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Maria Argilova, Margita Panova. SYNERGY OF THE COMPETENCIES IN THE COM-
PANY

The following article is pointing subjects valid for each end every one company like the 
concept of synergy, the role of company competencies for creating synergy, synergy positive or 
negative effect; offers methodology of evaluation of synergy in the organization, as well as meth-
odology of making profile of company competencies. The main point of the article is synergy and 
the influence which it has on the economic activities of the company. The other main point is the 
relation between synergy and company competencies as well as their importance for creation of 
strategy which offers products with additional value to the customers. 

Key words: synergy, synergy effect, competence, core competence, distinctive competence.

Успехът или неуспехът на една идея, нов продукт или компания, е 
обусловен в значителна степен от избора на стратегия за реализирането им. 
Но стратегията не може да съществува самоцелно, тя трябва да бъде обвър-
зана с това, което компанията може и прави най-добре, т.е. с нейните базови  
компетенции. Изграждането на тези компетенции, като продължителен и 
сложен процес, се обуславя и допълва от организационното учене, воде-
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що до подобряване нивото на можене в организацията. Съобразяването на 
всички фактори от цялостната дейност на организацията, функционирането 
им като eдинна система с нейната вътрешна и външна среда, отчитането на 
динамиката на процесите, води до синергичен ефект, т.е. цялото е много 
по-голямо от сбора на съставните му елементи поради силата на връзките 
между тях и се получава добавена стойност.

Настоящата статия разглежда ключови проблеми като прилагане на 
най-успешната стратегия, свързана с практическата реализация на  ино-
вативен продукт, значимостта на компетенциите за разработката на такъв 
продукт и синергията, получена като краен ефект.

КОНЦЕПЦИЯТА НА СИНЕРГИЗМА

Разработката на новия продукт като процес на създаване на търсещ па-
зар, етапите по създаване на експериментални и лабораторни образци, про-
мишлен дизайн, пилотни серии и подготовка за налагането му като масова 
стока поради полезността на неговата функционалност, определяне цено-
вите и продажбените характеристики, размера и структурата на пазара и 
синергичния ефект върху потребителите са част от цялостния процес.

Ключовите понятия са свързани със стратегията за навлизане на нов 
пазар, базовите компетенции на компаниите, участващи в разработването, 
производството и реализацията на продукта, а също така знанията на съ-
трудниците и консултантите, занимаващи се с тези процеси.

Реализирането на стремежа на компаниите към проникване на пазари 
за нова продукция, изборът на нови сфери за делова активност, обезпечава-
щи най-добри възможности, до голяма степен се предопределя от адекват-
ността на приложения стратегически модел. Един от тези модели – Стра-
тегическият модел на Ansoff – разглежда четири основни компонента на 
стратегията: мащаб на продуктовия пазар, вектор на ръста, конкурентни 
предимства и синергизъм.

Тези компоненти водят до съгласуваност в усилията на мениджърите 
при определяне характера на управленските решения относно бъдещето на 
компанията. Мащабът на продуктовия пазар се определя от набора отрасли, 
в които се конкурира фирмата; векторът на ръста детерминира направле-
нието в развитието на компанията в съответствие с комбинациите нови про-
дукти и пазари, които тя избира; конкурентните предимства предопределят 
пазарните възможности на фирмата. Синергизъм, в основата на който лежи 
съответствието на ресурси и възможности за фирмата, детерминира успеха 
на нейното ново начинание. Някои компании могат да игнорират потенци-
алния синергизъм на своите фирми, други се въздържат от усилия, насоче-
ни към получаване на ефект от съвместни дейности в тези случаи, когато 
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достигането му изисква реконструиране на корпорацията или преразпре-
деляне на управленските усилия. В този случай синергизмът се явява един 
от възможните ключови компоненти на стратегията на корпоративно ниво.

Икономическият базис на синергизма се изразява  във възможността 
резултатите от съвместните усилия на няколко бизнес единици да надвишат 
тоталните показатели от самостоятелни дейности. Уравнението на синер-
гизма частично е основано на икономическите ползи от ефекта на маща-
ба, например възможното снижение на  издръжките на две бизнес единици 
посредством повишаване коефициента на запасите в някое предприятие, 
използващо общ персонал или обединение на маркетинтови усилия. Също 
така синергизмът засяга и други, по-абстрактни ползи, наречени управлен-
ска синергия. Мениджърите могат да използват получените в дадена бизнес 
единица опит и знания за своята нова сфера на дейност. В този случай, ако 
като следствие последват по-качествени управленски решения, виждаме 
положителното влияние на синергизма. Обратното се получава, тогава ко-
гато мениджърите работят в неизвестни отрасли или когато се опитват да 
изпълнят грешни решения. В резултат се получава ниска ефективност от 
дейността на компанията и негативен синергичен ефект.

Когато взимат решение за влизането в нови отрасли, управленците са 
длъжни да отчитат не само очевидните, но и скритите рискове. Процеду-
рата предполага определяне на потенциалния синергизъм в различните на-
правления на делова активност и последиците в сравнение с профила на 
деловите способности на компанията. На първия етап е необходимо да се 
идентифицират потенциалните съвместни ефекти от различните бизнеси в 
такива области като общ мениджмънт, производство или продажби. Потен-
циалът за достигане на синергизъм от компанията зависи от нейните собст-
вени способности във всяка област от дейността, следователно мениджъри-
те са длъжни да направят анализ на силните и слабите страни на фирмата.  
Профилът на деловите способности на компанията позволява да се иденти-
фицират навиците и компетенциите, които тя притежава в една или друга 
функционална област. Най-добрите възможности за достигане на синерги-
зъм притежават компаниите, способни да капитализират своите силни стра-
ни и идеи. Структурата помага на мениджърите да открият способностите, 
които фирмата е длъжна да използва в новите области на дейност.

В тази концепция за синергизма се поставя акцент върху ролята на не-
говата икономическа база, потенциала не само на материалните, но и на 
нематериалните активи и тяхната взаимосвързаност със способностите на 
компанията. 

Стратегията на фирмата е длъжна да намери съответствие в следните 
сфери: външна – потребители, конкуренти и технологии, и вътрешна – ре-
сурси и организация. При анализа се разглежда всяка от тези сфери като се 
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вземе предвид и стратегията. Целта на стратега е постигане на максимална 
полза от използваните ресурси и създаване на адекватни бъдещи ресурси. 
Т.е. синергизмът се разглежда като процес за повишаване ефективността 
от използваните ресурси. Определят се материалните активи, като напри-
мер производствените мощности и нематериалните активи, представлява-
щи ресурси, които не се виждат, но се усещат, които могат да предизвикат 
негативен имидж на компанията, знание на потребителите, овладяване на 
технологиите, силна, обезпечаваща висока въвлеченост на сътрудниците 
корпоративна култура. Подобни нематериални активи са силни със своята 
уникалност и са най-добрият дългосрочен източник на конкурентни пре-
димства за компанията. Те могат да се използват и развиват в различни 
подразделения на фирмата, могат да се комбинират или използват в нови 
направления, да обезпечават ръста на компанията.

Фирмата е длъжна да се стреми към повишаване на резултатите, из-
ползвайки всички налични ресурси. Важен способ за постигане на тези 
цели според японския специалист Hiroyuki Itami е усъвършенстването на 
коефициента на използваните физически ресурси, например разширяване 
асортимента на продуктите без увеличаване на производствените мощно-
сти или влизане на нов пазар в условията на свърхпроизводство на текущия. 
Като повишава ефективността на използваните физически ресурси, орга-
низацията съкращава издръжките, което се определя като допълващ ефект, 
който трудно би могъл да обезпечи устойчиви конкурентни предимства, 
тъй като относително лесно би могъл да се възпроизведе от конкурентните 
компании. 

Синергичен ефект се постига само тогава, когато компанията използва 
своите уникални ресурси – нематериалните активи. Например в тези случаи, 
когато влиза на пазара с добре известна на потребителите търговска марка 
на нов продукт. По този начин фирмата използва нематериални активи за 
създаването на нещо ново, което предопределя възникването на синергичен 
ефект. При синергизма се наблюдава такъв ефект, че нематериалните акти-
ви от една част на компанията могат едновременно да се използват където е 
удобно без каквито и да е загуби. Много компании игнорират своите нема-
териални активи, вследствие на което влошават възможността за достигане 
на синергичен ефект. В същото време компаниите би следвало да внима-
ват, тъй като съвместните усилия не винаги осигуряват желаните резулта-
ти. Получилата известност благодарение на първокласната си продукция  
фирма може, капитализирайки  своя имидж, да проникне на масовия пазар, 
като предлага продукти на относително ниски цени. В същото време тя е 
склонна да рискува собствената си висока репутация. В името на потенци-
ално високо отдаване на синергизъм в мениджърите възниква съблазън за 
преоценка на нейните предимства и вземане на решения за производства, 
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които не са особено печеливши, но имат възможност да създадат продукти, 
притежаващи синергия.

Необходимо е  търсенето на синергичен потенциал в активи като тех-
нологични знания или делова репутация, тъй като невидимите ресурси оси-
гуряват основа за ръст и процъфтяване на фирмата.

Бихме могли да  разделим ресурсите на компанията на физически, чо-
вешки и организационни капитали. Тези категории включват способности-
те и навиците на компанията, нейната организационна практика и ценности, 
така както и нейните физически активи. Макар че всяка компания притежа-
ва някакъв набор от ресурси, най-важни за нея са тези, които ѝ осигуряват 
получаването на конкурентни предимства. Изключително влияние върху  
конкурентните предимства има положенито на пазара и привлекателнос-
тта на отрасъла. От тази гледна точка синергизмът като ефект, възникващ 
в процеса на използване на ценни вътрешни ресурси, намира изражение в 
различни крайни продукти или зони за стопанска дейност.

Концепцията за синергизма оказва значително влияние върху управ-
ленското мислене. Мениджърите много често обясняват необходимостта от 
сливания с термина синергизъм, а повечето практически препоръки относ-
но преобразуването на компании в управленската литература произтичат от 
положението, че те се явяват оправдани само в случаите на реализация на 
синергичния потенциал. 

Фактът, че много опити за достигане на синергизъм търпят неуспех, е 
широко признат. Но даденото обстоятелство не  предизвиква отричане на 
концепцията. 

Лидерите в областта на мениджмънта смятат, че причината за неуспеха 
на синергизма се състои в неспособността на компанията да разбере него-
вата същност и да я въплъти в реалността. 

ПРОФИЛ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

Профилът на компетенциите е относително постоянен. Представля-
ва списък на силните и слабите страни само в сферата на способностите 
и навиците. Основното значение на профила на компетенциите се състои 
в оценка на баланса по четири различни части на стратегически проблем.

Чрез вътрешна атестация в началото на формирането на стратегията се 
прави оценка на способностите на компанията за достигане на целите. Съз-
дава се конкурентен профил, в който се отразява еталонът на деловите спо-
собности на най-успешните конкуренти в отрасъла. Конкурентният профил 
и профилът на компетенциите се съпоставят един с друг, което позволява 
на компанията да идентифицира своите положителни и отрицателни облас-
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ти или силните и слабите страни на фирмата спрямо текущото положение 
на продуктовия пазар.

Чрез Външна атестация в късните етапи от формирането на стратегията 
се изучават външните по отношение на компанията отрасли, за да се опре-
делят привлекателните за компанията направления за развитие. Необходи-
мо е да се оценят също и ръст и доходност за различните отрасли, както и 
потенциален синергизъм за компанията във всеки от новите отрасли, тъй 
като именно синергичните ефекти определят способността на фирмата ус-
пешно да осъществи доходоносно влизане на пазара. За целта се съставя 
конкурентен профил за всеки отрасъл с описание на необходимите за дос-
тигане на успех навици. Такива профили могат да бъдат съставени посред-
ством комбинираното използване на общи данни за отраслите и профил на 
компетенциите на повечето негови успешни участници. Чрез съпоставяне 
профила на компетенции на компанията със съответстващите профили на 
други компании се оценява съответствието на всеки от новите отрасли и 
съответно шанса за успешно влизане в него.

Стратегията на компанията за продуктовия пазар се определя с помощ-
та на няколко ключови компонента. Синергизмът е един от тези компо-
ненти. За да бъде установен се предлага профилът на компетенциите да се 
сравнява с конкурентните профили на разглежданите отрасли, а основните 
силни и слаби страни на фирмата да се определят и специфицират като пра-
вила за търсене. Управляващите организацията могат да  изберат агресивна 
стратегия, базирана на силните страни  или отбранителна стратегия, кога-
то усилията  се насочват към отстраняване на слабите страни. Може да се 
прилагат и двете стратегии едновременно. Конкретната стратегия се избира 
в зависимост от оценката на възможностите, които могат да съответстват 
както на силните, така и на слабите страни на фирмата.

Веднага след като търсенето се насочи към многообещаващо поглъщане 
или нов продукт, трябва да се проведе окончателна оценка, наречена оценка 
на индивидуалните възможности. Често тя представлява измерване на синер-
гизма в качеството на принос в потенциална съвместна печалба. Съставя се 
профил на фирмата и на поглъщаемата структура, а после те се съвместяват. 

ОЦЕНКА НА СИНЕРГИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

При едромащабните статистически изследвания съществува недос-
татък, свързан с това, че те позволяват да се определи само обхващането 
на цяла група родствени диверсификатори при многоотраслова компания, 
подразделения, които се специализират в свързаните помежду си родствени 
видове бизнес или по достигнати показатели на неродствените диверсифи-



11

катори при многоотраслова компания, подразделенията на която се специа-
лизират в несвързани помежду си неродствени видове стопанска дейност. 
Вътре в самите групи родствени диверсификатори част от компанията мо-
же да ползва синергични ефекти. Но такъв род различия не могат да бъ-
дат намерени в общите данни по категории. Привържениците на дадената 
методология игнорират различията между обобществените стратегически 
важни ресурси и ресурсите, които не представляват въобще или имат почти 
незначителна стратегическа ценност. 

Един от методите, позволяващ преодоляване на този недостатък е ана-
лиз на синергизма на ниво стратегическа бизнес единица. В база данни, 
изградена на принципа на този метод например, може да се съдържа ин-
формация за състоянието на пазара, положението на конкурентите, опера-
ционните и финансовите дейности на хиляди подразделения на различни 
компании. 

Разбиране на предимствата на синергизма се постига в хода на сравня-
ване на непосредствената ефективност на корпоративния портфейл с очак-
ваните печалби от подразделенията – стратегически бизнес единици, отде-
лени като самостоятелни икономически единици. Очакваните доходи могат 
да бъдат оценени въз основа на данните от базата. Синергичният ефект в 
определена степен зависи от това какво именно се обобществява в рамките 
на компанията. Например значителен ефект от мащаба може да се достиг-
не, ако свързаните с научноизследователската работа издръжки бъдат раз-
пределени сред група подразделения. Но такава икономия би се отразила 
върху печалбата на компанията само ако в научноизследователската работа 
се инвестират огромен дял от разходите на компанията. Обобществяването 
на малко значими активи едва ли ще доведе до някакви съществени пре-
димства. За изучаване ефекта на родственост, взаимосвързаните бизнеси в 
предприятието с общи навици и знания в подразделенията, се определят 
организации с общи характеристики, такива като технологични и марке-
тингови, и се сравняват резултатите от техните дейности с показателите на 
групи неродствени диверсификатори. Подразделенията, характеризиращи 
се  с обща капиталоемкост, технологии, пазарна интензивност или отрас-
лова концентрация, действително са завладяни от неродствени диверсифи-
катори. Но компании с подразделения на бързорастящи пазари и със силен 
акцент върху нови продукти имат в сравнение с неродствените диверсифи-
катори по-добри показатели.

При изучаване на резултатите от имиджа качеството се използва в ро-
лята на критерий. Корпорации с репутация на производители на високо-
качествени продукти имат по-високи печалби, отколкото техните отделни 
подразделения, което показва положителен ефект от интеграция под поло-
жителен имидж. Резултатите от портфейла могат да са по-ниски, отколкото 
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сумата на резултатите на съставляващите го бизнес единици. Мениджърите 
са длъжни да отчитат, че синергизмът или ефектът от съвместната дейност 
може да бъде и негативен.

За изучаване на синергизма като един от основните компоненти от 
стратегията на фирмата на продуктовите пазари се предлага да се вземат 
предвид идеалните характеристики за съответствие на компанията с новата 
продуктова ниша, в която иска да осъществява дейност.  Компания,  обе-
динявайки се с други фирми, цели резултатите от съвместните дейности 
значително да превъзхождат достиженията им поотделно. 

Предлага се също и метод за качествена оценка на съвместните ефекти. 
В синергизма съвместните ефекти се измерват между два продуктови па-
зара; в анализа на силните и слабите страни се квалифицират компетенции 
на компанията, отнесени към идеалното ниво на резултатите от бизнеса. 
Синергизмът способства да се вземат решения относно влизането на нов па-
зар, а анализът на силните и слабите страни – използването на определени 
предимства или справянето с някои вътрешни за компанията недостатъци. 

Методиките за оценка може да се приложат ако се знаят профилира-
щите конкурентното предимство способности. Тези методики може да се 
използват за оценка на каквито и да е силни и слаби страни на компанията, 
за определяне характеристиките на синергизма, които компанията използва 
в процеса на търсене на възможности, за оценка на потенциала на синер-
гизма, възникващ в случай на осъществяването на планирано от фирмата 
поглъщане или сливане.

Всеки продуктов пазар внася определен приход в общата печалба на 
компанията. Взема се предвид ежегодната стойност на обема продажби от 
всеки продукт. Към операционните разходи,  определени в стойностно из-
ражение, отнасяме трудовите ресурси, материалите, складовите и админи-
стративните разходи и амортизацията. 

Нормата на възвръщане на инвестициите, измерени годишно по про-
дукти  означава, че  даден продукт може да се отрази като отношение  на 
разликата между приходите и издръжките за периода към средните инвес-
тиции за производството на продукта. Подобни изчисления могат да се на-
правят за всеки от продуктите в производствената линия.

В повечето компании съществува ефект от мащаба, което означава, 
че при обем производство, равен на съвкупните продажби на група малки 
предприятия, корпорацията има по-ниски издръжки, отколкото сумата на 
разходите на групата малки предприятия. Инвестициите на големите пред-
приятия могат да бъдат по-малки, отколкото сумата инвестиции на групата 
отделни малки предприятия. 

При дадено ниво на инвестиции фирмата, пускаща линия производство 
на пълната продуктова гама обикновено има повече възможности да извле-
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че изгода от високите брутни приходи и ниските операционни разходи, от-
колкото отделните малки производители.

Последствията от този съвместен ефект са огромни. Фирмата има въз-
можност да завоюва по-висок пазарен дял за сметка снижение на цените, да 
увеличи обема инвестиции в научноизследователската работа в сравнение 
със своите конкуренти или да максимизира приходите и да привлече нов 
капитал. Всичко това може да бъде осъществено при стабилно високо ниво 
на конкурентоспособност в сравнение с другите компании.

Един от начините за класифициране на синергизма е деление по крите-
риите, съставляващи печалбата. За търговски синергизъм става дума, когато 
стоките се доставят по едни и същи канали за разпределение, разработката 
им се ръководи от една и съща администрация или ако се съхраняват в един 
склад. Операционният синергизъм се получава като резултат от по-висока 
степен на използване на производствените мощности и персонала, разпре-
деление на допълнителните разходи, предимство от общите направления 
на обучение и закупуването на големи партиди стоки. Инвестиционният 
синергизъм може да бъде следствие от съвместно използване на заводско 
оборудване, общи запаси суровини, преместване на дадена научноизследо-
вателска работа от една стока на друга, екплоатация на общо оборудване. 
Управленският синергизъм като фактор на мениджмънта, представен в реда 
компоненти  на печалбата в неявна форма, в голяма степен определя общия 
положителен ефект. Мениджмънтът на компаниите от различни отрасли 
се сблъсква с разнообразни стратегически, организационни и операцион-
ни проблеми. Ако при входа на нов отрасъл мениджмънтът на компанията 
срещне познати проблеми, бъдещето на новото предприятие ще се окаже 
благополучно. Обединението на предприятия в този случай ще повлияе 
положително на конкурентоспособността, а синергичният ефект ще бъде 
много висок.

