефт, а след това да го продадат. За тях,
нефтът е хартия, ликвидна, но хартия, която
има своя котировка. Например, играчите на
борсата практически залагат пари на това, че
фондовият индекс ще бъде повече или помалко от някакво значение. Има „дефолтни
суапи”, които по същността си са облог на
дефолт. Сега е измислена нова приумица –
искат да пуснат вторични книжа по застраховка
живот. И тези полици ще се обръщат на пазара
като квазипари. И това е, меко казано пари ?!
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Важно е да се отбележи, че кризисните
прояви на глобалните икономически дисбаланси най-отчетливо от всичко се проявиха на световните финансови пазари. Очакването за бърз
икономически растеж, а с него и ръст в стойността на активите, получаване на инвестиционен доход доведоха до тяхното всестранно
прегряване, което се подтикваше от процикличната политика на монетарните власти на
водещите държави и снижение качеството на
управлението на рисковете на крупните частни
финансови компании. Оттук може да се разграничат три важни и присъщи на световните
финанси противоречия, без разрешението на
които е трудно да се разчита на тяхното пълноценно и устойчиво функциониране в посткризисния период.
Първо, това е противоречието между отстранените донякъде локални рискове като продукт на финансовата индустрия и натрупването
на глобални рискове. В миналото основна причина за финансовите сътресения беше натрупването на неимоверни рискове в едно или няколко финансови учреждения, което рано или
късно водеше до техния банкрут. Можеше да
се развие локална криза (национална или секторна). За преодоляване на подобни локални
рискове бяха създадени структурни инструменти (assets-backed securities, credit-default
swops и т. н..), позволяващи бързо (и изгодно)
да се преразпределят рисковете по целия глобален финансов пазар. Възникна мощна финансова илюзия: огромният пласт ново възникващи финансови активи, качеството и ликвидността, на които пазарът оцени като практически равностойни качества и ликвидност на парите. Много водещи регулатори поддържаха подобно преразпределение, считайки, че то ще
подпомогне устойчивостта на финансовата
система, тъй като вероятността от локален
риск рязко се снижава, а глобалната система е
толкова устойчива, че лесно ще преодолее тези
рискове. Оказа се, че това не е така. Токсичните финансови продукти така интоксираха световните финанси, както неконтролираното изхвърляне на отпадъци интоксира Световния океан. Глобалното натрупване на рисковете доведе
до глобалната криза, която порази без изключение всички локални пазари.
Второ, това е противоречието между глобалния характер на финансовата индустрия и
националния характер на нейното регулиране.
Световната финансова индустрия е унифицирана. Националните особености на отделните
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пазари, разбира се, че присъстват, но като цяло те не носят принципиалено характер, и тонът задават крупните международни банки и
инвестиционни компании. Всяка финансова
иновация много бързо се разпространява по
целия световен пазар. В същото време, регулирането е ограничено в рамките на националните юрисдикции и в световен мащаб реакцията
от появата на тези продукти носи фрагментарен характер. Съществуващата система на
международно взаимодействие на регулаторите, не им позволява адекватно и еднообразно
да реагират на проблемите на финансовите
пазари, което създава почва за предвижване на
рисковите финансови схеми между юрисдикционния арбитраж. А това несъмнено води до
изолирано и фрагментирано регулиране на
различните сегменти на финансовата индустрия: банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове, брокери, а някои сегменти
изобщо се оказаха в нерегулирани ниши (хеджфондове, кредитни рейтингови агентства). Като
цяло благоразумния надзор и регулиране се
оказаха откъснати от монетарното регулиране.
Трето, това е противоречието между провежданата днес в света мека парично-кредитна
политика и неотложната необходимост за укрепване на финансовата дисциплина. Когато се
отчете грешната оценка на новите активи като
безрискови и висококачествени, а някои от
старите (недвижимост, инструментите на фондовия пазар) като обречени на постоянна недооценка, цената на тези активи рухна, кредитното рамо се стесни и лиши от обезпечение мнозинството от банките и финансовите компании
се сблъскаха с остър недостиг на ликвидност.