От друга страна, ако в новия отрасъл възникнат непредсказуеми и не-
познати за мениджмънта на компанията проблеми, се очаква не толкова по-
зитивен синергичен ефект. Възниква опасност от негативни последствия от 
решенията на топ мениджмънта на компанията. Например ръководството  
на компания от защитен отрасъл би претърпяло неуспех, ако се опита, без 
да има опит, да поеме отговорност за решения в области като ценообразу-
ване или реклама във висококонкурентни отрасли.

Управленският синергизъм, както и другите му разновидности, може 
да бъде и положителен, и отрицателен. 

Най-благоприятен е преносът на фунционални възможности, характе-
рен за сферата на общия мениджмънт, където много процедури и навици 
от счетоводните отчети, финансите, отрасловите връзки и връзките с об-
ществеността се явяват в най-голяма степен общи за всички отрасли. Но 
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различията в конкурентната среда и основните проблеми от размяна на ре-
сурсите ни водят към неравномерни  оценки на отрасловите връзки. В про-
изводството и маркетинга, където организационните форми, контролът над 
разходите и индивидуалните навици стават най-специфични, се появяват и 
кардинални различия в синергизма. Различията например между производ-
ството на продукция за отбраната и потребителски стоки са толкова значи-
ми, че създават потенциално негативен синергизъм. 

Синергичният ефект може да бъде измерен с един от двата метода: чрез 
икономия на разходите, възникващи при осъществяване на съвместни опе-
рации при постоянно ниво на приходите или чрез оценка на увеличението 
на чистите приходи при постоянно ниво на инвестиции. 

Същността на синергизма, представена чрез анализ на динамиката на 
издръжките, може да се изрази чрез осъществяване на поглъщане на някой 
нов за компанията продуктов пазар, което предполага преминаването през 
две последователни фази: начален и операционен синергизъм. В допълне-
ние към материални издръжки, които могат да се идентифицират, такива 
като разходи  по обслужване на оборудването и складови разходи, издръж-
ки, свързани с началото на дейността на новото предприятие, се включват 
в много висока степен нематериални разходи, свързани с изучаването на 
новия отрасъл като основаване на новата организация, установяване на пра-
вила и процедури, създаване на нови навици и компетенции, търсене на от-
говорност за грешките в развитието на организационните връзки и неефек-
тивните решения в непознатата бизнес среда, а също и загуби на завоювана 
потребителска лоялност. Без да се взема предвид, че  повечето такъв вид 
разходи са едновременни, те като правило не се капитализират, а се отчитат 
като експлоатационни разходи в периода на създаване на организацията. 
Проблемите са свързани с това, че много от тях не могат да се идентифи-
цират, тъй като едва ли има фирма, разполагаща с конкретен отчет за упра-
вленски грешки в етапа на основаване на компанията. Отчитането на тази 
нестандартна операционна ефективност се осъществява предимно косвено. 
В продължение на периода на съществуване на такъв вид разходи фирмите 
се оказват в неизгодно положение по отношение на конкурентите в новите 
за тях отрасли.

Доколко фирмата ще понесе разходите в началото на ново бизнес на-
чинание зависи от съответствието на нейните навици и необходимостта от 
ресурси на новия продуктов пазар. Дейността на компанията във всяка от 
функционалните области ще бъде съпроводена с високи разходи. По тези 
причини началото на стопанската дейност в новия отрасъл потенциално мо-
же да бъде свързано както с положителни, така и с отрицателни синергични 
ефекти. Компанията, получаваща положителен синергизъм, има конкурент-
но предимство пред фирмите, които го нямат. От друга страна, преките и 
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косвените парични разходи за проникването на нов продуктов пазар образ-
но могат да се свържат с наказание за забавянето. Компания, придобила 
необходимите навици и ресурси, такива, които да съответстват на произ-
водствените мощности или на каналите за разпределение на новия пазар, 
може бързо да ги пренесе в новата дейност и да получи предимство пред 
фирмите, за които тази област е съвсем нова. Необходимостта от временно 
предимство в синергизма става особено настоятелна през динамичния етап 
на навлизане на пазара. По това време то е по-незначително при проникване 
на пазар с латентно търсене, ако новият пазар е стабилен, или темповете му 
на нарастване не са високи.

Следва, че в етапа на създаване на новото предприятие синергизъм мо-
же да съществува под формата на парична икономия, обусловена от нали-
чието на полезни в новия отрасъл компетенции, или под формата на иконо-
мия на време.

При синергизъм, свързан с икономията на време, възникващите при 
проникване в нов отрасъл разходи са разходи на функциониращото пред-
приятие, а именно операционните разходи и инвестициите, необходими за 
обезпечаването на бизнес дейностите. В дадения случай синергизъм въз-
никва благодарение на два ефекта. Първият от тях е предимство от ефекта 
на мащаба  – ръст на обема на производство означава намаляване на раз-
ходите в разчета на единица продукция. Например закупуването на по-го-
леми количества суровини и материали предполага значителни отстъпки; 
производството в големи обеми създава възможност за използване на по-
ефективни методи и процедури, които обуславят намаляването на преките 
разходи.

Вторият ефект е свързан с разпределение тежестта на допълнителните 
разходи върху по-големите обеми продукция, която би могла да се произ-
веде. Той възниква от това, че много от допълнителните функции изискват 
определено минимално ниво на обема усилия за широк спектър на търгов-
ския оборот. Ако търговският оборот може да бъде увеличен за сметка на 
диверсификация при използването на текущи допълнителни услуги,  то и в 
новия, и в стария отрасъл възникват икономии на разходите. Например тър-
говският и административният персонал би трябвало да бъде разпределен в 
съответствие с наличието на един вид продукт или цялата линия; аналогич-
ни разчети би трябвало да се направят за случаите на производство на един 
или няколко продукта, когато се произвеждат по една и съща технология.

Ако мениджмънтът на фирмата няма възможност напълно да реализира 
своите компетенции в текущия отрасъл, а навиците и опитът му в  съответ-
на нова сфера са не достатъчни, даденото обстоятелство може да придобие 
решаващо значение. Затрудненията при този потенциално най-силен ком-
понент на синергизма произтичат от факта, че той много трудно може да 
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се измери. Могат да се посочат множество примери на погрешна диверси-
фикация, причини за които са били или грешки в оценката на реалните за-
нимания на висшия мениджмънт на компанията, когато на операционните 
дейности е отделяно недостатъчно внимание, или неправилно определяне 
на необходимите за новия отрасъл навици и потенциален синергизъм.

Като цяло синергичните ефекти в стадия на създаване на компанията са 
тясно свързани с операционния синергизъм.  Например компания, заемаща 
силни позиции  в производството на потребителски стоки има сериозни на-
мерения да влезе в подобен отрасъл, където, според мениджъра, са нужни 
в голяма степен аналогични знания и опит. В същото време е необходимо 
компанията да организира взаимодействието с нови търговски компании, 
както реализиращи продукцията,  така и доставящи суровини и материали, 
да използва други производствени мощности, да разработва нови продукти. 
Така че дори в началния стадий компанията да получи значителен синерги-
зъм като временно предимство поради основното ноу-хау, операционната 
синергия ще се сведе до администриране на продажбите и общия менидж-
мънт. От друга страна, ако компанията вместо да се пренасочва към подо-
бен отрасъл, пусне нова продуктова линия от същия отрасъл, ще получи 
високи показатели за синергизъм, както в началния, така и в операционния 
стадий.

Синергичните ефекти притежават свойството симетрия. От една стра-
на, диверсифициращата се компания предлага определени ползи за новата 
продуктова линия, от друга – открива ѝ се достъп към устойчиви предим-
ства. Например, ако основната корпорация предлага на дъщерната си ком-
пания допълнителни изследователски възможности, то в дъщерната компа-
ния може да се получи увеличаване на маркетинговите възможности при 
продажба на стоките.

При анализиране само на разходите и икономията на инвестиции не се 
отчита целият спектър синергични предимства. Синергизмът от допълни-
телно снижените разходи на по-рано произвежданата продукция позволява 
да се увеличи темпът на ръст на компанията без допълнителни инвестиции.

Относително рядко срещан ефект представлява комбинацията на ре-
сурси, за сметка на която фирмата получава достъп до продуктови пазари, 
достъпът до които по-рано е бил свързан със значителни инвестиции. 

Преди да се  оценяват перспективите от влизане на пазара е необходи-
мо да се направи анализ на силните и слабите страни на компанията.

Анализът има за цел да разкрие недостатъците в текущите навици и 
ресурси на фирмата, които могат да бъдат отстранени до диверсификаци-
ята. Цели също така да се определят силните страни, с помощта на които 
фирмата може да осъществи диверсификация и да покаже недостатъците, 
от които компанията трябва да се избави с нейна помощ. 
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Силните страни, за сметка на които фирмата има намерение да ста-
не лидер, могат да бъдат определени въз основа на обсъждането им като 
компонент на синергизма в стратегията на фирмата. По пътя на търсене на 
възможности, съответстващи на силните страни, компанията може да опти-
мизира синергичните ефекти. В този вид проблемът за силните и слабите 
страни и проблемът за синергизма са взаимно свързани.

Оценките по обем проблеми си съответстват. В първата част на одита 
се предлага недостатъците на фирмата да се сравняват със слабостите на 
успешните конкуренти. Във втората част силните страни могат да бъдат 
определени в сравнение със съответстващите отрасли, в които фирмата пла-
нира да се диверсифицира. 

Анализът на синергизма  като  ефект от силните и слабите страни на 
компанията може да се осъществи и чрез профилно сравнение. Например в  
интегрираната промишлена компания индивидуалните навици и ресурси се 
класифицират по функционални категории. Изследванията и разработките 
като процес на създаване на търсещ пазар за продукта включват независими 
и приложни изследвания, създаване на лаборатории и образци, промишлен 
дизайн и подготовка на чертежи, а също и разработка на производствените 
процеси и технологии. Частично се подразбира и маркетингови изследвания 
в границите на определяне на ценови и продажбени характеристики, разме-
ра и структурата на пазара. Операциите включват дейности по закупуване 
на суровини, планиране и контрол на производството,  техническо снабдя-
ване, производствен инженеринг, контрол на качеството, запасите и произ-
водството на продукта. Маркетингът се разглежда като дейност по създа-
ване на привързаност към продукта, реклама, стимулиране на продажбите, 
продажби, разпределение на продуктите, включително транспортиране и 
складиране, контрол върху своевременното изпълнение на договорите, ана-
лиз на продажбите и следпродажбен сервиз. Общият мениджмънт е свързан 
с области на дейност като определяне общата система на взаимодействие на 
компанията с външната среда, предполагащо определяне на стратегията и 
общото разпределение на ресурсите, придобиване на нови позиции на про-
дуктовите пазари, достигане на необходимото финансиране, развитие на 
връзките с обществеността; обезпечаване интегрирано вземане на решения, 
ръководство и контрол във функционалните области, особено в ценообра-
зуването, контрол върху запасите, производството,  капиталовложенията 
и индивидуалните функционални цели; обезпечаване на предоставяне на 
разнообразни услуги във функционалните сфери, такива като счетоводна 
отчетност, отраслови отношения, обучение на персонала и осъществяване 
на централизираните функции, като например снабдяването.

Вътре във всяка от тези функционални области поставяме категории 
навици и ресурси като мощности и оборудване; навици на персонала; орга-
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низационни способности по управление на масово производство или голе-
ми системи, установяване на стандарти, политика и процедури за осъщест-
вяване на специализираните функции; управленски способности, свързани 
с видове решения и действия, в които мениджмънтът се специализира за 
сметка на опита и текущите отговорности. 

РОЛЯ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА СИНЕРГИЗМА

Японските корпорации са сред практически доказалите важността на 
синергичните ефекти. Те са съумяли да създадат и използват базовите ком-
петенции и преди всичко технологичните знания. 

Силата на фирмените ресурси е свързана със съвсем специфични уме-
ния и опит, например като системата за доставки „точно навреме“. Тя въз-
никва от споделянето на знания и опит на различни групи в организацията, 
за да създадат фирмени компетенции или конкурентни предимства. Ком-
петенциите или предимствата в продължителната продуктова иновация 
възникват  от съвместяване усилията на хората в групата с опит в марке-
тинговите проучвания, изследвания и разработки на нови продукти, дизайн 
и инженеринг, ефективно производство с по-ниски разходи и опитване на 
пазара. Фирмените компетенции могат да варират от просто компетентност 
в представянето и дейността до базова (core) компетентност и характерна, 
отличителна (distinctive) компетентност. 

Компетентност в нещо в организацията означава да си добър в пра-
венето. Почти винаги е продукт на опита, представен в акумулирането на 
учене и изграждането на професионализъм в представянето на вътрешни 
дейности. Обикновено фирмената компетентност произтича от обмислени 
усилия за изграждане на организационна възможност да се прави нещо, до-
ри неперфектно и неефективно. Тези усилия включват избраните хора със 
съответните знания  и умения да надграждат и увеличават индивидуалните 
възможности според необходимостта, а след това да формират усилията на 
отделните индивиди в кооперирани групови усилия за създаването на орга-
низационни възможности. След това, когато опитът е вече изграден така че 
компанията да е придобила професионализъм в представянето на последо-
вателните дейности, добре и на приемлива цена, възможностите се включ-
ват в действителната компетентност и предимства на  фирмата. Примерите 
за компетенции включват професионализъм в продуктовото представяне, 
възможности за създаване на привлекателни и лесни за ползване сайтове, 
опит в специфични технологии, доказани възможности в избора на добри 
местонахождения за отдалечени пазари и професионализъм в работата с по-
требители на нови приложения и употреба на продукта.
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Базовата компетентност е професионализъм, показани вътрешни въз-
можности, които са главни за стратегията на компанията и нейните конку-
рентни предимства. Базовата компетентност е важна за конкурентоспосо-
бността дейност, която компанията представя по-добре от всички останали 
вътрешни дейности. Базовата компетентност е по-ценен за силата на компа-
нията ресурс от компетентността, защото добре представената базова роля 
във фирмената стратегия и разпределението ѝ създава успеха на фирмата 
на пазара. Базовата компетентност може да е свързана с всеки от следни-
те аспекти на фирмения бизнес: експертност в интегрирането на различни 
технологии за създаването на фамилия от нови продукти, ноу-хау в създава-
нето и оперирането на ефективна верига за доставки, възможност за бързо 
налагане на нов продукт на пазара или продукт от нова генерация, добри 
възможности за следпродажбено обслужване на продукта, умения в произ-
водството на висококачествени продукти с ниска цена или възможност за 
задоволяване на потребителските поръчки бързо и точно. Компанията може 
да има повече от една базова компетентност в ресурсното си портфолио, 
но рядко съществува компания, която може основателно да претендира за 
повече от две-три базови компетенции. Най-често базовата компетентност 
е основана на знанието. Това е присъщ на хората в компанията интелектуа-
лен капитал. В повечето случаи базовата компетентност представлява пове-
че преплитане на знанията и опита на различните отдели или членовете на 
екипа, отколкото продукт на самостоятелен отдел или работна група.

Отличителната компетентност е конкурентно ценна дейност, която 
компанията представя по-добре от другите. Отличителната компетентност 
по този начин представя конкурентно превъзходство, сила на ресурсите. 
Компанията може да представя някоя компетентност достатъчно добре, за 
да претендира дадената дейност да бъде определена като базова компетент-
ност. Това, което компанията  прави най-добре вътре не се смята за отли-
чителна компетентност, освен ако фирмата не достигне конкурентно пре-
възходство в представянето на тази дейност. Базовата компетентност става 
базис, основа за конкурентно предимство само когато израства до нивото 
на отличителна компетентност. Отличителната компетентност на компани-
ята може да бъде конкретна технология, която да позволи на компанията да 
доминира на конкретен пазар. Може да бъде в ниските цени и високото ка-
чество на производството и в краткия цикъл от дизайна до пазара на новите 
продукти. Отличителната компетентност на лидерите в полупроводникова-
та индустрия, например, се състои в бързата разработка на нова генерация 
по-мощни продукти.

Разликата между компетентност, базова компетентност и отличителна 
компетентност означава, че не всички конкурентни възможности са еднак-
ви. Някои компетенции и конкурентни предимства само правят възможно 
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оцеляването на пазара, защото повечето конкуренти ги притежават. Да се 
притежават компетенциите и предимствата, които конкурентитете имат, 
може да доведе до недостатък в конкурентоспособността. Базовите компе-
тентности са по-важни за конкурентоспособността от обикновените ком-
петентности, защото те внасят сила в стратегията на компанията и имат 
по-голямо позитивно влияние върху позициите на пазара и върху възмож-
ностите за печалба. Компанията може да има изключително  силни компе-
тенции, притежаващи потенциал за създаване на конкурентни предимства, 
ако срещнат критерии за отличителна компетентност и добавят стойност 
за потребителите. Значимостта на отличителната компетентност за взема-
нето на стратегически решения  относно възможностите за конкурентни 
предимства дава възможност на компанията нейният потенциал да бъде 
основополагащ на нейната стратегия и конкурентоспособност, която може 
да придобие на пазара. Винаги е по-лесно да се изгражда конкурентно пре-
димство, когато фирмата има отличителна компетентност в представянето 
на дейности, важни за пазарния успех, когато конкурентните компании ня-
мат начални компетентности и когато е скъпо и времеемко за конкурентите 
да имитират компетентност. Отличителната компетентност по този начин е 
потенциално главна причина за фирмения успех – докато не бъде надмина-
та от по-мощен ресурс на конкурентите.

Компетентността е тясно свързана с таланта. Успехът при управление-
то на талантливите хора се основава на различен тип отношения и на раз-
лично качество на диалога, на креативност и умствена енергия, на желание 
да се правят нещата различно. Обикновено талантливите хора са основен 
източник на промяна в организацията и значително допринасят за създава-
не на добавена стойност чрез реализиране на конкурентните предимства.

Конкурентни предимства, базирани на синергизма, могат да се полу-
чат на база стратегия, основана на тясната взаимовръзка между производ-
ство, компютърно и комуникационно оборудване, а основният бизнес на 
компанията тясно си взаимодейства с технологията, дистрибуцията, произ-
водството и снабдяването. Успехът може да  обединява множество направ-
ления от дейността, да е обезпечен от приетата в организацията система 
на отчетност или контролинг. Може да бъде в резултат на системата за уп-
равление на човешките ресурси, която да позволява придобиване на опит 
в разнообразни отрасли и да способства за разпространение на знания за 
продукцията и ноу-хау вътре в компанията. 

Практиката на всяка организация доказва актуалността на тази пробле-
матика, която особено ясно се изразява в  дейността на компании, работе-
щи в областта на  високите технологии поради високата турбулентност на 
средата. 
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През летните месеци на 2005 г., а и през септември, бяхме свидетели 

на значително покачване на цените на бензина. Докато предходните преди 
2005 г. години сме давали за литър от най-масовия А-92 около 1,40 – 1,42 лв. 
за един литър и за 20 лв. сме сипвали в резервоара 14,29 литра, то през месе-
ците юни, юли и август на 2005 г. цените тръгнаха нагоре, и то значително. 
Ако към 18 август 2005 г. се платят 20 лв. за бензин А-92 (при цена 1,84 лв. за 
литър), в резервоара ще бъдат напълнени само 10,87 литра – т.е. с 3,42 литра 
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по-малко. За същата сума и същия бензин, но на 8 септеври 2005 г. (при цена 
1,91лв./литър) ще се сипят 10,47 литра – с 3,82 литра по-малко! Ако автомо-
билът харчи 7 литра на 100 km, то това е с 50 km изминат път по-малко.

Интересното в случая е, че едни от най-големите покачвания на цената 
на бензина станаха през м. юни и юли 2005 г., като на 9 юли 2005 г. цените 
на най-добрите бензини за първи път прехвърлиха психологическата гра-
ница от 2 лв. за литър. Парадоксалното е, че на този фон инфлацията не се 
покачи. Нещо повече, за юни Националният статистически институт (НСИ) 
отчете дефлация от – 1,3%, а за юли инфлацията е 0,1% – т.е. практически 
нулева. Възниква въпросът защо?

Отговорът на този въпрос трябва да се търси в начина на измерване 
на инфлацията, както и в състава и структурата на т.нар. потребителска 
кошница. Това е метод за сумарно измерване на инфлацията за определена 
група стоки. Имате примерно 100 лв. и с тях в рамките на месеца купувате 
определено количество продукти (услуги). Ако следващия месец сте дали 
повече за същото количество, значи има инфлация, а ако сте дали по-мал-
ко – има дефлация.

Тук обаче идва и големият въпрос – кой, какво и по колко от определе-
ния продукт купува и дали (и кога) покачването на цената му се отразява на 
разходите (персонално салдо на всеки човек). Ако работата ви е свързана 
с шофиране, веднага ще усетите по своето салдо, че има инфлация и тя да-
леч не е 0,1%. Ако обаче сте пенсионер, и се возите с градския транспорт, 
вашето персонално салдо няма да почувства вдигането на бензина. Въпро-
сът дали ще има инфлация и ли не, правилно ли ще бъде измерена, няма 
само протоколна стойност. Ако инфлацията се вдигне, веднага трябва да 
се задвижат компенсаторни механизми – да се индексират заплати, пенсии, 
стипендии, социални плащания и какво ли още не. Така че държавата тук е 
в трудната роля, а защо не и дилема, как да измерва инфлацията. Кои стоки 
и с колко да включи в потребителската кошница. Ако ги включи с много и 
са доста чувствителни, то тогава веднага трябва да се отдели от държавния 
бюджет за индексации, бюджетът ще излезе в преразходи т.н.

Нека сега да видим и самата потребителска кошница и с каква тежест 
се включват определените продукти в нея. Съществува „малка и голяма 
потребителска кошница“. Инфлацията се мери по голямата, а малката се 
изготвя за други нужди – например за определяне на ниво на бедност, за 
социалното министерство и подпомагане. Малката кошница е от 13 страни-
ци, включва над 230 позиции, за покупката на които се отделя около един 
милион лева (936 999 лв.). Голямата потребителска кошница се простира на 
около 38 страници и включва над 900 позиции. Сумата, която е дадена за 
пазаруването им, е на стойност 11 753 435 лв.  Нека сега да видим какво е 
разпределението на стоките в голямата кошница (вж. табл. 1).
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Таблица 1. Структура на „голямата потребителска кошница“

№ Групи стоки и услуги Парични  
разходи, лв.

Процент от  
общите разходи 

в кошницата
Общо 11 753 435  100

1. Хранителни продукти и безалкохолни  
напитки
В т.ч.
а) хранителни продукти – 35,0%
б) безалкохолни напитки – 1,8%

  4 321 393    36,8

2. Алкохолни напитки и тютюневи изделия    565 174     4,8
3. Облекло и обувки    505 006     4,3
4. Жилища (наеми, текущ ремонт и поддър-

жане), вода, ел. енергия, газ и други го-
рива
В т.ч.
г) ел.енергия, газообр. и др горива 12,6%,
от които:
     – електроенергия – 8,2%
     – твърди горива – 2,3%
     – топлоенергия – 1,8%

2 069 913    17,6

5. Жилищно обзавеждане, домакински  
уреди и обичайно поддържане на дома

   483 963    4,1

6. Здравеопазване
  а) лекарства и други фарм.  
      продукти – 4,4 %
  б) доболнични медицински  
      услуги – 0,9% 

 682 352     5,8

7. Транспорт
б) горива и смаз. м-ли за ЛТС – 2,7%
В т.ч. 
– бензин А 95-Н  1,07%
– бензин А 92-Н 0,97%

 802 289    6,8

8. Съобщения  728 357    6,2
9. Свободно време, развлечения и културен 

отдих
 449 241    3,8

10. Образование   73 398    0,6
11. Ресторанти и хотели  603 275    5,1
12. Разнообразни стоки и услуги  469 074    4,0

Източник: Сайт на НСИ, август, 2005.

От табл. 1 ясно се виждат няколко неща. Първо, бензинът е в раздел 
транспорт, точка № 7. На най-масовите бензини към 2005 г. – А 92 и А 95, 
са отделени сумарно едва 2,04%. Иначе казано, за да индуцират инфлация 
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от един процент, тяхната цена трябва да се покачи с 50%! Това обяснява 
защо покачване от 10 – 20 стотинки на специфична течност не може да 
накара инфлацията да помръдне. Нещо повече – поскъпването на бензина 
от месеците юни и юли съвпадна с т.нар. дефлационни месеци – т.е. ме-
сеците, в които традиционно, заради увеличеното предлагане на зеленчу-
ците, цените падат. А зеленчуците и плодовете имат много по-голям дял 
в потребителската кошница – плодовете са с около 1,5%, зеленчуците са с 
4,69%. Достатъчно е цените само на домати, краставици и чушки да паднат 
с 50%, (което реално се случва) и ето ви дефлация от един процент. Друг е 
въпросът обаче, когато бензинът започне да се калкулира в цените на оста-
налите стоки, особено на тези от първа необходимост. Тогава бумерангът 
се връща – защото хранителните продукти и безалкохолните напитки имат 
много значителен дял в кошницата – 36,8, от които само на хранителните 
продукти се падат 35%…

Прави впечатление точка 4 от кошницата, и по-специално в частта за 
топлоенергия. Топлоенергияте е дадена с тегло едва от 1,8%. Това означава, 
че за да се вдигне инфлацията с 1% заради парното, то трябва да скочи с 
над 50%! Съвсем основателно възниква въпросът правилно ли е обозначено 
теглото на топлоенергията в потребителската кошница? А на бензина? През 
зимата на 2005 г. сметките за топлоенергия за отопляване на един тристаен 
апартамент варираха между 120 и 160 лв. на месец в зависимост от изложе-
нието. Ако чистият доход към 2005 г. на трима членове на семейството е в 
размер на 600 лв., то това прави 25% от доходите им.

За шест месеца това са 12,5%, а за пет (колкото реално са отопляемите 
месеци) това прави 10,42% тегло. Естествено тук възниква и съображение-
то, че не всички 7 милиона българи са на топлоенергия, че в тристаен апар-
тамент могат да живеят и шест души и т.н. Въпросът има и друга страна – 
ако топлоенергията беше с по-голямо тегло при измерване на инфлацията, 
всички правителства щяха да се замислят дали да вдигат цената ѝ с много, 
след като след това трябва да я индексират чрез доходите. Същото важи и 
за бензина.

И накрая, любопитно е каква е била инфлацията през месец август, коя-
то НСИ обявява около 15 септември. Знаем, че тогава имаше наводнения и 
поройни дъждове, които се отразиха доста зле на реколтата. Домати, крас-
тавици, чушки поскъпнаха драстично – средно между 50 и 70%. Цената на 
сиренето също леко се повиши. Бензинът също, въпреки че както казахме, 
неговото тегло за измерване на инфлацията е сравнително малко. В дейст-
вителност НСИ обяви инфлация за август 2005 г. от 0,6%.

В заключение ще кажем, че въпросителните около измерването на ин-
флацията, и това дали ние я чувстваме по персоналните си доходи и салдото 
по тях, не са от днес или от вчера, и не са само за България. Така например, 
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при въвеждане на еврото оплакванията на много редови германци бяха, 
че всичко е станало страшно скъпо, че цените в супермаркетите от марки 
просто са преминали в евро и никой не вярваше на официално обявената 
от властите инфлация в рамките на 1,4%. Германските статистици отго-
вориха, че по-голямото от 1,4% поскъпване на някои хранителни стоки е 
компенсирано от силно поевтиняване на компютърната техника и битовата 
електроника. Германските икономисти пък контрираха, че компютрите се 
купували най-често веднъж годишно или на две-три години, докато хляб и 
други хранителни стоки – всеки ден. Не случайно Европейската комисия 
(ЕК) прави анкети за „Почувствана инфлация в еврозоната“ (от анкетирани 
потребители). Там например за м. декември 2001 г. се наблюдава пик, 42% 
от запитаните заявяват, че са почувствали инфлация. Не може и да не спо-
менем за някои български аналози – едно от правителствата на прехода (от 
1990-те години), когато имаше проблеми с инфлацията, аварийно вкарваше 
в потребителската кошница пиано, което да компенсира поскъпването на 
останалите стоки… 
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Въвеждането на Международния стандарт за финансово отчита-
не (МСФО) 9 има сравнително кратка история. Съветът за Международ-
ни счетоводни стандарти (СМСС, IASB)  публикува финалната версия на 
МСФО 9 „Финансови инструменти“ на 24 юли 2014 г., като стандартът вли-
за в сила от 01.01.2018 г. През 2008 г. се правят първите проучвания във 
връзка с финансовата криза. През ноември 2009 г. се разработва първата 
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фаза, свързана с класификацията и оценката  на финансови активи, а през 
2010 – 2011 г. Съветът приема структурни промени в МСФО 9 и отлага 
неговото приемане. През ноември 2013 г. е добавена глава на тема „Хеджи-
ране“ и едва през 2014 г.  е издадена финалната му версия. Освен текста 
на Стандарта и неговото приложение Б – Насоки за приложение (AG), при 
прилагането на МСФО 9 са разработени и  други съпътстващи документи: 
Основания за заключения (Basis for Conclusions-BC), Насоки за изпълнение 
(Implementation guidance-IG), БМР Насоки за отчитането на очакваните кре-
дитни загуби (BIS Guidance on accounting for expected credit losses), Местни 
регулации и др. С Регламент (ЕС) 2016/2067 на Комисията от 22 ноември 
2016 г. се  изменя Регламент (ЕО) № 1126/2008 в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент. В крайна сметка Съветът по-
стига съгласие относно част от пакета, като се взема решение новите пру-
денциални стандарти, договорени на международно равнище, да включат 
предложения за намаляване на риска в банковия сектор, вкл. приемането на 
директива за реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при 
производство по несъстоятелност, или т.нар. йерархия на банковите кре-
дитори; разработване на регламент, свързан с преходните договорености 
за поетапно въвеждане на въздействието върху регулаторния капитал на 
международния счетоводен стандарт МСФО 9 и постепенно премахване на 
третирането на експозиции в дълг на публичния сектор, деноминирани в 
ненационални за ЕС валути, като големи експозиции. Стандартът е приет и 
в отговор на поставен от Г-20 проблем за възприемане на ориентиран към 
бъдещето модел за признаване на очакваните кредитни загуби по финансо-
ви активи.

С МСФО 9 се цели да се подобри заделянето на провизии срещу загу-
би по финансовите инструменти, както и преодоляване на констатираните 
проблеми по време на финансовата криза. За кратък интервал от време се 
наложи търговските банки да определят основните принципи за класифи-
кация на финансовите инструменти в различните портфейли, както и реда 
и начина за отнасяне на финансовите инструменти в различните отчетни 
категории по  МСФО 9 за целите на тяхното отчитане, последваща оценка 
и признаване на печалбите и загубите от тях, както и компетенциите и отго-
ворностите на структурните звена, свързани с прилагането на променените 
методологии, методики и политики. 

Като цел на новия стандарт може да се посочи изискването за призна-
ване и оценка на финансовите активи, финансовите задължения, както и 
някои договори за покупко-продажба на нефинансови задължения.  Финан-
совите активи се оценяват по амортизирана стойност, по справедлива стой-
ност чрез печалбата или загубата, по справедлива стойност чрез отразяване 
в съвкупния доход. Повечето от категориите за оценка, въведени с Меж-
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дународния счетоводен стандарт (МСС) 39, се отменят с МСФО 9. Нова-
та категория за оценка по справедлива стойност чрез друг съвкупен доход 
предвижда прилагането на различни подходи при отчитането на дълговите 
и капиталовите инструменти. При капиталовите ценни книжа, за разлика от 
дълговите, при продажба печалбата  или загубата не се отчита в другия съв-
купен доход в отчета за приходите и разходите и не се признава обезценка 
по дадения инструмент. Класификацията и оценката на  дълговите инстру-
менти зависи от бизнес модела на организацията по отношение управление-
то на финансовите активи и характеристиките на предвидените в договора 
парични потоци от съответния финансов актив. Освен изискванията по от-
ношение на кредитния риск, класификацията и оценката на финансовите 
задължения е аналогична по отношение на съществуващите изисквания съ-
гласно МСФО 39.

Прегледът на досега действащия МСС 39 и на новия МСФО 9 позволя-
ва да се маркират някои основни разлики между тях, а именно:

– Те не се отнасят до обхвата (там има само малки допълнения);
– По отношение признаването и отписването също няма съществена 

разлика, с изключение на факта, че банките трябва да обърнат вни-
мание на изискванията за отписване, доколкото те имат съществен 
ефект съгласно МСФО 9;

– По отношение на класификацията и оценяването на финансовите ак-
тиви се налага нов модел за класификация и оценяване, базиран на 
бизнес модела на банката (на ниво портфейли) и характеристиките 
на договорните парични потоци на финансовия актив;

– Няма промени по отношение на класификацията и оценяването на 
финансовите пасиви. Налагат се нови изисквания за отчитане на 
промените в справедливата стойност на собствения дълг на пред-
приятието;

– По отношение на внедрените деривативи – наличието на внедрен 
дериватив трябва да се оцени при хибридни договори, при които 
основният договор е финансов пасив, или не е актив, попадащ под 
обхвата на МСФО 9;

– По отношение на обезценките – налагат се значителни промени в 
посока моделиране на очаквани загуби;

– При отчитане на хеджирането – новият модел приближава отчита-
нето на хеджирането до управлението на риска. Налага се избор на 
счетоводна политика за прилагане на модела в МСС 39 в неговата 
цялост, или отчитане по справедлива стойност при прилагане на раз-
поредбите на МСФО 9.

Съществените промени, които налага новия стандарт, са свързани с 
класификацията и оценката на финансови активи и пасиви съобразно въз-
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приетия от съответната банка бизнес модел;  оценката и балансовото отчи-
тане на очаквани кредитни загуби и кредитна обезценка в зависимост от 
степента на кредитния риск; хеджирането и счетоводното отчитане на хе-
джирани експозиции.

При реализиране на възприетите промени при  класификацията на фи-
нансовите инструменти се прилагат редица  принципни положения: 

• Класификацията на позициите във финансови инструменти се из-
вършва в съответствие с МСФО „Финансови инструменти“, надзор-
ните изисквания за търговския портфейл, съгласно Регламент (ЕС) 
575/2013, както и в съответствие с възприетите критерии;  

• Основните критерии за класификация на финансовите активи и фи-
нансовите пасиви в различните категории финансови инструменти 
са разработени с намерение за очакваната бъдеща икономическа из-
года от съответния финансов инструмент, възможността това наме-
рение да се реализира докрай и вида на финансовия инструмент; 

• Класификацията на финансовите инструменти се извършва при пър-
воначалното им признаване в съответствие с определените отговор-
ности и компетенции. 

При избор на бизнес модел се прави разграничение дали финансовите 
инструменти са държани  с цел събиране на договорни парични потоци, 
или са държани с цел събиране на договорни парични потоци и продажба. 
В зависимост от това се определя и категорията за оценка – в първия слу-
чай  категорията е по амортизирана стойност, а във втория – по справедли-
ва стойност в друг всеобхватен доход. И в двата случая паричните потоци 
представляват единствено плащания по главница и лихва. Новият момент 
при МСФО 9  е, че са допустими определени модификации на връзката 
между главница и лихва. При активите, държани с цел събиране на дого-
ворните парични потоци, отчитани по амортизирана стойност, има опция 
за отчитане по справедлива стойност в печалбата, или загубата (в случаи 
на счетоводни несъответствия). При активите, държани с цел събиране на 
договорните парични потоци  и продажба, отчитани в друг всеобхватен до-
ход  новият момент е, че също е дадена възможност/опция за отчитане по  
справедлива стойност в печалбата, или загубата (в случаи на счетоводни 
несъответствия).

Съществуват два варианта за отчитане на финансовите активи – при 
първия вариант  се изисква тест на бизнес модела по справедлива стой-
ност – МСФО 9 „счетоводни несъответствия“, като дълговите инструмен-
ти отговарят на изискванията за отчитане по амортизирана стойност, или 
FVTOCI. При втория вариант  отчитането е по справедлива стойност в дру-
гия всеобхватен доход, което е валидно за капиталовите инструменти, но 
изборът на опция е необратим. Изискването е активите да не са държани с 
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цел търгуване, както и да не са  условни елементи, признавани от придоби-
ващо предприятие в бизнес комбинации, когато се прилага МСФО 3.

Текущият модел по МСС 27  отчита активите по себестойност, както 
и МСС 39 AFS (по себестойност). Новият модел отново отчита по МСС 27 
активите по себестойност, но при МСФО 9 – по FVTPL или FVOCI (опция). 
Ако предприятието е оценявало по себестойност (в съответствие с МСС 39), 
инвестициите в капиталови инструменти, които не са търгуеми на активен 
пазар, или в подобни инструменти, то трябва да оцени тези инструменти 
по справедлива стойност към датата на първоначално прилагане. Всякакви 
разлики между отчетната и справедливата стойност трябва да се призна-
ят в неразпределената печалба (или, ако е подходящо,  в друг елемент на 
собствения капитал) в отчетният период, включващ датата на първоначално 
прилагане. 

Много важен момент във връзка с прилагането на новия стандарт е  не-
обходимостта банката  да определи бизнес моделите за управление на цен-
ни книжа (ЦК). Най-общо се възприемат два основни бизнес модела: 

• модел на ЦК, държани с цел събиране на договорните парични пото-
ци  – при този модел ЦК се отчитат по амортизирана стойност, като 
съществува опция за справедлива стойност в печалбата или загубата 
(в случаи на счетоводни несъответствия);

• бизнес модел за ЦК, държани с цел събиране на договорните па-
рични потоци и продажба  – при този бизнес модел ЦК се отчитат 
по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, като съществува 
опция  за справедлива стойност в печалбата или загубата (в случаи 
на счетоводни несъответствия), което е нов момент. Например ЦК, 
държани с цел събиране и продажба (справедлива стойност в друг 
всеобхватен доход) допринасят за постигане целта на бизнес модела 
чрез събиране на договорните парични потоци и продажба; като се 
осигуряват по-чести и обемни продажби, а в същото време се пости-
гат и ликвидни цели, както и  управление на лихвената доходност, 
управление на активи/пасиви.

• могат да бъдат възприети и други стратегии при бизнес моделира-
нето, които позволяват отчитането на ЦК по справедлива стойност в 
печалбата или загубата.

Етапите, през които преминава разработването и внедряването на но-
вия стандарт най-общо се свеждат до: 

Етап 1 – Анализ на съществуващите портфейли 
На този етап се изисква ново виждане и разработване на нови прави-

ла за класификация и оценка на финансовите инструменти въз основа на 
анализ на бизнес модела. Анализът трябва да включва точно формулиране 
на принципите за управление на съществуващите портфейли от финансо-
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ви инструменти и анализ на методите за оценка с отчитане влиянието на 
МСФО 9, детайлен анализ на съществуващия бизнес модел, както и анализ 
на измененията в светлината на новите изисквания на МСФО 9.

Етап 2 – Корекция и изменение
На този етап се идентифицират измененията, които е необходимо да 

бъдат извършени по отношение класификацията и оценката на съществува-
щите финансови инструменти, както и корекции в методологията на счето-
водното отчитане.

Етап 3 – Внедряване на нова система за класификация и оценка
На този етап се извършва тестване на предвижданите парични потоци 

и бизнес модели, както и модификация на управленската информационна 
система.

Етап 4 – Система за контрол и постоянна поддръжка

На този заключителен етап се извършва оценка на резултатите и ефек-
тивността от внедряване на процеса на класификация и оптимизация на съ-
ществуващите методи, както и провеждане на окончателен тест на бизнес 
модела и характеристиките на паричните потоци, свързани с новите порт-
фейли.

Отчетните категории определят последващото оценяване на финансо-
вите активи и признаването на печалбите и загубите от тях, както следва 
(табл. 1): 

Таблица 1

Раздел Категория Оценка

Отражение на 
промените в 
балансовата 

стойност

3.1.1 Финансови активи, държани за събиране 
на договорни парични потоци

Амортизирана 
стойност ОПР

3.1.2
Финансови активи, определени както за 
събиране на договорни парични потоци, 
така и за продажби

Справедлива 
стойност

Друг всеобхватен 
доход

3.1.3
Финансови активи, държани с цел реали-
зиране на парични потоци посредством 
продажба

Справедлива 
стойност ОПР

Отнасянето на финансов актив в конкретна отчетна категория се из-
вършва в съответствие с критериите за класификация.
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Ако една банка е избрала да оценява инвестиция в капиталова ценна 
книга по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, както се допуска 
от параграфи 5.7.5 на МСФО 9, то трябва да оповести: 

• кои инвестиции в капиталови инструменти се оценяват по справед-
лива стойност в друг всеобхватен доход; 

• причините за този избор; 
• справедливата стойност на всяка такава инвестиция в края на отчет-

ния период;
• дивидентите, признати през периода, отделно за инвестициите, от-

писани през периода, и за инвестициите, държани към края на отчет-
ния период;

• всякакви начисления на акумулираните печалби или загуби в собст-
вения капитал и обосновка за тях.