Националните парични власти по целия свят я
компенсират по пътя на безпрецедентни парични вливания чрез механизма на огромните бюджетни дефицити, практически „зануления”
размер на рефинансиранията, придобивани от
балансите от участниците във финансовия пазар на различни проблемни активи. Насоката
към ликвидността създава условия за ръста на
волатилността на всички финансови и стокови
пазари, провокира формирането на нови „сапунени” мехури от активи, постоянна трансгранична и транссекторна миграция на капитала. А тя напомня случая, когато лекарството
може да се окаже по-страшно от болестта
(особено ако се лекуват не фундаменталните
причини, а симптомите, не структурните дисбаланси и риск, ориентираната мотивация, а
кредитното свиване и производствения спад).

РЕКВИЕМ ИЛИ РЕАНИМАЦИЯ НА ДЕРИВАТНИЯ ПАЗАР

Именно затова паричните власти, пазарните
регулатори от цял свят повече от всичко сега
са загрижени за стратегията от изхода от ситуацията: как да се намалят т.нар. антикризисни
фискални и парични мерки, без да се провокира нов спад. И така, главното е, че светът се
променя.
Изводи и препоръки
Макроикономическият нов век започна
през септември 2008 г., връщането към прекрасния стар свят е невъзможно, даже ако силно
се желае. А то не е желателно. Но, глобалната
икономика, монетарната и финансова политика
трябва да бъдат по консервативни, ориентирани
не към темповете на икономически растеж, а
към устойчивостта, безопасността, сбалансираността. Всички инвестори знаят триадата на
целеполагането: надежност, ликвидност, доходност. Във фокуса трябва да се окаже нейният първи елемент. Трудно е да се даде изчерпателна препоръка по разрешаването на
посочените противоречия. Сега над тяхната
разработка напрегнато работят международната общност на централните банкери и финансови регулатори. Нещо повече, може да се
говори за някои концептуални подходи.
1. Необходимо е да се повиши устойчивостта
на глобалната банкова система чрез значително повишение на количествените и качествените изисквания към капитала, резервите и ликвидността до равнища, позволяващи да се противостои на възможното
натрупване на бъдещи рискове. При това,
регулативните изисквания трябва да бъдат
контрациклични: повишаването на резервите трябва да се осъществява не тогава, когато са се появили свързаните със съответните активи проблеми и рискове, а във фазата на подема, когато доходността е висока, кредитите се обслужват изправно, а цената на активите расте. При това възможно
е внедряване на механизма за допълнителното резервиране (допълнителните изисквания към капитала) за тези участници на пазара, които прибягват към секюритизацията
(като това може да се прави постепенно —
при всяка нова секюритизация) като инструмент, позволяващ да се преразпредели
риска (в това число и неизявения) сред неограничено широкия кръг на участниците
при затруднената верификация на надежността на емитираните ценни книжа.

2. Необходимо е да се приемат мерки по минимизация на рисковете при дейността на
системните банки и финансовите (а может
би, и нефинансовите също) компании, които по силата на своя размер и значимост,
имат негласна застраховкка от банкрутство
(too-big-to-fail). В преобладаващите случаи,
именно те получават първи пряката или
косвена държавна помощ, което провокира
риска от приемане на рискове (moral
hazard) и препятства свободната конкуренция. Към такива системни банки и компании (разбира се, при правилно определяне
на техния кръг) следва да се прилагат повишени изисквания към капитала, резервите, ликвидността и т. н., призвани да ограничат техния стремеж към системност.
3. С оглед осигуряване на глобалната финансова стабилност е необходимо ефективно
взаимодействие на националните парични и
финансови регулатори, тяхната координация, унификация на националните финансови законодателства, координация работата на регулиращите органи както по междудържавна, така и по междусекторна линия. Даже в настоящия момент се прави
опит за създаване на интернационални колегии по надзора над крупните транснационални банки. Подобен опит вече има и по
координиране на законодателната работа
(разработка законодателство на САЩ, ЕС,
Японии за регулиране на кредитните рейтингови агентства) като той следва максимално да се разпространява.
4. Важна роля в дейността на банките и финансовите компании играе системата на
мотивация на сътрудниците и ръководителите. Действащата бонусна система поощрява неоправданото приемане на рискове.