Финансови активи, държани за събиране на договорни парични пото-
ци (Държани до падеж)1

Инвестициите, държани до падеж, са недеривативни активи с фикси-
рани или определяеми плащания и фиксиран падеж, за които Банката има 
положително намерение и възможност да задържи до падежа, с изключение 
на:

а) тези, които Банката определя при първоначалното признаване като 
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;

б) тези, които Банката определя като финансови активи, определени 
както за събиране на договорни парични потоци, така и за продажби.

Продажбата или прекласификацията на повече от „незначителна част“ 
(максимум 10%) от инвестициите, държани до падеж, би довела до анализ 
на бизнес модела и  до прекласифициране, Това ограничително условие не 
се отнася за продажбите или прекласифицирането, които:

• са толкова близо до падежа на финансовия актив (например по-мал-
ко от три месеца до падежа), че промените в пазарните лихвени нива 
няма да имат значителен ефект върху неговата справедливата стой-
ност;

• се случват, след като Банката е събрала в значителна степен първо-
началната главница на инструмента посредством насрочени плаща-
ния или предплащания; или 

• са продиктувани от изолирано, неповторяемо събитие, извън кон-
трола на Банката, за което Банката не е имала разумни причини да 
го очаква.

Бизнес моделът за управление на финансови активи почива на факти, а 

1МСС 39.  Финансови инструменти: Признаване и Оценяване.
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не само на допускания, като показателни по принцип са дейностите, които 
се осъществят за постигане на целта на този бизнес модел. Банката използва 
преценка, когато оценява своя бизнес модел за управление на финансовите 
активи и тази оценка не се определя само въз основа на един фактор или 
дейност. Вместо това, Банката взима под внимание всички уместни доказа-
телства, налични към датата на оценката.

Поради строгите изисквания за мониторинг и сериозните ограничения 
по отношение на инвестиционната политика, банките могат да  не класифи-
цират финансови активи като държани до падеж. По изключение финансо-
ви активи могат да бъдат класифицирани като държани до падеж, но само 
след предварително одобрение от ръководството на съответната банка.

Финансови активи, определени както за събиране на договорни парич-
ни потоци, така и за продажби (На разположение за продажба)2

Обикновено под финансови активи на разположение за продажба се 
разбират тези недеривативни финансови активи, които са определени на 
разположение за продажба, или не са класифицирани в никоя от останали-
те категории. Финансовите активи на разположение за продажба могат да 
включват, но не се ограничават до:

• дългови и капиталови инструменти, които не отговарят на критери-
ите за класифициране в другите категории финансови инструменти. 
По-специално инвестиции, които търговската банка има намерение 
да държи за неопределен срок от време и които могат да бъдат про-
дадени в отговор на промени в пазарните лихвени проценти, или 
други рискови фактори, потребности от ликвидност, промени в на-
личността и доходността на алтернативните инвестиции, промени в 
източниците или условията на финансиране, или промени във валут-
ния риск; 

• придобити кредити и аванси, които не отговарят на критериите за 
класифициране в други категории.

Тези активи се отчитат по справедлива стойност. Измененията в спра-
ведливата стойност на дълговите инструменти на разположение за продаж-
ба се отчитат в друг всеобхватен доход до момента на продажбата на акти-
ва или неговата обезценка, в които случаи всички кумулативни печалби и 
загуби, отчетени в другия всеобхватен доход се признават в печалбата или 
загубата. Измененията в справедливата стойност на капиталовите инстру-
менти  на разположение за продажба се отчитат в друг всеобхватен доход, 
като в момента на продажбата на актива или неговата обезценка всички 
кумулативни печалби и загуби остават в другия всеобхватен доход.

2 Пак там. 
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Финансови активи, държани с цел реализиране на парични потоци по-
средством продажба ( Държани за търгуване)3

Финансов актив се класифицира като държан за търгуване, когато:
а) е придобит, или поет основно с цел продажба или обратно изкупува-

не в краткосрочна перспектива;  
б) при първоначалното му признаване е част от портфейл от инденти-

фицирани финансови инструменти, които се управляват заедно и за които  
има доказателства за скорошен и  реален модел на реализиране на кратко-
срочна печалба;
или е

в) дериватив (с изключение на дериватив, който е договор за финансова 
гаранция, или определен и ефективен хеджиращ инструмент).

Финансовите активи, държани за търгуване, включват основно инвес-
тиции в ценни книжа (дългови и капиталови инструменти), с цел извличане 
на краткосрочна печалба.

В допълнение към посочените по-горе изисквания за класификация на 
финансов актив, като държан за търгуване (HfT), следва да бъдат изпълнени 
и надзорните изисквания за търговския портфейл, определени в чл. 102 – 
105 от Регламент (ЕС) 575/2013. 

Банката класифицира финансови инструменти в портфейл „Финансо-
ви активи, държани за търгуване“, за които справедливата стойност може 
да бъде надеждно оценена. Позициите в търговския портфейл се преоценя-
ват най-малко веднъж дневно по възможност по пазарни цени, котирани на 
борса (регулиран пазар), или от банка/брокер/дилър (нерегулиран пазар), 
които са редовно и лесно достъпни и тези цени са резултат от действителни, 
актуално и редовно осъществяващи се сделки между независими (несвърза-
ни) трети лица. Когато не е възможна оценка по пазарни цени, се извършва 
консервативна оценка посредством оценка по модел.

Финансов актив може да бъде определен при първоначалното му приз-
наване за отчитане по справедлива стойност в печалбата или загубата, само 
когато е  налице едно от следните условия:

1) Отчитането по справедлива стойност елиминира или значително на-
малява счетоводни несъответствия от оценяването на активите или пасиви-
те, или от признаването на печалбите и загубите от тях на различни бази.

2)  Група финансови активи, финансови пасиви (или и от двете) се уп-
равлява и нейната резултатност се оценява по справедлива стойност в съот-
ветствие с документирано управление на риска или инвестиционна страте-
гия.

3 МСС 39.
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Финансови пасиви4

Финансовите пасиви се класифицират в една от следните категории фи-
нансови инструменти: 

• Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата 
или в загубата;

• Финансови пасиви, държани за търгуване (HfT); 
• Финансови пасиви, определени за отчитане по справедлива стой-

ност в печалбата, или загубата при първоначалното им признаване – 
„опция на справедливата стойност“ (FVO); 

• Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност.
Тези отчетни категории определят последващото оценяване на финан-

совите пасиви и признаването на печалбите и загубите от тях, както следва 
(табл. 2): 

Таблица 2

Категория Оценка

Отражение на 
промените в 
балансовата 

стойност

Финансови пасиви за търгуване (HfT) Справедлива  
стойност ОПР

Финансови пасиви, определени за отчи-
тане по справедлива стойност в печалба-
та или загубата при първоначалното им 
признаване (FVO)

Справедлива  
стойност ОПР

Финансови пасиви, оценявани по аморти-
зирана стойност

Амортизирана  
стойност ОПР

Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата 
или в загубата5

В зависимост от намерението за държането им и вида на финансовия 
инструмент, финансовите пасиви, отчитани по справедлива стойност в пе-
чалбата или загубата се разделят на две подкатегории – „държани за търгу-
ване“ (HfT) и  „определени за отчитане по справедлива стойност“ (FVO).

При наличие на деривативи, които са внедрени в основен договор, кла-
сификацията се извършва съгласно възприетите  критерии.

Финансови пасиви за търгуване 6
Съгласно МСС 39 финансовите пасиви за търгуване включват:

4 МСС 39, МСФО 9.
5 Пак там.
6 Пак там.
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а) деривативни пасиви, които не сa oпределени като ефективни хеджи-
ращи инструменти по смисъла на МСС 39. Всички деривати за търгуване, 
които имат отрицателна справедлива стойност, както и издадените опции, 
се представят като финансови пасиви, държани за търгуване;

б) пасиви от къси продажби на финансови инструменти (т.е. когато Бан-
ката продава финансови активи, които е взела назаем и още не притежава); 

в) финансови пасиви, поети с намерение да бъдат закупени в близко 
бъдеще (например котиран дългов инструмент, който емитентът може да 
изкупи обратно в близко бъдеще в зависимост от промените в справедлива-
та му стойност); и

г) финансови пасиви, които са част от портфейл от определени финан-
сови инструменти, които се управляват заедно и за които има доказателства 
за скорошен модел на реализиране на краткосрочна печалба. 

Финансови пасиви, определени за отчитане по справедлива стойност в 
печалбата или в загубата при първоначалното им признаване7

Финансов пасив може да бъде определен при първоначалното му приз-
наване за отчитане по справедлива стойност в печалбата или в загубата, 
само когато е  налице едно от следните три условия:

1) Отчитането по справедлива стойност елиминира или значително на-
малява счетоводни несъответствия от оценяването на активите или 
пасивите или от признаването на печалбите и загубите от тях на раз-
лични бази;

2) Група финансови активи, финансови пасиви (или и от двете) се уп-
равлява и нейната резултатност се оценява по справедлива стойност, 
в съответствие с документирано управление на риска или инвести-
ционна стратегия;

3) Финансовият пасив съдържа един или повече внедрени деривативи, 
които модифицират съществено паричните потоци и за които са из-
пълнени изискванията на МСС 39 за отделянето им от основния до-
говор.

Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност8

Тази категория включва финансовите пасиви, свързани с финансирането 
на съответната банка (привлечени депозити, издадени дългови емисии и др.). 

Прекласификация
Прекласификацията на финансови активи може да бъде извършена при 

възникване на необичайни обстоятелства,  или при промяна в първоначал-

7 Пак там.
8 Пак там.
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ните намерения и възможности, когато това е допустимо съгласно МСС 39. 
Деривативите не могат да бъдат прекласифицирани – МСС39, §50 (а). В 
текста по-долу са обобщени възможностите за прекласификация съгласно 
МСС 39:

Държани за търгуване 
Съгласно МСС 39 (§50) прекласифициране на финансови инструмен-

ти в категорията „HfT“ не се разрешава. Прекласификация на недеривати-
вен финансов актив от категорията „HfT“ в категориите „AfS“, „HtM“ или 
„LaR“ е възможна, ако финансовият актив вече не се държи с цел продажба 
или обратно изкупуване в близко бъдеще – МСС 39, § 50(в) и ако едновре-
менно с това са възникнали „необичайни обстоятелства“  – МСС 39, § 50Б. 
Необичайни обстоятелства възникват от събитие, което Банката не е имала 
разумни причини да го очаква (например ако някои финансови инструмен-
ти вече не се търгуват или свързаните с тях пазари вече не са активни).

Прекласификация от категорията „HfT“ в категорията „LaR“ е възмож-
на в случай, че недеривативният финансов актив вече не се държи с цел 
продажба или обратно изкупуване в близко бъдеще  – МСС 39, § 50(в), и 
ако същият би отговорил на дефиницията за кредити и вземания и Банката 
има намерението и възможността да го задържи в обозримо бъдеще или до 
падежа  – МСС39, § 50Г.

За прекласификация от категорията „HfT“ в категорията „HtM“ е необ-
ходимо към датата на прекласификация Банката да има намерението и въз-
можността да задържи финансовия актив до окончателния му падеж, както 
и да не са изпълнени условията за класификация на актива в категорията 
„LaR“.

При прекласификация на недеривативен финансов актив извън катего-
рията „HfT“, същият се прекласифицира по неговата справедлива стойност 
на датата на прекласификацията. Всички печалби или загуби, които вече 
са признати в печалбата или в загубата, не се коригират с обратен знак. 
Справедливата стойност на финансовия актив на датата на прекласифика-
ция става неговата нова или амортизирана стойност, както е приложимо 
(МСС 39, §50В).

Опция на справедлива стойност
Прекласификации във или извън категорията „FVO“ не са разрешени 

(МСС 39, §50).
Държани до падеж
Инвестициите, държани до падеж, могат да бъдат прекласифицирани 

единствено в категорията „AfS“ (МСС 39, §51). Прекласификация се изисква 
ако вече не съществува намерение или възможност дадена инвестиция да 
бъде държана до настъпване на нейния падеж, или ако през текущата финан-
сова година или през последните две предходни финансови години Банката 
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е продала или прекласифицирала повече от незначителна част от инвести-
циите, държани до падеж (с изключение на продажбите или на прекласифи-
кациите, които отговарят на условията на МСС 39, §9). Когато продажбите 
или прекласификацията на по-голяма от незначителна сума от държани до 
падеж инвестиции не отговарят на нито едно от условията на МСС 39, пара-
граф 9, всички оставащи инвестиции, държани до падеж, следва да се прек-
ласифицират като инвестиции на разположение за продажба (МСС 39, §52).

По отношение на бизнес модела за кредитите МСФО 9 изисква анализ и 
на бизнес модела, използван за реализиране на парични потоци по кредити. 
Този бизнес модел следва да отразява както намерението на ръководството, 
така и досегашната практика и бъдещите действия. След  анализ на бизнес 
модела за управление на кредити е необходимо да се определят  лимити и 
причини за бъдещи продажби на кредити.

На следващ етап е важно да се направи фактическа оценка, базирана 
на това как се управляват активите. Оценката не се базира на намерения по 
отношение на индивидуални активи. Тя е обект на директно наблюдение на 
база стандартните дейности на Банката; като  ключът е в начина на реали-
зиране на паричните потоци. 

На ниво актив е необходимо да се установят характеристиките на па-
ричните потоци (SPPI test). Важно е да се отбележи, че при МСС 39 кла-
сификацията и оценяването бяха определяни на ниво отделен инструмент.

Важен момент във връзка с отчитането и обезценката на кредитните 
експозиции е определянето на индикаторите за обезценка. По-важните от 
тях могат да бъдат групирани около следната информация:

• Външен рейтинг, показващ неизпълнение или предстоящо неиз-
пълнение /степен на кредитно качество  6, съгласно Регламент (ЕС) 
575/2013);

• Длъжникът е класифициран в неизпълнение в съответствие с поли-
тиката за определяне на неизпълнение на съответната банка;

• Значителни просрочени задължения към публични кредитори или 
служители;

• Съществено понижение в стойността на обезпечението в случаите, 
когато продажбата на финансирания актив се изисква за погасяване 
на кредита (например търговски недвижим имот);

• Просрочие от повече от 90 дни на който и да е кредит на ниво длъж-
ник (обект на праг/критерий за същественост);

• Нарушение на договорени клаузи/условия, от които банката не се е 
отказала;

• Експозициите на длъжника са определени като „необслужвани екс-
позиции“, съгласно възприетата политика за определяне на пре-
структурирани и необслужвани експозиции на съответната банка;
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• Вероятност от несъстоятелност – има ясни индикации длъжникът да 
бъде обявен в несъстоятелност, или да подлежи на друго финансово 
оздравяване;

• Вземането, отразено като балансова позиция, е предмет на съдебно 
производство, или е присъдено на банката, но не е събрано;

• Длъжникът е поискал извънредно финансиране от банката поради 
финансови затруднения;

• Друга банка е обявила заем за предсрочно изискуем;
• Започнала е процедура по реализация на обезпечението;
• Кредитно събитие, обявено от Международната асоциацията за су-

апове и деривативи;
• Юридическо лице в рамките на групата от свързани клиенти на 

длъжника (вкл. дъщерни дружества на длъжника) е подало молба за 
обявяване в несъстоятелност;

• Търговията с облигации (временно) е преустановена на основния па-
зар, поради слухове или факти за финансови затруднения;

• Изчезване на активен пазар за финансирания актив поради финансо-
ви затруднения;

• 5-годишни суапове за кредитно неизпълнение (CDS) са били над 
1000 б.т. в рамките на последните 12 месеца;

• Капиталът е намален с 50% през отчетния период поради загуби;
• Съществен спад с  над 50% в оборота или загуба на основен клиент;
• Съществен спад с  над 50% в очакваните бъдещи парични потоци; 
• Коефициентът на обслужване на дълга е под 1.1;
• Отрицателна EBITDA в 2 последователни години;
• Намаление на EBITDA с повече от 50% за една година;
• Отрицателен капитал;
• Дейност, генерираща загуби през последните 2 години.
Въвеждането на новия стандарт МСФО 9 налага реализирането на съ-

ществени промени в редица параметри от банковите информационни сис-
теми, както и предполага внедряването на регулаторните изисквания за 
класификация на експозициите и изискванията на приложимата счетоводна 
рамка по отношение на изчисляването на провизии за обезценка.

Във връзка с усъвършенстване на информационното осигуряване се 
въвеждат редица нови входящи параметри, които ще се използват в мо-
дела за изчисляване на размера на обезценка:

PD – Вероятност за неизпълнение. Присвоява се на кредитополучателя/
продукта. 

LGDuncovered – Загуба при неизпълнение от необезпечената част на екс-
позицията. Присвоява се на ниво кредитен продукт.
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CCF – степен на усвояване на задбалансовата част към момента на не-
изпълнение. Присвоява се на ниво кредитен продукт. Приложим е един-
ствено за задбалансови ангажименти и се използва за приравняване на 
задбалансови ангажименти към отчетна дата в балансови задължения към 
момента на неизпълнение. Изразява съотношението на частта от текущо не-
усвоения размер на поет ангажимент, която би могла да бъде усвоена и да 
се окаже дължим балансов дълг към момента на неизпълнение към целия 
текущо неусвоен размер на ангажимента.

Ефективен лихвен процент (IRR)  – съществуващ алгоритъм за изчис-
ление

Обезпечение – по отношение на обезпеченията в информационната 
система се добавят следните два нови входни параметъра към видове обез-
печения:

	Срок на реализация в брой месеци;
	Разходи за реализация  – процентна стойност от пазарната оценка на 

обезпечението.
Двата параметъра като стойности се присвояват от видовете обезпече-

ния на ниво обезпечение, които следва да могат да бъдат променяни при 
въвеждане или промяна на обезпечение на ниво сделка. Параметрите се из-
ползват за изчисление на настоящата стойност на очакваните парични пото-
ци от реализация на обезпечението (чрез използване на ефективния лихвен 
процент на съответната експозиция).

Параметрите PD, LGDuncovered и CCF имат процентно изражение и се 
допуска промяна в стойностите им. Първоначалното въвеждане и последва-
щите промени в стойностите им трябва да се запазват като история.

Следващата фаза при разработката на модела е определяне на фази 
на кредитни експозиции според МСФО 9.

За целта се въвежда нова класификация, която има за цел да определи 
фазата на кредитния риск на ниво кредит, която има отношение при кла-
сифицирането на актива съгласно МСФО 9 и определянето на размера на 
обезценка (табл. 3).

Таблица 3

Фази
Фаза 1 – Без съществено увеличение на кредитния риск спрямо първоначалното признаване
Фаза 2 – Съществено увеличен кредитен риск спрямо първоначалното признаване
Фаза 3 – Обезценени кредитни експозиции

Фазите се определят въз основа на примерна Матрица за класифика-
ция в зависимост от критериите срок на забава на дължимите суми, данни 
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за преструктуриране и текущата информация за степен на кредитен риск 
(табл. 4):

Таблица 4

Степен на кредитен  
риск

Дни просрочие / 
Преструктуриране

Без съществе-
но увеличение 
на кредитния 
риск

Съществено 
увеличение 
на кредитен 
риск

Обезценени 
к р е д и т н и 
експозиции

0 – 30 дни Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3

31 – 90 дни 
ИЛИ
Флаг за преструктуриране, вдигнат 
във фаза 2/фаза 1

Фаза 2 Фаза 2 Фаза 3

91 дни 
ИЛИ
Флаг за преструктуриране, вдигнат 
във фаза 3

Фаза 3 Фаза 3 Фаза 3

Въвежда се ново понятие „Степен на кредитен риск“, което по съ-
щество отчита промяната на кредитния риск на ниво клиент. Степента на 
кредитен риск се определя след анализ на клиента, който се документира на 
хартиен носител и дава като резултат една от следните три стойности:

• „Без съществено увеличение на кредитния риск“, 
• „Съществено увеличение на кредитен риск“,
• „Обезценени кредитни експозиции“.

Флаг за преструктуриране – Кредит, за който са приложени мерки за 
преструктуриране се маркира като преструктуриран кредит (вдига се нов 
маркер/флаг) за период от датата на последното преструктуриране до по-
гасяването на 6 последователни погасителни вноски (отчитани след пре-
структурирането), за които не е допускано просрочие над 30 дни. След из-
пълнението на това условие (вдигнатият нов маркер/флаг пада) и кредитът 
се счита за непреструктуриран кредит за целите на класификация по МСФО 
9. Важно за целите на информационното осигуряване на процеса е поддър-
жане на регистър с направените преструктурирания, който може да съдър-
жа всички анексирани кредитни експозиции и  да се зарежда ежедневно. 
Регистърът ще даде възможност да се използва на по-късен етап и за регула-
торната класификация на необслужвани експозиции, в която са определени 
различни изпитателни срокове.
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Процедурата за класификация на кредитните експозиции включва об-
работка на задълженията, данни за преструктуриране и текущата информа-
ция за степен на кредитен риск. В случаите на преструктуриране, кредитът 
се класифицира както следва: 

1) ако към датата на преструктуриране кредитът е бил във фаза 3, оста-
ва във фаза 3;

2) ако към датата на преструктуриране кредитът е бил във фаза 2, оста-
ва във фаза 2;

3) ако към датата на преструктуриране кредитът е бил във фаза 1, се 
класифицира във фаза 2.

Прилагането на мерки за преструктуриране оказва влияние върху кла-
сификацията на експозициите в зависимост от етапа на тяхното прилагане 
и естеството им, както е показано на фиг. 1: 

Фиг. 1

Въвеждането на новия стандарт МСФО 9 налага промени и в  параме-
трите за реализация в технологията за „Класификация и oбезценка“ (КО) 
към банковата информационна система (БИС). Промените са свързани с 
внедряване в БИС на регулаторните изисквания за класификация  на екс-
позициите, както и на изискванията на приложимата счетоводна рамка по 
отношение на изчисляването на провизии за обезценка. 

Основните цели на изискваните промени в технологията за „Класифи-
кация и Обезценка“ са изпълнение на изискванията на регулаторната и при-
ложимата счетоводна рамки, както и на препоръките от доклада за прегледа 
на качеството на активите, за:  
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 Прилагане на регулаторните изисквания при класификацията на 
експозициите;

 Прилагане на количествени индикатори и прагове като индикатори 
за обезценка;

 Прилагане на колективна обезценка, вкл. и за експозиции с просро-
чие под 30 дни.

Технологията „Класификация и обезценка“ трябва да може да класи-
фицира експозициите и да изчислява провизии за обезценка, съгласно ал-
горитмите за класификация на експозициите и за изчисляване на провизии 
за обезценка.

Прекласификация МСФО 9
Процедурата за прекласификация на кредитни експозиции включва об-

работка на задълженията, данни за преструктуриране и текущата информа-
ция за степен на кредитен риск. 

Прекласификацията може да бъде извършена по следния начин: 
Фаза 1: Това е първоначалната фаза за всички финансови инструменти 

(с изключение на закупените  или първоначално създадените с кредитна 
обезценка). За тези финансови инструменти загубите от обезценка се оценя-
ват на база на очакваните кредитни загуби за 12 месеца (МСФО 9, § 5.5.5.). 
Това е частта от очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмен-
та, която представлява очакваните кредитни загуби, които произтичат от 
неизпълненията по финансов инструмент, които е възможно да настъпят в 
рамките на 12 месеца след отчетната дата.

1) Кредит с текуща Фаза 2
 Фаза 2: Aко кредитният риск на финансов инструмент се е увели-

чил значително след първоначалното признаване, инструментът 
преминава във фазa 2. За тези финансови инструменти загубите 
от обезценка се оценяват на база на очакваните кредитни загуби 
за целия срок на инструмента (МСФО 9, § 5.5.3.). Това са очак-
ваните кредитни загуби, които произтичат от всички възможни 
събития на неизпълнение през очаквания срок на финансовия ин-
струмент.

Кредит с текуща Фаза 2 се прекласифицира в по-ниска фаза 1 (2→1), 
когато са изпълнени едновременно следните условия:

 Погасени са изцяло всичките просрочени задължения по кредита; 
 Няма активен флаг за преструктуриране, т.е. в случаи на преструкту-

риране са погасени 6 последователни погасителни вноски (отчитани 
след преструктурирането), за които не е допускано просрочие над 
30 дни/няма наложени мерки за преструктуриране.
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Текущата степен на кредитен риск на клиента е: „Без съществено уве-
личение на кредитния риск“.

2) Кредит с текуща Фаза 3
 Фаза 3: Aко кредитният риск на финансов инструмент се е увеличил 

значително след първоначалното признаване, инструментът преми-
нава във фазa 3. За тези финансови инструменти загубите от обез-
ценка се оценяват на база на очакваните кредитни загуби за целия 
срок на инструмента (МСФО 9, § 5.5.3.). Това са очакваните кредит-
ни загуби, които произтичат от всички възможни събития на неиз-
пълнение през очаквания срок на финансовия инструмент;

Кредит с текуща Фаза 3 се прекласифицира във фаза 1 (3->1), когато са 
изпълнени едновременно следните условия:

 Погасени са изцяло всичките просрочени задължения по кредита; 
 След изчистването на всички просрочени задължения са погасени 

още три последователни погасителни вноски, за които не е допуска-
но просрочие над 30 дни; 

 Няма активен флаг за преструктуриране, т.е. в случаи на преструкту-
риране са погасени 6 последователни погасителни вноски (отчитани 
след преструктурирането), за които не е допускано просрочие над 30 
дни;

 Текущата степен на кредитен риск на клиента е: „Без съществено 
увеличение на кредитния риск“.

Обезценка
1. Необходими параметри за изчисление размера на обезценка
• PD;
• LGDuncovered;
• CCF –  приложим за задбалансови ангажименти;
• Ефективен лихвен процент (IRR)  – съществуващ алгоритъм за из-

числение. 
Определяне на стойности на параметрите PD, LGDuncovered и CCF 
Стойностите на PD, LGDuncovered и CCF се определят на база истори-

чески данни и очаквани промени в макроикономическите показатели. Из-
числяват се извън системата, като стойностите им се актуализират веднъж 
годишно или по-често при наличие на обстоятелства, които налагат тяхната 
промяна. 

За всяка една дата на паричен поток се изчислява: PDi за съответ-
ния период (ден, месец и т.н.); Дисконтов фактор; Очаквана амортизирана 
стойност на експозицията към датата на неизпълнение; Размер на ангажи-
мента.
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Поради различните счетоводни третирания трябва да се изчислява по-
отделно обезценка за балансовия дълг и провизия за задбалансовия ангажи-
мент (отчитана в други пасиви). 

Настояща стойност на очакваните парични потоци от реализация на 
обезпеченията (LV): дисконтираните стойности на обезпеченията се изчис-
ляват като пазарната стойност на обезпеченията се намали с разход за реа-
лизацията им (% от паз. оценка) и се дисконтира с IRR на кредита (тран-
сформирано в месечно IRR) за период = срока за реализация на съответния 
вид обезпечение (в месеци).

1) Стойност на провизията/обезценката: 
Размерът на обезценка за конкретен период се изчислява както след-

ва:
Очаквана кредитна загуба за периода м/у две дати = 
(MAX((EAD – LV),0))* PDi за периода * дисконтов фактор *LGL_

uncovered
1) Ако кредитът е във фаза 1 ==> се сумират всички настоящи стой-

ности на очакваните кредитни загуби до една година от отчет-
ната дата;

2) Ако кредитът е във фаза 2 == > се сумират всички настоящи стой-
ности на очакваните кредитни загуби в рамките на целия срок 
на кредита;

3) Ако кредитът е във фаза 3 == > очакваната кредитна загуба в 
текущия момент се изчислява по следния начин: (MAX((EAD – 
LV),0))* 100%* LGL_uncovered.

Очакваните кредитни загуби (ОКЗ) се оценяват чрез среднопретеглена-
та стойност на кредитните загуби, като за тегла служат съответните вероят-
ности от настъпване на неизпълнение (PD).

Възприетият от  съответната банка подход за изчисление на 12-месечни 
ОКЗ (за експозиции във фаза 1) и ОКЗ за целия живот на инструмента (за 
експозиции във фаза 2 или 3) може да бъде представен по следния начин 
(фиг. 2):
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Фиг. 2

Настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци от реали-
зация на обезпечения (параметърът LV), която се приспада от очаквания 
размер на експозицията към момента на неизпълнение, се оценява въз ос-
нова на сроковете и разходите за реализация на обезпеченията, определени 
съгласно възприета методология за оценка на обезпеченията и недвижими-
те имоти на банката.

Рисковите параметри (PD, LGDuncovered, CCF), участващи в модела за 
изчисление на ОКЗ се оценяват на база исторически опит за нивото на не-
изпълнение (PD), загубата при неизпълнение от необезпечени експозиции 
(LGDuncovered) и степента на усвояване по задбалансови ангажименти към 
момента на неизпълнение (CCF), както и въз основа на прогнозите за бъде-
щото развитието на макроикономическата среда.

Етапите на оценката на параметрите PD, LGDuncovered, CCF са след-
нитe:

1. Оценка на база исторически опит на нивото на неизпълнение, загу-
бата при неизпълнение от необезпечени експозиции и степента на 
усвояване по задбалансови ангажименти към момента на неизпъл-
нение;

2. Оценка на корекция в изчислените стойности на параметрите в т. 1 
по-горе въз основа на прогнозите за бъдещото развитието на макро-
икономическите показатели.

Успешният преход към МСФО 9 изисква своевременен анализ на него-
вите изисквания, като изключително внимание се отделя на стратегията и 
целите на управление на риска. 
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Във връзка с новите принципи на класификация и оценка неизбеж-
но възникват редица трудности и проблеми при неговото внедряване: 
разработ ване на стратегия и създаване на организация по отношение упра-
влението на финансовите активи и оценка на влиянието върху финансовите 
резултати; ако организацията няма намерение да прилага подхода за оценка 
по справедлива стойност  на дълговите инструменти чрез печалбата или 
загубата  е необходимо да се направи тяхната класификация на основата 
на характеристиките на паричните потоци, предвидени в договора. Освен 
това, се изисква анализ при оценка на бизнес модели по отношение на дъл-
говите инструменти и оценката не може да се обвързва с единични фактори 
или действия; ще се наложи оценка и постоянен контрол върху новите опе-
рации и тяхното съответствие с бизнес моделите, използвани в организа-
цията, а също и тяхното влияние на възможната рекласификация на всички 
съответстващи активи.
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The article examines the peculiarities of company activity and management in the conditions 
of a risky environment. Special attention is given to risk management with a link to the issues of 
professional ethics of managers. When examining issues of professional ethics, the problem of as-
sessing the professional behavior of managers.
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ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ В УСЛОВИЯТА НА РИСКОВА СРЕДА

В основата на съвременния бизнес, независимо от мащабите и тери-
ториалното разположение, обема и видовете продукти и услуги, които  се 
предлагат, е необходимо поемането на приемлив риск, който с динамичното 
развитие на пазарите непрекъснато се увеличава и често има непредсказуем  
и неопределен характер. При наблюдаващата се изключителна динамика в 
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продуктовата гама и цената на продуктите и услугите, все по-трудно става 
да се избегне дисбалансът в структурата на активите и пасивите на съот-
ветната фирма, което от своя страна е свързано с повишаване на ликвидния 
риск. Нарастването на задлъжнялостта на фирмите е свързано с поемането 
на все по-големи кредитни рискове. От гледна точка на мениджърите, нови-
ят мащаб на бизнеса и качественото ниво на бизнес процесите е нищо дру-
го, освен източник на операционни рискове. Променящата се нормативна 
база и изисквания от своя страна пораждат репутационни рискове. Може да 
се каже, че динамичното развитие на бизнеса е винаги една крачка напред 
пред изградените и действащи системи за управление на риска.  Недооце-
няването на рисковете понякога струва твърде скъпо (както финансови за-
губи, така и намаление на стойността на акциите и капитала, уронване на 
репутационния имидж, текучество на ценни кадри, а понякога и фалит).

На проблемите, свързани с управлението на риска във фирмената  дей-
ност се отделя специално внимание не само в международните регламенти, 
но и непрекъснато се усъвършенства националната регулаторна рамка. На 
фирмено ниво все повече се налага разработването на надеждни вътреш-
ни правила за управление и контрол на риска, които включват изграждане 
на организационни структури, с адекватни нива на отговорности, както и 
ефективни процедури за наблюдение, определяне, управление и докладва-
не на рисковете, на които е изложена съответната фирма. Регламентира се 
поддържането на подходящи управленски механизми и системи за управле-
ние на риска, като са разработени основни референтни инструменти, които 
трябва да се възприемат като основа при управлението и контрола на риска.  
Дефинира се понятието „система за оценка на риска“, като инструмент за 
организиране на ресурсите и извършване на оценка на рисковете. Особено 
значение се придава на изграждането на адекватни корпоративни структури 
на управление, с оглед изпълнение изискванията за разумно управление, 
както и разпределение на правата, отговорностите и задълженията във връз-
ка с управлението на риска при изпълнението на политиката по управление 
на  рисковете. На функциите, свързани с управлението на риска се придава 
особено значение, като за институции със сложна дейност се препоръчва 
включване на такива функции за всяко бизнес направление. Управлението 
на риска се дефинира като текущо установяване, измерване и оценка на 
всички съществени рискове, които могат да повлияят на постигането на за-
ложените цели. Процедурите по наблюдение и оценка на рисковете се пре-
глеждат периодично, като се очертават функциите в цялостния процес по 
установяване, наблюдение, отчитане и управление на рисковете в дейност-
та, вкл. и изграждането на системи за вътрешен контрол (чиято дейност е 
независима от бизнес направленията, които се наблюдават и контролират). 
Функцията по контрол на риска осигурява спазване на политиките и пра-
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вилата по управление на риска, като осигурява спазването на процедурите, 
проследяване изложеността към основните видове риск, вкл. и риска от не-
спазване на правилата.

Във връзка с постоянното нарастване на влиянието на риска във фир-
мената дейност особено актуален става въпросът за обособяването на звена 
по риск мениджмънт, които включват функции, свързани с използването на 
различни методи за прогнозиране настъпването на рискови събития, както 
и предприемането на мерки за намаление действието на рисковите фактори. 
Последното може да се свърже до голяма степен с: изменението на струк-
турата на пазара, засилване на конкуренцията, разширяване на клиентската 
база; увеличение на диапазона на колебание на лихвените проценти; нараст-
ване на разходите във връзка с маркетинга, обогатяване на продуктовата 
гама, диференцираното търсене на определени услуги и чувствителността 
към тяхната стойност; засилване и нарастване на поеманите кредитни, лих-
вени, валутни и др. рискове. Риск мениджмънтът във фирмената дейност 
се превръща в една от най-важните функции на финансовия мениджмънт, 
доколкото включва в себе си целенасочени действия във връзка с миними-
зация на възможните загуби. 

В теорията и практиката на управлението на риска, и в частност на фир-
мения риск, се налага понятието „риск мениджмънт“,  като  то се иденти-
фицира с целенасочени действия във връзка с предвиждане и ограничение 
на риска в бизнеса, а основните ангажименти на мениджърите в тази об-
ласт е да създадат условия за намаляване на негативните му последствия 
до възможно приемливи граници. В този смисъл се изисква изясняване на 
последствията от дейността в условия на риск и неопределеност, умение да 
се реагира на възможни отрицателни последствия и предвиждане на мерки 
за неутрализация и компенсация на негативните последици. Нарасналата 
роля и значение на риск мениджмънта, от една страна, е продиктувано от 
съвременната парадигма за управление на риска и нарастване приложение-
то на статистико-математически методи, а от друга, от усложнената иконо-
мическа ситуация във връзка с глобализацията на пазарите. Все още, обаче, 
не са решени редица проблеми в тази област, които може да се разграничат 
в няколко категории:

•   Проблеми, свързани с „истинността“ на финансово-счетоводната ин-
формация като основа за вземане на управленски решения;

• Проблеми, произтичащи от непрекъснатата актуализация и усложня-
ване на нормативните изисквания, регламентиращи дейността по управле-
ние на рисковете във фирмената дейност. В последните години се работи в 
посока  интеграция и адекватна оценка на всички съществени рискове, съ-
провождащи фирмената дейност, като за целта се въвеждат и допълнителни 
изисквания  в рамката за управление на риска, въвеждат се унифицирани 
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стандарти за измерване на някои видове  риск, засилва се необходимостта 
от оповестяването на редица рискови параметри;

• Необходимост от контрол на рисковия профил на фирмите, както и 
стабилизация на доходността. Фирмите все повече се нуждаят от разработ-
ване на собствен рисков профил, който дава яснота на какви рискове е под-
ложена съответната дейност, както и за това какво ниво на риск се счита 
за приемливо, независимо от рисковия апетит на собствениците и менидж-
мънта. След приемане на такива лимити, контролът и управлението на рис-
ка имат за задача да ги задържат на определеното ниво, което се оказва из-
ключително трудно в съчетание с процесите на въвеждане на нови продук-
ти и услуги, в търсенето на висока доходност, разширяване на клиентската 
база и др.;

• Важно значение при разглеждане въпросите, свързани с управлението 
на различните видове фирмен риск е разработването на обоснована класи-
фикация на рисковете, на които е подложена съответната фирма;

•  При разглеждане процесите на управление на фирмения риск акцент 
трябва да се постави върху опростеното, понякога и двусмислено интерпре-
тиране на фирмената информация, с оглед нагледно представяне на пропор-
ции, трендове и др. основни характеристики от дейността на съответната 
фирма, и особено тези сегменти, които са подложени на влиянието на раз-
лични рискови фактори.  Много често този въпрос опира и до спазване на 
професионалната етика от страна на финансовите мениджъри и главните 
счетоводители на съответната фирма;

• Често управлението на фирмените рискове не се свързва с такива важ-
ни понятия като: съзнателното поемане на приемлив риск и включване в 
рисковия портфейл преимуществено на такива рискове, които могат да бъ-
дат квантифицирани и управляеми; независимост на управлението на от-
делните рискове (един от най-важните елементи от теорията на портфейла); 
съпоставимост на нивото на поетите рискове с нивото на доходност от ос-
новните  операции; съпоставимост на нивото на доходност с възможности-
те на конкретната фирма; икономичност при управлението на рисковете; 
отчитане на времевите хоризонти при управлението на рисковете и др.;

• Управлението на рисковете все още не се разглежда като важна част 
от цялостната финансова и бизнес стратегия на фирмите, както и от полити-
ките по отделните направления на тяхната дейност, и в т.ч. с оглед спазване 
кодекса за корпоративно управление и изискванията по отношение на про-
фесионалната етика от страна на  финансовите мениджъри;

•  Не винаги се търси и се реализира възможността за предаване на рис-
ковете чрез различни видове застраховане, в т.ч и  експортно застраховане, 
приложение на производни финансови инструменти и др.;

• Все още риск мениджмънтът не е обособен като отделна област в 
управлението на по-големите фирми, доколкото като главна функция на ме-
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ниджърите в тази област се очертава оценка на риска в цялостната фирмена 
дейност. Все още не се оценяват функциите по разпределение на доходнос-
тите от дейността на фирмата, след което може да се оцени величината на 
необходимия за заделяне рисков капитал, като последният също се разпре-
деля между отделните направления на дейността (подходът „от горе надо-
лу“), с оглед съгласуване с изискванията на риск мениджърите. При това съ-
гласуване може да се окаже, че сумата на потенциалните загуби на фирмата 
е по-малка от възможните загуби за всяко направление, поради неидеалната 
корелация между специфичните рискови фактори, характерни за всяко на-
правление. Алтернативен на този подход може да се окаже заделянето на 
капитал за всяко направление от дейността, след което чрез сумиране се 
получава общият необходим рисков капитал (подходът „от долу нагоре“). 
Недостатък на последния подход е възникване на изискване за прекомерна 
капитализация на фирмата, което в крайна сметка намалява ефективността 
на бизнеса. Разработването на универсална методология, разрешаваща този 
проблем би било голяма стъпка напред в дейността, свързана с управление 
на фирмените рискове;

•  Администрирането на дейността, свързана с управлението на риско-
вете често се разминава с реалните показатели. Събитията от последните 
години показаха, че административните изисквания са само грубо прибли-
жение на това, което правят риск мениджърите при изработване на своите 
решения, т.е. оформя се практика на изработване на два типа изчисления – 
едните с оглед приемане на управленски решения от ръководството на фир-
мата, а другите – с цел представяне и удовлетворяване на административни-
те изисквания и изискванията на съответните органи. Последното се явява и 
проблем, свързан с професионалната етика на мениджърите;

• Точността на оценките по отношение на поетите рискове и получена-
та в резултат на това доходност много често е апроксимация на показатели, 
получени в резултат на използваните модели за оценка на отделни видове 
риск и в крайна сметка липсва единен показател за необходимия капитал, 
който трябва да бъде заделен с оглед покриване на всички видове риск;

•  Все още не е постигнато унифициране на методиките (в момента се 
използват различни подходи, методи и коефициенти, както на ниво отделна 
фирма, така и на национално ниво). Не е постигната цялостна автоматиза-
ция на процесите, както и не е разработена единна система за анализ, оценка 
и управление на риска на основата на балансови данни, данни за корелация 
на факторите, както и заложени трендове. Последното ще се окаже нелека 
задача, било поради национални и регионални различия, специфики в пред-
мета на дейност на съответната фирма, специфики в досега използваните 
методологии за измерване на различните видове риск, различни времеви 
хоризонти, използвани при изчисленията и др. Възможно е адаптирането на 
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подходите да се наложи от националните органи, но въпросът за устойчи-
востта на изчислителните процедури дълго време ще остане открит;

Редица проблеми, свързани с мениджирането на процесите и спазване 
изискванията на професионалната етика  се очаква да възникнат и във връз-
ка със засилване ролята на дигитализацията във фирмената дейност. В близ-
ко бъдеще се очаква фирмите да преминат към дигитално идентифициране 
на клиентите, онлайн услуги и консултации, по-лесен достъп до фирмените 
мениджъри, експерти и консултанти (с крайна цел  поставяне  в центъра 
на клиента и неговото потребителско преживяване), както и една огромна 
дейност във връзка с дигитализацията на фирмените архиви.