Тя трябва да бъде коренно преработена.
Съдържателното тук, обаче, съвсем не ограничаване величината на бонусите. Разбираемо е, че това по природата си е изцяло политически рентабилно мероприятие.
Антикризисният ефект води до мотивация
за минимизиране на приеманите рискове.
Да се регулират трябва принципите за поощрение, а не размерите на бонусите при
ориентация към пълен отчет на средносрочните рискове. При това важни са временната база (изплащане на бонусите по
резултатите, не за една година, а за няколко години), материалната форма (не парич-
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на, а опционна), обвръзка на бонуса не с
личния резултат, а с този на компанията.
Това са само няколко мерки от твърде
дългия списък по контрацикличната пренастройка на глобалната система за регулиране на
паричните и финансовите пазари. Кризата винаги открива прозорец от възможности за провеждане на необходимите реформи. Изходът от
кризата способства за успокоение и отлагането
на реформите за по-късно, на принципа „колкото по-лошо, толкова по-добре; колкото подобре, толкова по-лошо”. За реформите, това
е много опасна, макар и напълно реалистична,
логика. Повече от всичко инвесторите се боят
от криза в Китай, подтвърдила анкета на
Bloomberg. Стремителният ръст на икономиката на КНР (10,3% в 2010 г.) може в близките
пет години да се смени с кризата, заявили 45%
от инвесторите, анкетирани от Bloomberg, 40%
считат, че това ще стане след 2016 г. [6]. И
нещо повече, докато прозорецът не е хлопнал,

трябва да се постараем много-много в него да
не се промъкват. След реанимацията е нужна
сериозна терапия на цялата световна финансова система.
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Abstract
In this paper it is studied the securities derivatives role and importance or secondary financial markets. The
aim is to be proved that they are at the center of the USA subprime crisis, financial destabilization and global
economy crisis. Some findings related to the financial market regulations are presented in order to be regained the
global economy stability and sustainability development.
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Резюме
През последните десетилетия стана очевидно, че демографската промяна е едно от най-големите предизвикателства на ХХI-ви век. Настоящите демографски тенденции, свързани с драматично нарастване на броя на
възрастните хора в Европа в резултат на намаляване както на смъртността, така и на раждаемостта, изправят
развитите страни пред сериозните икономически предизвикателства на застаряващото население. Работната
сила в Европа намалява и застарява, докато населението в трудоспособна възраст в развиващите се страни
расте. В настоящата статия се търси отговор на въпроса доколко международната миграция може да доведе до
преодоляване на тенденцията към застаряване на населението в развитите страни и избягване на негативните
икономически последици от застаряването на работната сила. Разгледани са икономическите ефекти на миграцията за приемащата и изпращащата страна. Направен е изводът, че много високи нетни потоци от мигранти
ще са нужни, за да се повлияе върху демографските тенденции, а това би довело до политически и социални
трудности при интегрирането им в приемащите страни.
Ключови думи: международна миграция, застаряване на населението, застаряване на работната сила.
Key words: international migration, population ageing, workforce ageing.

Увод
В основата на миграционните процеси
днес стоят главно икономически фактори и
мотиви. Факторите на международната трудова
миграция свързваме с неравномерността на
икономическото развитие на страните, различието в равнищата на работната заплата и условията на труд, различията в демографското
развитие на страните. В групата на високоразвитите държави се проявяват неблагоприятни
демографски тенденции – ниска раждаемост,
забавен естествен прираст на населението,
влошена демографска структура на населението (намалява относителният дял на младите
възрастови групи, нараства относителният дял
на възрастните хора, което води до застаряване
на населението и намаляване на относителния
дял на икономически активното население).
Намаляването и застаряването на работната
сила в развитите страни води до неблагоприятни икономически последици – спад в темповете
на икономическия растеж, нарастване на публичните разходи за пенсионно и здравно осигуряване, промени в потреблението и спестяването. Докато работната сила в развитите икономики намалява, в развиващите се страни, където раждаемостта е по-висока, делът на младите
хора води до нарастване на работната сила.