Чрез системата за управление на фирмените рискове се осъществяват 
на практика целта и задачите на фирмената политика и стратегия. От своя 
страна политиката по управлението на рискове е част от общата стратегия 
на фирмата, свързана с разработване на мероприятия по неутрализация на 
негативните финансови последици от поемане на рискове, свързани с раз-
лични аспекти на дейността.

ФИРМЕНИЯТ РИСК МЕНИДЖМЪНТ –  СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ

Риск мениджмънтът във фирмената дейност трябва да се основава на 
определени принципи: осъзнатост при поемането на рисковете (за някои 
дейности стратегията може да бъде „избягване“ на рисковете, но в общия 
случай е налице съзнателно поемане на риск и действия за неговата мини-
мизация; управляемост на поетите рискове (преимуществено включване в 
състава на приетите рискове на тези от тях, които се поддават на неутрали-
зация, а форсмажорните рискове могат да се застраховат); независимост в 
управлението на отделните рискове (вероятността от настъпването на едни 
рискове не винаги увеличава вероятността от настъпване на други рискове, 
като се разчита, че по този начин се неутрализира общият риск, поет от съ-
ответната фирма); съпоставимост на нивото на поетите рискове с нивото 
на доходност на дейността (поемане само на тези рискове, нивото на които 
не превишава нивото на доходност по избраната скàла „доходност – риск“, 
при спазване изискванията за безопасност и ликвидност в процеса на уп-
равление на фирмената дейност); съпоставимост на нивото на поеманите 
рискове с финансовите възможности на фирмата (очакваният размер на за-
губите трябва да съответства на  заделения за покриване на риска капитал); 
икономичност при управлението на рисковете (разходите, свързани с ми-
нимизация на рисковете не трябва да превишават нивото на възможните 
загуби при настъпване на рисковото събитие); отчитане на времевия хори-
зонт при управлението на рисковете (доколкото с увеличаване на времевия 
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диапазон на фирмените операции се замразява ликвидност); отчитане на 
общата стратегия на фирмата в процеса на управление на риска; отчитане 
възможността за предаване на рисковете на партньори или застрахователи 
и др.

Процесите, свързани с  управление на риска във фирмената дейност 
в основни линии имат за цел предвиждане и намаляване на негативните 
последствия от  настъпването на неблагоприятни събития.  Най-общо тези 
процеси включват:

• Идентификация на отделните видове риск (обикновено на този 
етап се открояват различните фирмени рискове, тяхната специфика, 
особености, взаимовръзката между тях, както и факторите, които им 
влияят). Този процес се свързва с определяне източниците на нео-
пределеност и риск, последствията от поемането на риска, величи-
ната на загубата при проявата на съответния рисков фактор и др. За 
целта е необходимо да се изгради база от данни за реализация на 
по-нататъшния процес по управление на риска, за количествените 
параметри на риска  (в т.ч. открояване на факторите и предпоставки-
те, които могат да попречат на достигане на стратегическите цели на 
фирмата, определяне на външните фирмени рискове, които могат да 
окажат влияние върху отделните фирмени операции и вътрешните 
фирмени рискове, присъщи за отделните дейности или операции). 
На този етап се изучават източниците и причините за поява на рис-
кове и съответните загуби, видовете фирмен риск, информацията за 
поетите рискове и нейната съпоставимост с оглед оценката на ве-
роятността от настъпване на различни рискове и нейната пълнота, 
както и възможността за построяване на динамични редове, нивото 
на техническо и програмно осигуряване и др.

 На този етап се формира предполагаемият общ портфейл от фирме-
ни рискове, свързани със спецификата на дейността, като се включ-
ват както систематичните, така и несистематичните фирмени риско-
ве и рисковете по отделни видове дейност.

• Избор на методи за управление – при оценката на риска  обикнове-
но се използват различни подходи и методи, като от правилността 
на техния избор зависи и точността на оценката на прогнозираните 
загуби. Обикновено се използват няколко групи методи – статис-
тически на базата на анализ на статистически данни и извадково 
изследване, като на основата на случаите на настъпване на дадено 
рисково събитие, съотнесени към общия брой случаи в извадката, 
се определя честотата на възникване на рисковото събитие. С по-
мощта на приложението на тези методи могат да се определят и 
основните зони за настъпване на фирмените рискове (безрискова 
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зона – в която не се очакват загуби; зона на допустимия риск – 
нивото на загубите не превишава размера на печалбата; зона на 
критичния риск – нивото на загубата превишава размера на печал-
бата; и зона на катастрофичния риск – нивото на загубата дости-
га нивото на собствения капитал и изходът е фалит). Друга група 
методи са свързани с експертните оценки, доколкото се базират на 
мненията на експерти в отделни области на фирмената дейност. 
Трета група методи позволяват използването на приложни мате-
матически методи, като например елементи от теорията на игрите 
и др. На този етап могат да се откроят алтернативи при управле-
нието на рисковете, на базата на най-разнообразни методи, поз-
воляващи да се намали влиянието на съответния рисков фактор и 
съответно величината на загубата. Като такива методи в практика-
та са известни: методите за отклонение на риска (Riskelimination), 
съкращаване на риска (Riskreduction, Riskmitigation), прехвърляне-
то на риска (Risktransfer) и др. От друга страна, трябва да се имат 
предвид методите, използвани при управление на риска преди 
настъпването на събитието (Riskcontrol, Riskcontrol to stoplosses) 
и методите, които могат да бъдат приложени след настъпване на 
рисковото събитие (Riskfinancing, Riskfinancing to payforlosses). На 
този етап е важен и изборът на методи за оценка на рисковете. Риск 
мениджърите формират антирисковата политика на фирмата, а та-
ка също и политиката, насочена към намаляване степента на нео-
пределеност в нейната дейност. Най-често изборът на методи се 
свежда до преценка на най-подходящите от голямото разнообразие 
на статистико-икономически методи, където критериите и ограни-
ченията могат да бъдат определящи от гл.т. на информацията, с 
която се разполага. Изборът на конкретни методи от големия арсе-
нал налични методи се влияе от вида на фирмения риск, пълнотата 
и достоверността на използваната  информационна база, нивото на 
техническо и програмно осигуряване, както и от квалификацията 
на риск мениджърите.

• Приложение на избрания метод за управление на риска. На този 
етап се изпълнява разработената програма, набелязват се меропри-
ятията, които ще се реализират, сроковете за тяхното изпълнение, 
източниците и характера на ресурсите, необходими за осъществява-
не на дейността, както и отговорниците за това. Важно значение при 
работата на този етап има осигуряването на достоверна информа-
ция, характеризираща отделните видове риск, както и възможност-
та за получаване на динамични редове, групировки, осигуряване на 
съпоставимост на информацията и др.  
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• Регулиране и  манипулиране с цел неутрализация на фирмените рис-
кове, свързани с тези процеси и дейности, които по принцип генери-
рат риск и възможност от загуба. Към тези действия се отнася разра-
ботването на: вътрешни механизми за неутрализация на фирмените 
рискове с цел избягване, което се счита, че е едно от най-радикал-
ните направления (отказ от осъществяване на фирмена дейност или 
операция, която генерира висок риск, отказ от въвличане на голям 
размер от собствения капитал във връзка с някой фирмен проект, 
избор на алтернативи в по-малко рискови дейности);  лимитиране 
на риска  (особено за рисковете в зоната на критичния и катастро-
фичния риск); хеджиране  (баланс между матуритетите на активите 
и пасивите, използване на способи за хеджиране; диверсификация 
– разделяне на рисковете и избягване на тяхната концентрация;  раз-
пределение – частично прехвърляне на риска на партньори и контра-
генти;  застраховане (провизиране) – чрез заделяне на резервни фон-
дове, провизии с цел преодоляване на временни затруднения, при 
ясното съзнание, че заделените средства намаляват ефективността 
от използването на собствения капитал, засилват неговата зависи-
мост от външни източници на финансиране. Друг способ от тази 
група е застраховането на риска (при експортни дейности), което 
на практика означава, че фирмата се отказва от част от доходите за 
сметка на намаляване степента на поетия риск.

• Контрол – изисква изготвяне на политика за контрол на риска с цел 
защита на фирмата от поеманите рискове, ранно предупреждение 
и откриване на потенциални източници за възникване на загуби, 
контрол върху задълженията по договорите, разработка на проце-
дурите за изход от кризисни ситуации, вкл. и сферата на обработка 
на информацията. Процесите, свързани с контрол върху фирмените 
рискове изискват и оценка на икономичността на процесите на неу-
трализация, както и оценка на съвкупния риск от дейността на фир-
мата. Един от вариантите за реакция на отрицателните последствия  
от дейността в рискова ситуация може да бъде разработването на 
симулационен план. На този етап се правят и оценки за възможните 
загуби, които могат да настъпят при сбъдване на определено риско-
во събитие, като се спазва изискването за  поддържане на капитала 
на фирмата в зоната на преобладаващите фирмени рискове. 

Системата на риск мениджмънта в големите фирми включва най-об-
що следните основни елементи: открояване на алтернативите за избор на 
дейности с по-малък риск; разработване на планове, които дават възмож-
ност за действие в ситуации, свързани с поемане на риск; разработване на 
препоръки, свързани с минимизация на негативните последици; подготовка 
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и приемане на вътрешна нормативна уредба, регламентираща управление-
то на отделните видове риск във фирмата и др. В последните години на-
раства ролята и значението на риск мениджмънта във фирмите, което, от 
една страна, е продиктувано от съвременната парадигма за управление на 
фирмения риск и нарастване приложението на статистико-математически 
методи, а от друга, от усложнената икономическа ситуация във връзка с 
глобализацията на пазарите.

ФУНКЦИИ НА РИСК МЕНИДЖМЪНТА ВЪВ ФИРМАТА

Независимо че рисковете във фирмената дейност са предмет на наблю-
дение, анализ и управление  сравнително неотдавна, на този етап е необхо-
димо да се предприемат редица мерки, в т.ч. и изучаване на предишен опит, 
възникнали загуби и причини за това, прогнозиране на тенденциите при 
изменение на тези загуби за избрани времеви хоризонти, разработване на 
симулационни модели с цел създаване на ефективна система за управление 
на рисковете като част от цялостния фирмен мениджмънт.  

Най-общо функциите на риск мениждмънта могат да бъдат разграни-
чени като функции, свързани с обекта на управление, а именно отделните 
аспекти на фирмената дейност, в т.ч. функциите, свързани с решенията за 
рискови вложения на капитала, дейността, насочена към намаляване вели-
чината на риска, процесите, свързани със застраховане и хеджиране на рис-
ка, икономическите отношения и връзки между участниците в съответните 
договорни отношения. Към функциите, засягащи субекта на управление в 
риск мениджмънта се отнасят: прогнозиране (разработване на перспективи-
те, свързани с изменение на финансовото състояние на фирмата като цяло и 
различните ѝ дейности); организация (формиране на екипи, които реализи-
рат програмата за управление на риска въз основа на определени правила и 
процедури, в т.ч. създаване на органи на управление и изграждане на съот-
ветната структура, установяване на взаимовръзка между подразделенията, 
разработване на правила, процедури и методики); регулиране (въздействие 
на обектите на дейността с цел постигане на устойчивост при възникване на 
отклонения от зададените параметри); координация (обезпечаване на съг-
ласуваност в работата на всички звена, заети с анализ, оценка и управление 
на риска с цел осигуряване на единство в отношенията между обектите и 
субектите на управление) и контрол на дейностите (проверка на организа-
цията на работата, свързана с намаление на риска, събиране на информация 
за степента на изпълнение на приетата програма, програмата за доходност-
та на рисковите вложения, съотношението между печалба и риск и др.).
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МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Най-общо методите за управление на риска се свеждат до: методи за 
отклонение на риска, методи за локализация на риска, методи за  разсейване 
на риска и методи за компенсация на риска.

Методи за отклонение на риска – най-общо са насочени към откло-
нение на дейности и операции с клиенти и партньори, свързани с поема-
нето на риск. Тези методи се използват и когато се предприемат действия 
за прехвърляне на отговорността на трето лице (съдлъжници, гаранти, за-
страхователи, аренда, лизинг, факторинг, опционни сделки, фючърси и др.). 
Прилагането на тези методи цели разпределение на риска между приемаща-
та и предаващата страна.

Методи за локализация на риска – те се прилагат сравнително по-ряд-
ко, в случаите, когато може много точно да се идентифицира източникът 
на съответния риск (в по-честите случаи  за тази цел се създават специали-
зирани подразделения в структурата на фирмата, в други случаи рискът от 
функционирането на дъщерните дружества на фирмата остава в рамките на 
тяхната локализация). 

Методите на разсейване на риска се прилагат сравнително по-често и 
се свързват с разпределение на риска между стратегически партньори – при 
кредитна сделка, свързана с инвестиционен проект, при експортни сделки 
и др., като се използват принципите на вертикалната регресивна (обратна) 
интеграция – обединение с доставчици; вертикалната прогресивна (пряка) 
интеграция – обединение с посредниците, образуващи дебиторската мрежа; 
хоризонтална интеграция – обединение с конкурентите с цел съгласуване 
на ценовата политика; кръгова интеграция – обединение на клиенти, осъ-
ществяващи различни дейности с оглед постигане на стратегически цели. 
Друга разновидност на методите за разсейване на риска е диверсификация-
та, която предполага разграничаване на дейностите, пазарите и продуктите, 
с оглед разпределяне на риска при възникване на неблагоприятна иконо-
мическа ситуация. Диверсификацията от своя страна може да бъде концен-
трична, хоризонтална и конгломератна.

Методите за компенсация на риска включват методите за стратегиче-
ско планиране,  в т.ч. прогнозиране и разработване на сценарии за различни 
бизнес ситуации. Много полезно в случая се оказва използването на ИТ 
технологиите с оглед разиграването на различни варианти. Важен метод от 
тази група е компенсацията на риска чрез създаване на система от резерви 
(провизии), като в някои случаи това е форма на консервативен подход и 
изпреварващо заделяне на провизии с оглед създаване на капиталова въз-
главница срещу потенциални рискови събития.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНА С УПРАВЛЕНИЕ НА 
РИСКОВЕТЕ ВЪВ ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ. ИЗГРАЖДАНЕ  

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Към настоящия момент проблемът, свързан с оптимизацията на управ-
лението на фирмените рискове не е решен на достатъчно добро ниво. Като 
цяло, отделните проблеми за оптимизацията на управлението на тези рис-
кове се разглеждат откъснато от предпоставките за тяхното възникване. По-
ради тази причина голяма част от препоръките, свързани с оптимизацията 
на управлението на рисковете имат ограничена приложимост. Максимална 
ефективност и действеност на процеса по оптимизация може да се постигне 
с приложение на  системния подход, когато обект на анализа стават всич-
ки страни на фирмената дейност и всички извършени фирмени операции 
се разглеждат в тяхната взаимовръзка и зависимост. В най-общ план сис-
темният подход при оптимизацията в управлението на фирмените рискове 
предполага: формиране на такава класификация на рисковете, която макси-
мално отговаря на изпълняваните фирмени операции и услуги; открояване 
на показателите, характеризиращи отделните видове фирмени рискове; оп-
ределяне на общото ниво на риск, сравнено с максимално възможния риск, 
който може да поеме фирмата; постигане на функционалност при интерпре-
тация на цифровата информация за дейността на фирмата с цел вземането 
на своевременни и коректни решения. Системата за оптимизация в управле-
нието на рисковете е отворена, доколкото намирането на подходящи под-
ходи и методи е динамичен процес. Това, което позволява такъв подход е, 
че всички проблемни области, свързани с проявата на рис кове и в крайна 
сметка с функционирането на компонентите на системата за оптимизация 
в управлението на рисковете се разглеждат в контекста на цялата система, 
което позволява по-висока обоснованост и точност на оценките. Т.е такава 
система за оптимизация на фирмените рискове е важ на съставна част от ця-
лостния риск мениджмънт и служи като основа за планиране на фирмената 
дейност, за управление на финансовите потоци и фирмените рискове.

Изграждането на система за управление на рисковете трябва да е един 
от ключовите моменти в ефективното управление на риска (доколкото чрез 
нея може да бъдат обхванати всички видове риск, бизнес линии и съответ-
ните функции), а политиката за поемане на риск трябва да се спазва във 
всички бизнес звена, като обхваща всички относими финансови и нефи-
нансови рискове (например репутационен риск), а процесите, свързани с 
управлението на риска (отговорности, рисков толеранс и рисков апетит) се 
документират по подходящ начин. Отговорните лица следят за ежедневно-
то управление на риска под контрола на компетентния орган за управление, 
като измерването на риска се преразглежда редовно от гл.т. на стратеги-
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ческите цели, установените лимити за кредитен, ликвиден и пазарен риск, 
както и други ограничения за рисковете на съответната фирма.

Принципите предвиждат назначението на специално лице, отговаря-
що за управление на риска в рамките на цялата фирма, което координира 
дейността на другите звена в контекста на общата рамка за управление на 
риска и рисковия толеранс на  предприятието, дори и в периоди на влошена 
икономическа среда. За тази цел фирмите създават процедури, които гаран-
тират, че поетите рискове са в рамките на ограниченията и общите лимити 
остават съвместими с общия рисков апетит и рисков толеранс. 