Възможностите на икономиките на развиващите
се страни да осигурят работни места за увеличените трудови ресурси са ограничени, което
води до нарастване на безработицата на пазара

на труда в тези страни. Недостигът на трудови
ресурси в развитите страни и наличието на
излишък на трудови ресурси в развиващите се
страни е съществен дългосрочен фактор на
миграцията.
1. Етапи на международната миграция
Международната миграция на работната
сила преминава през няколко основни етапа.
Първият етап обхваща периода от началото на
90-те години на XIX век. Специфична особеност на този етап, определя като етап на „старата” миграция, е определена еднопосочност в
международното движение на производствените
фактори труд и капитал. Основни страни на
емиграцията са развитите през това време европейски държави Великобритания, Франция и
Германия. Ускореното натрупване на капитала
в тези страни води до нарастването на незаетостта сред работната сила. Основни страни на
имиграцията през този период са САЩ, Канада,
Австралия, Аржентина, Бразилия. Един и същ
процес – натрупването на капитала – поражда
различни икономически и социални последици
за западноевропейските държави, от една страна, и „новите” отвъдокеански държави, от друга. В условията на извършена индустриална
революция натрупването на капитала в Западна
Европа води до ускорено повишаване на техническата обезпеченост на труда, което обуславя
„освобождаването” от производството на значителен брой работници. В „новите” страни,
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тръгнали по-късно към капиталистическо развитие, ускореното натрупване на капитала поражда нарастваща потребност от работна сила,
задоволявана чрез имиграцията от развитите
страни на „стария” континент.
От 90-те години на XIX век започва „новата” международна миграция, при която основният поток на мигриращата работна сила се
формира в относително по-слаборазвитите
страни от Източна и Южна Европа (Русия, Полша, Австро-Унгария, Италия, Испания, Португалия и др.), както и в колониалните и полуколониалните владения. По правило мигриращата
работна сила се характеризира с ниско равнище на професионална квалификация. Особено
голям дял в структурата на миграционния поток
заемат разорените селяни. За разлика от първия етап, през втория етап на трудовата миграция е типична разнопосочността в международното движение на производствените фактори,
т.е. движението на капитала е от развитите към
слаборазвитите страни, а движението на труд –
от слаборазвитите към развитите страни.
През периода 1914-1945 г. вследствие
рязкото забавяне на темпа на икономическия
растеж, намалялото производство в резултат на
двете световни войни, икономическата депресия от 1929 г. и повсеместното засилване на
протекционизма, международната миграция на
труд силно намалява. Активизирането на миграцията започва след края на Втората световна
война.
През следвоенния период разграничаваме
два етапа на международната трудова миграция. По време на първия етап (1945-1973 г.)
се наблюдава значителен прилив на работна
сила в Западна Европа, Северна Америка и
Океания от по-слаборазвитите страни. Този
приток съдейства за поддържането на висок
темп на икономически растеж в страните на
имиграцията. Петролната криза от 1973 г. и
свързаната с нея стагнация временно спира
възходящия тренд на международната трудова
миграция. Вторият етап води началото си от
средата на 70-те години на ХХ век. Тази „найнова” миграция има следните характерни черти: ускорено нарастване на размера на международната трудова миграция; рязко увеличаване на размера на нелегалната имиграция; усложняване на професионално-квалификационната структура на мигриращата работна сила;
глобализиране на процеса на трудовата миграция; нарастване на относителния дял на жените
в съвременната международна миграция.
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Съвременната международна миграция на
труда може да бъде класифицирана въз основа
на различни критерии: в зависимост от намеренията на мигрантите за натурализация зад граница тя се дели на възвратна (временна) и безвъзвратна (постоянна); в зависимост от срока
на пребиваване зад граница миграцията се определя като краткосрочна (в т.ч. сезонна),
средносрочна и дългосрочна; в зависимост от
юридическия режим международната трудова
миграция се дели на легална и нелегална; в
съответствие с квалификационното равнище на
трудовите ресурси международната миграция
се дели две големи разновидности – „изтичане
на мускули” и „изтичане на умове (мозъци)”;
по социален признак международната трудова
миграция включва наемни работници, самостоятелно заети (самонаети) лица, предприемачи
(в т.ч. инвеститори).