Големите фирми установяват и управляват всички рискове, засягащи 
дейността им на ниво бизнес звено и на ниво група, независимо от характе-
ра на експозицията (договорна, условна, балансова, задбалансова или др.). 
Препоръчва се фирмите да се стремят да избягват прекомерната зависимост 
от конкретна методология, или модел за оценка на риска. Техниките за мо-
делиране и управлението на риска представляват само част от системата за 
управление на риска и винаги се подлагат на експертна оценка.  Модели, 
които показват, че фирмата има много висока доходност на  капитала, в 
действителност могат да показват недостатъци на самите модели (като не-
отчитане на всички значими рискове), отколкото изключителна стратегия 
или доброто ѝ изпълнение от страна на фирмата.  Решенията, свързани с 
определяне нивата на поеманите рискове не следва да се основават само на 
количествена информация или резултати от модели, но се вземат предвид и 
практическите и концептуалните ограничения на показателите и моделите, 
като се използва качествен подход, включващ експертна оценка и крити-
чен анализ. Вземат се под внимание и съответните тенденции и данни за  
макроикономическата среда и се определя потенциалното им въздействие 
върху експозициите и портфейлите на фирмата.  Изграждането на система 
за управление на рисковете е свързана с няколко важни предпоставки:

• Изготвяне на оптимална класификация на фирмените рискове, отчи-
тайки спецификата на заетия от фирмата пазарен сегмент, клиент-
ската база, кръга и обема на изпълняваните операции, размера на 
собствения капитал;

• Определяне на най-важните показатели, характеризиращи фирмени-
те рискове, с цел оптимизация на тяхното управление. За целта е 
необходимо да се определи като начало ограничен брой измерими и 
контролируеми показатели, които ще позволят на риск мениджърите 
ефективно да следят нивото на поеманите от фирмата рискове по 
основните позиции. За коректния избор на показателите, характери-
зиращи най-важните фирмени рискове, е необходимо подробно да 
се изучат съществуващите методи за оценка на всеки определен вид 
фирмен риск; да се анализират техните преимущества и недостатъ-
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ци; да се анализира приложимостта на методите за оценка на риска в 
съответната фирма. 

• Практическа реализация на един или друг вариант за изчисление на 
фирмените рискове на базата на съответното програмно обезпечение 
и бази данни, както и наличието на добре подготвени експерти в об-
ластта на оценка и анализ на риска.

Трябва да имаме предвид, че понякога резултатите, получени с различ-
ни методи за оценка на определен риск могат да се различават помежду 
си и затова не могат да служат като окончателен аргумент за приемане на 
решения, свързани с управлението на фирмените рискове. Като начало в 
първите етапи на изграждане на системата за оптимизация на управлението 
на фирмените рискове могат да се използват определените лимити, които са 
утвърдени в областта на различните рискове, продължителността на пери-
ода на въздействие на рисковите фактори и вероятността за настъпване на 
отрицателно събитие. Системата от лимити за фирмата може да бъде струк-
турирана по контрагенти, по видове операции, по срочност на операциите 
и т.н. В същото време прекомерната детайлизация може да направи такава 
структура тежка и нежизнеспособна.

• Определяне на общото ниво на риск, което отразява максимално въз-
можната степен на риск, която може да поеме фирмата. По този начин се 
прави оценка на общата вероятност от регистриране на загуба или печалба 
при осъществяване на функциите на фирмата, както и се улеснява взема-
нето на незабавно практическо решение в конкретната ситуация. За да се 
определи степента на допустимост на общия размер на риска за фирмата е 
необходимо на този етап да се неутрализират (коригират) вътрешните и вън-
шните рискове на фирмата.  Претеглянето на активите по степента на риска 
всъщност е основа за изграждането на модифицирана структура на актива 
на фирмите по пътя на определяне на най-изгодните решения и формиране 
на достатъчен по размери капитал. При решението на задачи от такъв тип се 
използват математически модели за оптимално разпределение на временно 
свободните парични средства с цел максимизация на доходността на фир-
мата и минимизация на риска. Важно място в този контекст заема пробле-
мът с приложението на съвременни математически методи при решаване 
на задачата за оптимално управление на рисковете, например на активните 
операции. Същността на такава задача се състои в оптимизация на структу-
рата на активите, изхождайки от избран критерий (или няколко критерия), 
характеризиращи нивото на фирмен риск. Задачата за оптимизация може да 
се приведе до определяне на вектора на оптималните параметри, а нейното 
решение ще допринесе за максимизиране (минимизиране) на един от кри-
териите за качеството на дейността на фирмата, при което значението на 
другите критерии не трябва да бъде извън границите на допустимите вели-
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чини. Но тъй като на практика възниква потребността от едновременна оп-
тимизация на всички критерии, за решението на подобна задача може да се 
използват методите на векторната оптимизация. Като важен компонент при 
решаването на задачи от този тип може да се посочи наличието на инфор-
мационна база, която може лесно да бъде извлечена от баланса на фирмата 
с цел вземането на своевременно и коректно решение.

Системата за управление на фирмените рискове  най-общо може да 
включва: 

• създаване на адекватни политики за управление на различните видо-
ве риск; 

• разработване на правила и процедури за оценка и управление на рис-
ковете;

• избор на методи за управление на рисковете; 
• организационна структура за управление на различните видове ри-

скове;
• разработването и утвърждаването на параметри и лимити за извърш-

ване на сделки и операции; 
• оформяне на процедури за отчитане, оценка, информационно осигу-

ряване и последващ контрол на рисковете;
• създаване на морално-етични правила на действие на различните 

нива на организационната структура  или разработване на цялостен 
етичен кодекс.

Основните принципи, които могат да залегнат в политиката на фирмата 
по управлението на риска и са основополагащи и за системата за управле-
ние на риска са:

• Принципът на разделяне на отговорностите между тези, които пое-
мат риска и тези, които го управляват;

• Принципът на „предпазливост“,  който предполага отчитането на ед-
новременна проява на най-неблагоприятния случай за всеки от рис-
ково претеглените активи;

• Принципът за управление на риска при източника на неговото въз-
никване и проявление.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  
ВЪВ ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ

Когато говорим за риск мениджмънт във фирмената дейност имаме 
предвид, че по икономическо съдържание той се отнася към системата за 
управление на риска  и финансовите отношения, възникващи в процеса на 
неговото управление. Организацията се свързва с изработване на целите за 
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управление на риска и рисковите вложения на капитала, определяне вероят-
ността за настъпване на рисковите събития, избор на стратегия за управле-
ние на риска и определяне на прилаганите подходи и методи, използвани 
за неговото намаляване. В по-широк аспект организацията е съвкупност от 
процеси или действия, водещи до усъвършенстване на връзките и елемен-
тите в единната технология на процеса за управление на риска. Като първи 
етап в този процес може да се открои определянето на целите на управление 
на риска и целите на рисковите вложения на капитала, които трябва да бъ-
дат ясни, конкретни и съпоставими. Следващ важен момент в организация-
та на риск мениджмънта е получаването на информация за икономическата 
среда и бизнеса, която е необходима при вземане на решение в полза на 
едно или друго действие. Други важни моменти са определяне на вероят-
ността за настъпване на съответните рискови събития, разработка и анализ 
на варианти за съпоставяне на печалбата и рисковите вложения на капита-
ла, избор на стратегия за управление на  риска и разработване на програма 
за действие във връзка с намаляването на риска, контрол по изпълнение на 
набелязаната програма и накрая – анализ и оценка на резултатите от избра-
ното рисково решение.

Риск мениджмънтът във фирмената дейност е изключително динами-
чен. Ефективността на неговото функциониране зависи от бързината на ре-
акцията при изменение на пазарните условия, икономическата ситуация и 
финансовото състояние на фирмата. Доколкото използваните подходи за 
решение на отделните управленски задачи могат да бъдат изключително 
разнообразни, риск мениджмънтът се характеризира с многовариантност, 
съчетаваща в себе си стандартност, но и неординерност при някои финан-
сови комбинации, гъвкавост и неповторимост на едни или други начини на 
действие в конкретната бизнес ситуация. Основното в риск мениджмънта 
остава правилната постановка на целите, бързината на реакцията при изме-
нения на пазарните условия и икономическата ситуация и способността да 
се намери най-добрият, едва ли не единственият изход от дадена ситуация. 
Във фирмения риск мениджмънт не може да има готови рецепти, по-скоро 
той учи на това как, познавайки, подходите, способите и методите може 
да се достигне успех в конкретна ситуация. Често много полезни могат да 
се окажат интуицията, като важен компонент от творческия процес и ло-
гическото познание на риск мениджърите, използването на съвкупност от 
логически способи, правила и евристични подходи.

Важна част от цялостната дейност на риск мениджмънта се явява ор-
ганизацията на мероприятията, свързани с изпълнение на набелязаната 
програма, както и очертаване на обема и източниците на финансиране, 
конкретните изпълнители, срокове на изпълнение и др. Организацията на 
риск мениджмънта във функционален аспект предполага определяне на ор-
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ганите на управление на риска, които ще изпълняват набелязаната програма 
във връзка със системата от фирмени рискове, ще събират, обработват и 
анализират информацията, необходима за вземане на съответните решения, 
ще определят степента и размера на отделните видове риск, стратегията и 
методите за тяхното управление. Като част от цялостния процес на органи-
зация могат да се разглеждат функциите на риск мениджмънта в областта 
на регулирането, координацията и контрола върху процесите. Регулирането 
изисква съгласуваност в работата на звената по управление на риска. Коор-
динацията обезпечава единството между обектите и субектите, свързани с 
дейността по управление на риска. Контролът включва проверка на създа-
дената организация във връзка с минимизация на риска, както и проверка 
на степента на изпълнение на набелязаната програма, доходността на рис-
ковите вложения на капитала, съотношението „печалба – риск“, въз основа 
на което могат да се правят промени във финансовите програми и организа-
цията на риск мениджмънта. 

Риск мениджмънтът има своя система от евристични правила и спо-
соби за приемане на решения в условията на риск. Като основни можем 
да посочим: прието е да не се предприемат действия, които са свързани с 
поемането на риск, по-голям от това, което може да ни позволи собственият 
капитал; винаги се мисли за последствията от риска; не се рискува много за-
ради малко; положително решение се приема само при отсъствие на съмне-
ние; при наличието на съмнение по-скоро се приема отрицателно решение. 
Преди да се вземе решение, свързано с рисково вложение на капитала, риск 
мениджърите трябва да определят максимално възможния размер на загу-
бата, свързана с поемането на съответния риск, да я съпоставят с размера на 
капитала, както и с размера на собствените финансови ресурси. Като инди-
катор за максимално големия размер на загубата, която може да си позволи 
институцията, може да се използва показателят, измерващ съотношението 
между размера на загубата и размера на собствените финансови средства.

РИСК МЕНИДЖМЪНТЪТ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА  
ВЪВ ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ

Както вече беше посочено, един от основните проблеми на риск ме-
ниджмънта е оценката на „истинността“ на финансово-счетоводната ин-
формация като основа за вземане на управленските решения. Този проблем 
е от години и се задълбочава все повече. Счетоводните стандарти, които 
са регулаторната рамка на цялостната финансово-счетоводна информация 
поставят като крайна цел при финансовата отчетност „полезността при взе-
мане на решения“, а не „истинността“. С течение на времето те почти ус-
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пяха да уеднаквят по смисъл понятията „истинност“ с „рационалност на 
счетоводната политика“. Резултатът е сериозен конфликт между съдържа-
нието на финансовото счетоводство и одитът на това съдържание. Възник-
ва въпросът за това какво всъщност е „достоверен вид“ на корпоративната 
отчетност. Ние защитаваме тезата, че  създателите на счетоводни стандарти 
са възприели една твърде тясна роля за счетоводството и как това противо-
речие с реалността води до множество рискове и заплахи.

Друг очертаващ се проблем при процесите, свързани с  управление на 
фирмения риск, е опростеното интерпретиране на финансовата информация. 
Въпросът тук опира не толкова до обективните качества на информацията, 
а върху това, как тя ще бъде субективно възприета и интерпретирана. Целта 
на финансовите отчети е да предоставят информация за имущественото и 
финансовото състояние на предприятието, резултатите от дейността му и 
паричните му потоци, въз основа на която потребителите да вземат своите 
икономически решения. Тази информация следва да е обективна, неутрал-
на, предимно в цифрово изражение и да отговаря на определени качествени 
характеристики – уместност, достоверно представяне, сравнимост, прове-
римост, навременност, разбираемост. Тези характеристики са до голяма 
степен абстрактни, субективни и трудно могат да бъдат измерени. Една и 
съща информация за сделки и събития би могла да бъде интерпретирана по 
различен начин в зависимост от това как е представена, поради което ръко-
водствата на предприятията често се опитват да създадат определена пред-
става у потребителите на финансовата информация, използвайки различни 
подходи за нейното представяне. Потребителите от своя страна възприе-
мат и интерпретират тази информация по различен начин в зависимост от 
своите очаквания и ниво на познания в областта на бизнеса и финансовото 
отчитане. Налице са реални възможности за манипулиране възприемането 
и представянето на финансовата информация и възникване на множество и 
различни по своя характер рискове за фирмата.

Очертаните рискове са свързани предимно със субективния фактор във 
фирмената дейност, което поражда редица въпроси от морално-етично ес-
тество. В последните години все по-активно се заговори за професионалната 
етика на икономистите (лицата, изграждащи икономическия екип на фирма-
та – финансисти, главни счетоводители, съставители на финансови отчети, 
финансови контрольори, професионални счетоводители, одитори и др.). 

 В условията на рискова среда, на финансова и икономическа криза, 
моралът и етиката са нещо, на което не се обръща необходимото внимание. 
Същите се считат в най-добрия случай за „лукс“ или за нещо, в което хората 
просто не вярват. Като причини могат да се посочат не само икономическа-
та, но и социалната страна на въпроса. 
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Професионалната етика е основно изискване за която и да било профе-
сия. Тя е неделима част от успешния бизнес. Значението на етиката в про-
фесионалния живот може да бъде доказано от редица случаи, показващи 
фалит на предприятия и редица скандали. Затова поддържането на етични 
стандарти е задължително условие за просперитета на една организация, 
както и за развитието на личността. Добрата етика води до поддържане на 
честен образ и дава възможност за въздържане от дейности, които могат да 
дискредитират определена професия. 

Въпреки голямото значение на професионалната етика за лицата в об-
ластта на икономиката, и по-специално – финансово-счетоводната сфера, тя 
все още не е обект на внимание в специализираната литература. Известни-
те произведения са предимно фрагментарни. Липсата на научни знания за 
нейната същност, структура, съдържание и специфика се дължи на факта, 
че самата идея се развива първоначално не в областта на науката, а в со-
циалната практика. В научната сфера се използва сравнително от скоро, а 
анализът на литературата показва, че понятието „професионална етика“ се 
разглежда по различни начини. 

Някои учени1 определят професионалната етика като съвкупност от 
нравствени норми, понятия, съждения, оценки за начините на поведение, 
характерни за представителите на определени групи от обществото, обу-
словени от тяхната принадлежност към дадена професия. Счита се, че 
професионалната етика изработва норми, стандарти и изисквания, харак-
терни за определени видове дейности. Тя също така обяснява морала и учи 
на морал, определяйки моралните принципи и представи за дълг и чест на 
определени категории лица. Професионалната етика учи как да се следва 
определен еталон за нравственост, приет за норма на поведение на хората 
с определена дейност. Всяка професия има своя специфична и приета за 
действаща система от ценности. Затова една и съща постъпка може да 
бъде приета като морална или не, в зависимост от отношението към дейст-
ващата система от ценности. Други автори2 приемат професионалната 
етика като приложна наука, изучаваща нравствените ценности на човека 
в една или друга професионална област, където той изпълнява функции-
те на специалист, личност и обществен деятел. Тя изучава преди всичко 
професионалния морал, модификацията на общите нравствени принципи 
и специфичните, присъщи на даден вид труд изисквания, които създават 
нравствените рамки за творческото изпълнение на дадена професионална 
роля. Професионалната етика изследва, обяснява и прогнозира явленията, 
същността и измененията на професионалния морал. Тя постоянно търси 
и оценява мястото му в системата на обществените отношения. Така тя 

1 Солоницина, 2005, с. 6. Също така В. Усов, Н. Бергер и други.
2 Момов, Бакщановски, Согомонов, 1988, с. 9.
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подпомага решаването на проблемите в дадена професия, допринасяйки 
за нейното развитие и постигането на социалните и индивидуалните цели, 
свързани с нея.

Оценката на професионалното поведение се прави през призмата на 
категориите: „правилно – неправилно“, „добро – зло“, „полезно – вредно“ 
и др. Поведението, което в най-голяма степен допринася за постигане на 
общественозначимите цели на професията и съчетава интересите на всички 
страни, които имат отношение към нея, се оценява като морално положи-
телно поведение на професионалиста, или още като „дължимо поведение“. 
Затова в основата на професионалната етика обикновено се поставя катего-
рията „професионален дълг“. Тя подчинява всички останали морални нор-
ми и изисквания. 

Според Джеймс Фишер3 професионалната етика е необходима в бизне-
са поради няколко причини: първата е, че професионалистите имат „инфор-
мационна преднина“ пред тези, които обслужват. Тази асиметрия може да 
е в полза на професионалиста и така се осигурява съответното чувство за 
професионална отговорност, която задължава професионалиста да действа 
в полза на клиента за дългосрочните му интереси. От друга страна, голяма 
част от професионалистите са млади и не дотам опитни. Поради тази при-
чина етичните правила предлагат тествани във времето решения – какво да 
се, или да не се прави. Не на последно място по значение е, че професионал-
ната етика действа като уравновесяваща сила срещу влиянието на организа-
цията върху професионалиста. Можем да се посочим девет добри причини 
да си етичен в бизнеса:4

– Избягване на обвинителен акт – без силни етични ценности пред-
приятията лесно могат да се изправят на ръба на закона, което само 
по себе си е опасна територия, в която избягване или погазване на 
закона може лесно да доведе до съдебни дела и обвинителни актове;

– Нормативна свобода – когато поведението в бизнеса на граждани 
и компании е безотговорно и неетично, правителството налага по-
големи регулативни мерки, което от своя страна е предпоставка за 
по-тежки бюрократични процедури;

– Обществено одобрение – компании, които толерират неетични прак-
тики, почти сигурно ще бъдат разкрити, бойкотирани и наказани от 
пазара;

– Доверие на инвеститора – в днешно време инвеститорите избягват 
компании, които не са отговорни към етичното поведение. В мно-
го случаи спадовете в пазарните взаимоотношения са в резултат от 
съмнения за неетично поведение;

3 https://www.quora.com/profile/James-Fisher-1 .
4 http://ethix.org/2009/10/01/nine-good-reasons-to-run-a-business-in-an-ethical-manner .
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– Доверие към доставчици и партньори – в ерата на глобализацията 
нарастване на броя на  виртуалните фирми, разширяване на парт-
ньорствата и инициативите няма компания, която да си е самодоста-
тъчна. Ето защо успешните партньорства се градят на взаимно дове-
рие;

– Лоялност към клиента – качество, цена, наличности от дадена стока 
и други подобни фактори вече не са достатъчни, за да спечелят лоял-
ността на клиента. Вече се търси и доброто име на дадено предпри-
ятие;

– Действия на служителите – хората са най-производителни в отворе-
на, творческа и етична среда. Фирмите, които имат лоша репутация 
срещат трудности с намиране и задържане на квалифициран и твор-
чески настроен персонал;

– Лична гордост – фирмените лидери и служители могат да почувст-
ват истинска гордост от постиженията си, когато знаят, че за по-
стигане на целите не са заобиколили или нарушили закона, не са 
потъпкали нечии права и не са наранили други хора при изпълнение 
на задачите си;

– Правилно е – етичното поведение е повече от инструмент за пости-
гане на резултати.

Следвайки тези правила и принципи, трудно би могло да бъде нарушен 
нормативен акт или да бъдат погазени интересите на партньори в бизнеса.

Създаването и поддържането на професионална етика е едно от важни-
те условия (фактори) за контролиране на риска във фирмената дейност. 

Професионалната етика също така може да се определи като част, еле-
мент на системата за управление на риска във всяка фирма. Тя, професио-
налната етика, действа във всеки един от етапите на: идентифициране, ре-
гулиране и контрол върху риска. Основно влияние върху професионална-
та етика на мениджърите оказват няколко фактора: индивидуалната (лично-
стната) етика на човека, етиката, свързана с изпълнение на функциите на ме-
ниджъра, корпоративната етика на фирмата, както и етиката на професията, 
към която принадлежат членовете на ръководения от мениджъра колектив. 