В зависимост от факторите, обуславящи
международната миграция, тя се дефинира
като изтласкана (избутана) и привлечена (притеглена). В първия случай миграцията е предизвикана от действието на неблагоприятни фактори и условия в страната на емиграцията
(напр. устойчиво висока безработица, висок
демографски растеж, тежки условия на труд,
нисък жизнен стандарт, дискриминация на трудовия пазар по етнически, расов, религиозен,
полов или друг признак, отсъствие на социална
сигурност). Във втория случай миграцията е
стимулирана от по-добрите условия в приемащата страна (висок темп на икономически растеж, относително високо трудово възнаграждение, надеждна защита на правата и интересите
на трудещите се, добри перспективи за професионална реализация, възможности за повишено образование и квалификация).
Териториалното разпределение на миграционните потоци показва растяща концентрация
на имиграцията в сравнително ограничен кръг
от страни. По данни на ООН в началото на ХХIви век около 60% от общия брой на имигрантите се намират в относително развитите страни
от Европа и Северна Америка, Австралия, Нова
Зеландия и Япония. Около 90% от всички
имигранти са се установили в 55 страни. За
тази относително неголяма група страни имиграцията е съществен фактор както за демографското развитие, така и за увеличаване на
контингента на икономически активното население.
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2. Икономически ефекти от миграцията за приемащата и изпращащата страна
Международната миграция на работната
сила се осъществява от страни с по-ниско към
страни с по-високо равнище на трудовото възнаграждение, което съответства на международните различия на пределната производителност на труда. В резултат на това движение на
труда от страни с ниска към страни с висока
възвръщаемост се повишава ефективността от
използването на трудовите ресурси в света
като цяло. Изводът е, че международната миграция повишава производителността на труда и
влияе положително върху темпа на икономическия растеж и повишаване на благосъстоянието в световен мащаб.
Изводът за положителното въздействие на
международната трудова миграция върху глобалния икономически растеж и благосъстояние
се потвърждава от проучване на Световната
банка, според което увеличаването на броя на
имигрантите в развитите страни води до нарастване на доходите както в приемащите, така и в
изпращащите страни. Допълнителните доходи
от труда на мигрантите се разпределят между
самите мигранти, жителите на изпращащата и
жителите на приемащата страна.
2.1. Въздействие на международната трудова
миграция върху приемащата страна
За приемащата страна ефектът от миграцията се оценява преобладаващо позитивно.
Анализът е насочен към изследване на основните насоки на въздействие на имиграцията
върху икономиката на приемащата страна –
трудови ресурси; структурни диспропорции на
трудовите пазари; преразпределение на дохода
в резултат на имиграцията; икономически растеж в условията на интензивна имиграция; научно-техническо развитие в приемащата страна; държавен бюджет; влияние върху публичните финанси, социалното осигуряване и социалното подпомагане на имигрантите; въздействие
на имиграцията върху развитието на различни
отрасли.
Имиграцията на работната сила е особено
важна за преодоляване на демографските
проблеми в развитите държави и за увеличаване на работната им сила. В резултат на ниската
раждаемост и увеличената продължителност на
живота демографската ситуация в развитите
страни ускорено се влошава: населението бързо застарява, намалява относителният дял на
населението в трудоспособна възраст, намаля-

ва делът на работещите. Това води до рискове
за пазара на труда, икономическия растеж,
системите за социално осигуряване и социално
подпомагане, публичните разходи за здравеопазване. Тези тенденции се проявяват с особена острота в Европа. За периода 2000-2050 г.
се очаква населението на ЕС да намалее като
цяло, докато в същото време делът на хората
над 65 години нарасне.
За да поддържат на неизменно равнище
общия брой на населението си и неговата икономически активна част, развитите страни се
нуждаят от значителна нетна миграция. По
прогнози на ООН, за да поддържа броя на населението си на равнището от 2000 г., през
периода до 2050 г. ЕС ежегодно трябва да приема близо един милион имигранти. За запазването на икономически активното население
през същия период ЕС ежегодно трябва да приема 1,4 млн. имигранти. Запазването на относителния дял на икономически активното население предполага ежегодното приемане на
12,7 имигранти. Развитите страни активно използват имиграцията като възможност за растеж на населението и за увеличаване на работната си сила.
Имиграцията на работна сила е ефикасно
средство за преодоляване на структурните диспропорции на трудовите пазари на развитите
страни. В условията на динамични структурни
промени при прехода към икономика, основана
на знанието, на трудовите пазари на развитите
страни се формират два сегмента: първо, сегмент на неквалифициран или нискоквалифициран труд, непривлекателен за местната работна
сила; второ, сегмент на висококвалифициран
труд, изискващ високо равнище на образование
и иновативни умения. Недостигът на работна
сила във втория сегмент се преодолява с найниски разходи и в най-кратък срок чрез привличането на висококвалифицирани специалисти
от чужбина. Имиграцията на квалифицирана
работна сила е съществен фактор за повишаване на икономическия растеж в развитите
страни.
Имиграцията на нискоквалифицирана работна сила насърчава пренасочването на местните кадри към работни места, изискващи повисока квалификация. Заемането на социално
непрестижните работни места в непривлекателните отрасли на националната икономика от
чуждестранни имигранти е фактор за поефективното използване на труда на местната
работна сила. Повишаването на квалификация177
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та на местните трудови ресурси повишава производителността на труда и води до нарастване
на трудовото възнаграждение. Имиграцията на
трудови ресурси може да се разглежда като
фактор, който повишава както качеството на
труда в приемащата развита страна, така и
гъвкавостта на пазара на труда.
Имиграцията забавя ръста на работните
заплати в приемащата страна като увеличава
предлагането на работна сила и повишава гъвкавостта на трудовия пазар. Така се намалява
възможността от развитие на инфлационни
процеси в развитите икономики. Причина за
незначителното въздействие на имиграцията
върху равнището на работните заплати е в
сравнително ограничената конкуренция между
работниците имигранти и местните работници
на трудовия пазар. Обяснението е, че имигриращата работна сила е неквалифицирана или
нискоквалифицирана и заема работни места,
които поради ниското заплащане и лошите условия на труд са непривлекателни за местните
работници. На пазара на висококвалифицирана
работна сила увеличеното предлагане на имигрантски труд спира ръста на възнагражденията
и увеличаване на работните заплати на местните специалисти. Тези ефекти са по-силно изразени в приемаща страна, в която имиграцията
заема относително по-голям дял в структурата
на работната сила.
Имиграцията на работната сила води и до
преразпределителни ефекти, проявяващи се в
две основни направления: първо, задълбочаване на диференциацията между доходите на
висококвалифицираната и неквалифицираната
работна сила; второ, увеличаване на относителния дял на дохода от капитал за сметка на
дохода от труд.
Имиграцията стимулира икономическия
растеж в приемащата страна не само чрез увеличаване размера на ангажирания в процеса на
производството труд, но и чрез търсенето на
стоки и услуги от чуждестранните работници.
Този ефект е толкова по-силно изразен, колкото е по-висок делът на висококвалифицираната
работна сила в общия размер на имиграцията.
Следователно най-големи изгоди от имиграцията извлича приемащата страна в резултат на
привличането на кадри с високо равнище на
образование и квалификация.
Имиграцията на трудови ресурси осигурява положителен нетен резултат за държавния
бюджет на приемащата страна. Преместването
на имигрантите в приемащата страна означава,
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че те внасят в нейния бюджет своите данъци и
социални осигуровки. Същевременно те се
ползват от публичните блага на приемащата
страна, финансирани от нейния бюджет. Вноските, които имигрантите правят в държавните
бюджети на приемащата страна, превишават
допълнителните бюджетни разходи за осигуряване на публични блага за имигрантите. Причина за това е фактът, че увеличаването на броя
на лицата, ползващи публичните блага в приемащата страна, не води до пропорционално
нарастване на разходите за тяхното осигуряване.
Трудовата миграция носи не само изгоди
за приемащата страна. Негативните ефекти на
миграцията са свързани с възможни конфликти
между местните работници и работниците –
имигранти сред неквалифицираната работна
сила. Имиграцията допълнително усложнява
проблемите с пренаселеността в големите градове на приемащата страна. Имиграцията може
да доведе до интернационализиране на престъпността. Интеграцията на имигрантите в приемащата страна е труден и бавен процес. Неблагоприятни ефекти поражда нелегалната
имиграция. Влиянието върху платежния баланс
на приемащата страна е също негативно, тъй
като преводите, които имигрантите правят към
изпращащата страна, се отразяват като дебит в
текущия баланс на приемащата страна. Тези
преводи намаляват разполагаемия доход в приемащата страна.
2.2. Въздействие на международната трудова
миграция върху изпращащата страна
Емиграцията на трудови ресурси разкрива
определени възможности за смекчаване на
проблема с безработицата в изпращащата
страна. В този смисъл емиграцията е средство
за частично преодоляване на неравновесието на
трудовия пазар в изпращащата страна, обусловено от устойчиво свръхпредлагане на работна
сила. Поради устойчивия характер на безработицата и придружаващото я социално напрежение държавните власти в редица развиващи се
страни провеждат целенасочена политика на
насърчаване на трудовата емиграция.
Временната емиграция създава условия за
повишаване на професионалната квалификация
на работната сила, дава възможности за повишаване на езиковата подготовка и правната
култура. Това води до повишаване на качеството на работната сила на емиграцията и има
положителен ефект върху икономиката на изп-
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ращащата страна при завръщането на мигрантите.
Емиграцията на работната сила създава
предпоставки за повишаване на средното равнище на работната заплата. Този ефект се
свързва с отслабването на натиска на свръхпредлагането на работна сила на трудовите пазари в резултат на изпращане на излишната
работна сила извън страната. Намалялото
предлагане на труд намира израз в преразпределение на дохода между производствените
фактори труд и капитал – нараства възвръщаемостта от труда, намалява възвръщаемостта
от капитала.
Потребителското търсене от страна на
емигрантите на стоки, произвеждани в собствените им страни, насърчава износа на стоки от
изпращащата страна, като така се стимулират
заетостта и икономическият растеж в нея. Това
е особено ясно изразено, когато трудовите
емигранти образуват значителна по размер
етническа общност в приемащата страна.
Работниците емигранти реализират бизнеспроекти в изпращащата страна за сметка на
своите спестявания. Емигрантите с по-ниска
квалификация най-често влагат парите си в
търговия на дребно, ресторантьорство, услуги,
малки предприятия. Висококвалифицираните
емигранти влагат рисков капитал както в икономиката на изпращащата, така и в икономиката на приемащата страна. Организирайки бизнес в изпращащата страна, емигрантите съдействат за разкриване на нови работни места
и стимулират растежа на икономиката.
Паричните преводи на емигрантите към
изпращащата страна оказват положително влияние върху нейния платежен баланс (отразяват
се като кредит в текущия баланс), като помагат
за неговото уравновесяване. Емигрантските
парични преводи са от особено значение за
развиващите се страни, които се характеризират с ниска норма на спестяване и ограничен
експортен потенциал. Може да се твърди, че
паричните трансфери на емигрантите са един
от главните външни източници на финансиране
на развиващите се страни. Ролята им за икономическото развитие на изпращащата страна
зависи от това как се изразходват паричните
средства от трансферите Използването на валутните преводи за покупка на стоки и услуги
от чужбина не стимулира икономическото развитие на изпращащата страна, докато изразходването им за покупка на местни стоки стимулира икономическия растеж, като е възможно

да има значителен мултипликационен ефект.
Инвестираните в жилища средства също имат
значителен мултипликационен ефект, но могат
да стимулират инфлационен процес в страната
на емиграцията. Най-силно въздействие върху
икономическото развитие на изпращащата
страна оказва използването на емигрантските
трансфери за допълнителни инвестиции в производството. В този случай ефектът е дългосрочен и позитивен – създават се нови работни
места, производството и доходите растат. Инвестирането в образованието на децата на
емигрантите съдейства за повишаване на качеството на човешкия капитал и също може да
се разглежда като дългосрочна инвестиция,
която стимулира икономическия растеж и помага за преодоляване на икономическата изостаналост на изпращащата страна.
Възможни са и негативни ефекти в резултат на дългогодишните парични преводи на
емигрантите. Значителните по размер парични
трансфери при относително ниско развитие на
икономиката на изпращащата страна могат да
генерират инфлация, да се превърнат във фактор за дестабилизиране на паричната система
на страната, да насърчат емиграцията. Възможно е формирането на зависимост на местната икономика от паричните трансфери от
чужбина.
Според неокласическата теория емиграцията на висококвалифицирана работна сила води
до негативни ефекти за изпращащата страна.
Тази загуба се състои от два компонента –
финансови разходи за подготовката на работната сила и пропуснати ползи от участието им
на пазара на труда на страната на емиграцията.
Емиграцията на работната сила причинява
загуби за държавния бюджет на изпращащата
страна. Спадат данъчните постъпления, докато
публичните разходи не намаляват значително в
резултат на емиграцията. До емиграцията работниците са ползвали публични блага, финансирани от бюджета, а в резултат на емиграцията престават да участват във финансирането на
тези разходи. Като се има предвид, че емигрантите са предимно млади хора със сравнително
малък трудов стаж, то те са нетни консуматори
на бюджетни средства, тъй като не са участвали във формирането на бюджетните приходи.
Затова се предлага емигрантите да заплащат в
своите страни данък, който да компенсира чистите бюджетни разходи за финансиране на тяхното образование и други публични услуги.
Това важи с особена сила за емигрантите с
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високо равнище на образование и квалификация. Емиграцията на безработни лица, от друга
страна, би облекчила бюджета на изпращащата
страна, намалявайки социалните трансфери.
3. Международна миграция и застаряване на
населението
Международната миграция смекчава негативния ефект от демографската промяна в развитите страни, изразяваща се в застаряване на
населението и работната сила. Миграцията
поддържа равновесието на пазара на труда и
повишава производството на приемащата страна. Големите потоци имигранти, пристигащи в
развитите страни, изправят правителствата
пред сериозна дилема. От една страна, икономиката се нуждае от труда на имигрантите, от
друга страна, общественото мнение като цяло
се противопоставя на високите нива на имиграция, които неизменно водят до промени в културния, етническия и религиозен характер на
приемащата страна. В страните с хронично
ниски темпове на раждаемост, допълнително
обременени от социални модели на ранно и
щедро пенсиониране, осъществявани на разходопокривен принцип, силно контролиран пазар
на труда и висока младежка безработица, все
повече нараства разривът между предлагането
и търсенето на местна работна сила. Заедно с
това расте нуждата от имигранти, източник на
които са страните с положителен прираст на

населението и растящ дял на трудоспособното
население. Днес имиграцията осигурява около
90% от демографския прираст в Европа.
По изчисления на ООН от 2000 до 2050 г.
Европа се нуждае от 75 милиона нови работници, за да компенсира тенденцията на застаряващото си население и да запази настоящото
си ниво на развитие. Ако Европа не реши демографския си проблем, в дългосрочен план
цели сектори ще останат без достатъчно работници. Европа трябва или значително да увеличат раждаемостта си, или да продължи да внася
работна сила. И да са готви да приеме последиците.
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Abstract
During the last decades, it has become increasingly clear that demographic change constitutes one of the
most important challenges of the 21st century. One important fact that has placed demographic change high on
the political agenda is an increasing awareness of current demographic trends. It is well known today that we can
expect a dramatic increase in the number of elderly people in Europe, due to declining mortality combined with
continuing low fertility. The working age population of Europe will decrease. This process of ageing is the closing
phase the demographic transition, a shift from high to low birth and death rates. Matching this process of ageing,
significant demographic changes are expected in the developing world. Here, the demographic transition with
declining mortality and fertility will result in a decrease in the number of children together with an expansion in the
number of adults of working age. It has been shown that there is a very strong positive correlation between
changes in age structure and economic growth. An increase in the working age population has a positive effect on
per capita income growth, whereas an increase in young, dependent population has a negative effect.
Demographic change is also the driving force behind shifts in socio-economic and cultural trends and influences
migration. In this paper we assess the demographic and economic consequences of migration.
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