По-важните принципи, които трябва да има предвид мениджърът при 
изпълнение на изискванията за професионална етика, са свързани най-об-
що със съблюдаване на възприетите традиции на фирмата, изпълнение на 
поетите ангажименти както към собствениците, така и към служителите без 
затаяване на информацията,  спазване на субординацията при изпълнение 
на задачите, стремеж за обективност при вземане на решения и в същото 
време правна съвместимост и защитеност на управленското решение, про-
зрачност на информацията, но и професионална конфиденциалност, поема-
не на отговорност за взетите решения и др.
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Практическата реализация на професионалната етика до голяма степен 
е свързана със съобразяване с  кодексите на поведение, предписващи опре-
делен тип морални връзки между хората. Публичните организации в много 
страни по света са инициатори на кодификацията на етичните стандарти за 
професионално поведение. Глобализацията, укрепването на интеграцион-
ните процеси бяха причина за разработване на кодекси за професионално 
поведение на ниво международни професионални организации. Логиката 
на развитието на човешкото общество като цяло е такава, че нормите на 
професионално поведение, разработени на международно ниво са мярка за 
професионално поведение и в рамките на националните субекти. Ето защо 
националните и корпоративните етични кодекси се разработват на базата на 
международните.

Отличителна черта на финансово-счетоводната професия е, че чрез по-
емането на отговорност, тя действа в полза на цялото общество. Ето защо 
отговорността на професионалния икономист (финансист) не е свързана 
единствено с удовлетворяване на потребностите на отделния клиент или 
работодател. Следователно, работейки в интерес на обществото, той следва 
да спазва и изпълнява нормите на професионално-етичен кодекс.

Най-силно влияние върху професионалната етика във финансово-сче-
товодната сфера има изготвеният от Международната федерация на счето-
водителите (МФС) Етичен кодекс5. За останалите категории „икономист“ 
и „финансист“ в световната практика няма разработени персонално про-
фесионално-етични кодекси, но принципите, правилата и изискванията на 
Етичния кодекс на МФС могат да бъдат изцяло транспонирани.

Към днешна дата повечето етични кодекси на професионалните органи-
зации във финансово-икономическата сфера на  държавите от Европа и раз-
лични краища на света по един или друг начин са обвързани (пряко или чрез 
адаптиране) с този Етичен кодекс. Кодексът определя като значими в ра-
ботата на счетоводителя и икономиста следните фундаментални принципи:   

Почтеност – да бъде прям и честен във всички професионални и биз-
нес отношения.

Обективност –да не позволява предубеденост, конфликт на интереси 
или неправомерно влияние от страна на други лица да доведат до незачита-
не на професионалните или бизнес преценките.

Професионална компетентност и надлежно внимание –да под-
държа професионалните си знания и умения на ниво, необходимо за да 
гарантира, че клиентът или работодателят получава компетентна профе-
сионална услуга, базирана на съвременното развитие на практиката, зако-
нодателството и методологията и че действа с усърдие и задълбоченост, 

5 Етичен кодекс ..., издание 2016.
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както и в съответствие с приложимите методологически и професионални 
стандарти.

Конфиденциалност – да зачита поверителността на информацията, 
придобита в резултат на професионални или бизнес отношения, като не 
оповестява подобна информация на трети лица без подходящо и изрично 
пълномощие, освен ако има законово или професионално право или задъл-
жение да я оповести, нито пък използва информацията в своя лична или на 
трети лица изгода.

Професионално поведение – да спазва изискванията на съответните за-
кони и нормативни разпоредби и да избягва всяко действие, което дискре-
дитира професията.

Обстоятелствата, при които работят икономистите в една фирма, могат 
да породят конкретни заплахи за спазване на тези фундаментални принципи.

На практика не е възможно да се дефинира всяка ситуация, която съз-
дава заплахи за спазване на фундаменталните принципи и да се посочи под-
ходящото действие. Освен това, характерът на ангажиментите и работните 
задачи може да се различават, следователно могат да съществуват различни 
заплахи, изискващи прилагането на различни предпазни мерки.

Етичният кодекс установява концептуална рамка, която изисква от ико-
номиста във фирмата да идентифицира, оценява и да се справя със запла-
хите за спазването на фундаменталните принципи. Подходът на концепту-
алната рамка помага на икономистите да спазват етичните изисквания и да 
изпълняват отговорността си като действат в интерес на обществото. Този 
подход обхваща многообразието от обстоятелства, създаващи заплахи за 
спазване на фундаменталните принципи и е в състояние да ги предпази от 
достигане до заключение, че ако дадена ситуация не е изрично забранена, 
то тя е разрешена. Когато икономистът идентифицира заплахи за спазване 
на фундаменталните принципи и на база на оценка на тези заплахи устано-
ви, че те не са на приемливо ниво, той  следва да определи дали са налице 
подходящи предпазни мерки и дали те могат да бъдат приложени за елими-
ниране на заплахите или свеждането им до приемливо ниво.

При вземане на това решение икономистът  следва    да упражни профе-
сионална преценка и да вземе под внимание дали разумна и информирана 
трета страна, претегляйки всички конкретни факти и обстоятелства, които 
са били на разположение по това време, би стигнала вероятно до заключе-
ние, че заплахите ще бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво 
посредством прилагането на предпазните мерки по такъв начин, че спазва-
нето на фундаменталните принципи да не бъде компрометирано.

При оценяване значимостта на дадена заплаха икономистът във фир-
мата следва да вземе под внимание както качествени, така и количествени 
фактори. Когато прилага концептуалната рамка, той може да бъде изправен 
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пред ситуации, при които заплахите не могат да бъдат елиминирани или 
сведени до приемливо ниво поради това, че заплахата е твърде значителна, 
или поради това, че подходящи предпазни мерки не са налице или не могат 
да бъдат приложени. В такива ситуации той следва да откаже или преуста-
нови конкретната професионална услуга, или да се оттегли от ангажимента 
(в случай, че е на публична практика) или от организацията, където е назна-
чен на работа (в случай, че е в бизнеса).

Възможно е икономистът непреднамерено да наруши разпоредба от 
кодекса. Такова непреднамерено нарушение, в зависимост от естеството и 
значимостта на въпроса, може да се счете, че не компрометира спазването 
на фундаменталните принципи, при положение, че след като нарушението е 
открито, то се коригира незабавно и се приложат всички необходими пред-
пазни мерки.

Заплахите могат  да бъдат породени от широк кръг взаимоотношения 
и обстоятелства. Когато някое от тях създава заплаха, тя би могла да ком-
прометира спазването от страна на икономиста  на фундаменталните прин-
ципи. Дадено обстоятелство или взаимоотношение може да породи повече 
от една заплаха, а дадена заплаха може да засегне спазването на повече от 
един фундаментален принцип.

Заплахите спадат към една или повече от следните пет категории:
ª	Заплаха, свързана с личен интерес – заплахата, че финансов  или 

друг интерес неправомерно ще повлияе върху преценката или пове-
дението му;

ª	Заплаха от проверка на собствената работа – заплахата, че иконо-
мистът няма правилно да оцени последиците от предходна преценка 
или услуга, извършвани от него или от друго лице в рамките на фир-
мата или организацията – работодател, на когото икономистът ще 
разчита при формиране на преценка като част от предоставянето на 
текуща услуга;

ª	Заплаха от застъпничество – заплахата, че икономистът ще подкре-
пя позицията на клиент или работодател до степен, при която обек-
тивността му ще бъде компрометирана;

ª	Заплаха от фамилиарност – заплахата, че поради продължителни 
или близки взаимоотношения с клиент или работодател, той ще бъ-
де твърде съпричастен към техните интереси или твърде толерантен 
към тяхната работа;

ª	Заплаха от сплашване – заплахата, че ще бъде възпрян от  това да 
действа обективно поради действителен или възприеман като такъв 
натиск.

Етичният кодекс дефинира и възможните предпазни мерки.  Предпаз-
ните мерки представляват действия или други мерки, които могат да ели-
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минират заплахите или да ги сведат до приемливо ниво. Те попадат в две 
основни категории:

ª	Предпазни мерки, създадени от професията, законодателството или 
нормативната уредба; и 

ª	Предпазни мерки в работната среда.
Първите включват: 
• изисквания за образование, обучение и опит за допускане в профе-

сията; 
• изисквания за продължаващо професионално развитие; разпоредби 

за корпоративно управление; 
• професионални стандарти; 
• професионални или регулаторни процедури за текущо наблюдение 

и дисциплинарни процедури; 
• външен преглед на дейността от законно упълномощена трета стра-

на.
Определени предпазни мерки могат да спомогнат за по-доброто иден-

тифициране и възпиране от неетичното поведение. Подобни предпазни 
мерки, които могат да са създадени от законодателството, нормативната 
уредба или организацията – работодател включват: 

• добре популяризирана и ефективна система за жалби и оплаквания, 
приложена на практика от организацията, където е наето лицето;

• създадена система на професионален принцип или от регулаторен 
орган, която прави възможно колегите, работодателите или члено-
вете на обществото да привличат вниманието към непрофесионално 
и неетично поведение; 

• изрично установено задължение да бъдат докладвани нарушенията 
на етичните изисквания.

При спазване на фундаменталните принципи, на мениджъра може да се 
наложи да разреши определен конфликт.

Когато се започва процес на официално или неофициално разрешаване 
на конфликт, е необходимо да се имат предвид фактори, като: съответните 
реални факти; засегнатите проблеми от етичен характер; фундаменталните 
принципи, свързани със съответния проблем; установените вътрешни про-
цедури и алтернативните начини на действие и др.

Все повече се повишават изискванията към професионалната ауди-
тория във връзка с констатирано неправилно прилагане на счетоводното 
законодателство или спестяване и пропуски на информация, съотносима 
към финансовите отчети. Понякога като практика се налага отражение във 
финансовите отчети на несъществуващи стопански операции, неправилна 
класификация и оценка на фактите от стопанската дейност, свързани с при-
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ходи и разходи, както и  „създаване“ на активи и/или пасиви, умишлено и 
неправилно прилагане на счетоводната политика, непреднамерено манипу-
лиране на важни финансови показатели/нетен оборотен капитал (working 
capital), печалба преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA); 
коефициент на покритие на дълга (DSCR). 

Все още не е извървян пътят, свързан с очертаване изискванията към 
риск мениджърите и водещите икономисти в организациите, доколкото се 
изисква намирането на релация между бизнес стратегията на съответната 
фирма, стратегията по отношение управлението на рисковете, актуалния 
международен и национален опит по отношение на професионалната дей-
ност и изискванията на международните стандарти по риск мениджмънт и 
съблюдаване нормите на професионалната етика. Риск мениджърите (из-
пълнителни директори, ръководители на отделите по анализ и управление 
на риска, методолозите, експертите и координаторите по риска) в голяма 
степен влияят върху цялостната дейност на организацията, но и формират 
цялостната бизнес и професионална култура в съответната фирма. Пред-
стои формулиране на набора от знания, умения и компетенции по отноше-
ние формирането на такива специалисти и осигуряване на перманентната 
им квалификация и преквалификация.
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УВОД

Стопанската история на последните два века недвусмислено извежда 
на преден план факта, че проблемите на икономическия растеж и бизнес 
цикъла са и следва да бъдат сред най-важните за икономическата политика. 
Всеобщото разбиране, установено в съвременната икономическа теория и 
практика е, че подобно твърдение може да се счита за еднакво валидно по 
отношение на всички видове икономически системи – от свободните пазари 
до малкото останали командно управлявани икономики. 

Описаното текущо състояние може обаче да подведе по-младите иконо-
мически наблюдатели, които нямат преки впечатления от миналото до нача-
лото 90-те години на ХХ в. По-конкретно, то може да ги накара да повярват, 
че устойчивият икономически растеж и бизнес цикълът винаги и навсякъде 
са били обективно признавани за важни – в частност в икономиките, управ-
лявани от комунистически партии след края на Втората световна война. 

Настоящата студия предлага аналитичен преглед на количествените 
икономически изследвания по темите за икономическия растеж и бизнес 
цикъла, публикувани от български икономисти по време на комунистичес-
кото управление. Един от основните изводи, идентифицирани при прегледа, 
е, че, поне на повърхностно ниво, важността на икономическия растеж по 
време на тази епоха е явно призната и прокламирана. Разбира се, това не е 
изненадващо, тъй като парадигмата за растежа е интегрална част от доми-
ниращата тогава марксистка идеология. Нещо повече, тя е здраво вплетена 
в държавническото мислене и политическите програми. Друг извод, който 
се оформя, е, че в същото време същата тази идеологическа рамка задава 
грубо пренебрежително отношение и дори отричане на проблемите на биз-
нес цикъла и свързания с тях анализ. Като правило краткосрочните иконо-
мически колебания от този тип са заклеймени като нямащи отношение към 
социалистическата икономика, заедно със самата идея за неравновесни раз-
вития. Поради това те са като цяло силно маргинализирани и почти напълно 
отстранени от изследователските програми. 

Процесът на подбор на имащи отношение научни публикации доведе 
до идентификацията на относително малък брой трудове. Това частично 
може да се обясни със страничното, но същевременно важно наблюдение, 
че, оставяйки настрана официалните изявления на тогавашната върхушка, 
икономическите изследвания през този период са фактически отделени от 
реалното формулиране и провеждане на политиките. По-голямата част от 
писанията на икономистите не съставляват нищо друго, освен възхвала на 
социалистическата икономика, придружена от дежурните лозунги. Задълбо-
чените количествени изследвания на теоретично и емпирично ниво са съще-
временно отявлено малцинство. В допълнение на това, често качеството на 
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последните е замъглено от неизбежната идеологическа пристрастност, като 
това неминуемо води до намаляване на тяхната същинска ценност. Друго 
възможно обяснение се крие във факта, че по това време завършващите ико-
номически специалности са изключително слабо подготвени в областта на 
математическата икономика, статистиката и иконометрията. В резултат на 
това професията на икономиста изследовател се оказва частично или напъл-
но лишена от едни от най-необходимите си качества.1 

Внимателният прочит на селектираните трудове оформя следните за-
ключения. Първо, по време на комунистическото управление мотивите за 
извършване на количествените икономически изследвания се оформят в две 
основни направления: или да оправдаят централното планиране и официал-
но прокламираните му цели, или да допринесат за изпълнението на собст-
вените изследователски планове, които често са самоцелни. Сред академич-
ната общност няма ясно обособени изследователски програми, обединени в 
обща рамка. За икономически школи изобщо не може да се говори. Второ, 
в голяма част от трудовете прозира стряскащо неразбиране на икономичес-
ки принципи, теории и количествени методи. Възможно е част от това не-
разбиране да се дължи на твърде оскъден достъп до западни книги, списа-
ния, конференции и пр., но тук не бива да се забравя и нивото и обхвата на 
формалното обучение, през което преминават изследователите. Разбира се, 
всичко това се допълва с липсата на адекватна мотивация да се постигне по-
голяма дълбочина и сложност на анализа. 

Комунистическото управление, започнало в България през 40-те години 
на ХХ в., безусловно копира консерватизма и тесногръдието, наложени от 
сталинизма в СССР. В частност това до голяма степен определя характерис-
тиките на централното планиране и на изследователските усилия, имащи 
за цел да го осигурят с научно знание. Ето защо не е изненадващо, че това 
управление никога не успява да оцени истински ползите от обективния ко-
личествен икономически анализ. Промените, които настъпват след смъртта 
на Сталин през 50-те и дори след 60-те години на ХХ в., са нищожни, не-
зависимо от умерените реформаторски настроения в СССР по това време. 
Възкачването на Брежнев на най-висшата властова позиция през 1964 г. и 
реставрацията на консерватизма, което то носи, практически обрича на зас-
той развитието на икономическия анализ до началото на 80-те години на 
ХХ в. Дори и след смъртта на Брежнев през 1982 г., когато вече е ясно, че 
състоянието на социалистическите икономики е незавидно и процес от ха-
рактера на Горбачовата перестройка е неизбежен, само шепа икономисти 

1 Ясно обособена количествена икономическа школа липсва в България и преди Втората 
световна война. Липсата на висококачествени преподаватели в тази област, които да могат да 
обучават новите поколения студенти, значително допринася за това състояние.
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се опитват да превъзмогнат ограниченията на миналото. Икономическите 
изследвания продължават да бъдат малко или много откъснати от реалната 
политика. Малобройните качествени изследвания в областта на количест-
веното моделиране остават единствено демонстрация на личен изследова-
телски потенциал, като същевременно се „радват“ на целенасочена марги-
нализация. Така в началото на 90-те години на ХХ в. България се оказва с 
недостатъчно теоретично и емпирично знание и липсваща критична маса от 
добри икономисти, за да може успешно да ги използва в осъществяването 
на преход към истинска пазарна икономика. 

Дискусията в тази първа част на материала е организирана както след-
ва. На първо място е направен кратък преглед на развитията в икономиката 
на България в годините след Втората световна война. Изведените на преден 
план наблюдения са използвани паралелно с идеите, въплътени в марксист-
ката идеология. Целта е да се даде обяснение на бързото нарастване на важ-
ността на икономическия растеж в средите, отговорни за политиките, през 
първите години след установяването на централно планираната командна 
икономическа система. Втората основна водеща нишка е разглеждането на 
контекста на опитите за въвеждане на парадигмата на оптималното плани-
ране през 50-те и 60-те години на ХХ в. Специално внимание е отделено на 
възгледите на Евгени Матеев по този кръг от въпроси. На трето място са 
дискутирани първите опити за моделиране на икономическия растеж, като 
са очертани и идеологическите ограничения пред тяхното развитие.

1. НАСЛЕДСТВОТО ОТ ПЕРИОДА ПРЕДИ 1944 Г. И ВАЖНОСТТА  
  НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В СЛЕДВОЕННИТЕ ГОДИНИ

До Освобождението от османско владичество през 1878 г. степента на 
индустриализация в българските земи е изключително ниска. През след-
ващите няколко десетилетия в новосъздадената българска държава преми-
нава процес на известна индустриализация, но тя е крайно недостатъчна. 
Ето защо, при върха на индустриалното си развитие в края на 30-те години 
на ХХ в. страната продължава да се намира сред най-изостаналите в това 
отношение в Европа. Някои сравнителни изследвания нареждат индустри-
алното развитие на България наравно с това на Турция, Гърция, Албания 
и Румъния, като същевременно разликите с много по-напредналите иконо-
мики се оценяват на 10 до 30 пъти.2 Тежка индустрия практически отсъст-
ва, като това предполага липса на алтернативи относно вноса на машини и 
производствено оборудване. Леката промишленост е относително слаба и 

2 Вж. например Чакалов (1946) или Беров (1954).
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разпръсната, като основната част от икономиката е концентрирана в нис-
котехнологично земеделие. В допълнение към ниската стартова позиция, 
за страната е трудно да наваксва с по-високи темпове изоставането от на-
предналите западни икономики, тъй като периодът е наситен с трудности, 
причинени от Първата световна война и няколко локални войни.3 Въпреки 
че по време на Втората световна война на територията на България не се 
провеждат значителни военни действия4, икономиката на страната също е 
повлияна негативно.5 Всички тези обстоятелства допринасят съществено за 
неблагоприятните условия след края на войната, т.е. през втората половина 
на 40-те и началото на 50-те години на ХХ в.6 

Във всички държави на следвоенна Европа проблемът за икономичес-
кия растеж бързо се превръща в първостепенен за икономическата полити-
ка. България не е изключение от това правило. Смяната на политическата 
система в страната в средата на 40-те години и постепенното преминаване 
към централно планирана тоталитарна държава са съпътствани от насил-
ственото утвърждаване на вариант на марксистката политическа икономия, 
който аксиоматично дефинира социализма като система на гарантиран ико-
номически растеж. Понеже в ранните години на този преход ниската стар-
това база на икономиката прави това пророчество по отношение на иконо-
мическия растеж да изглежда като нещо, сбъдващо се от само себе си, в 
дейности по планиране, основани на солиден количествен анализ и модели-
ране, не се влагат никакви усилия. При зададена крайна цел за бърза индус-
триализация, основните насоки за инвестиране се прокламират и осъщест-
вяват с мисълта да се намали зависимостта от вноса и да се установи здрава 
вътрешна суровинна и енергийна база.7 

Успехите на икономическото развитие през първото десетилетие на 
централно планиране са наистина забележителни. Това може добре да се 

3 В т.ч. Сръбско-българската война от 1885 г., Балканската война от 1912 – 1913 г. и Меж-
дусъюзническата война от 1913 г.

4 С изключение главно на бомбардировките на столицата София от британски и амери-
кански военновъздушни сили през периода 1943 – 1944 г.

5 Например по линия на затрудненията на търговския стокооборот спрямо предвоенните 
години, наложената изключително голяма ориентация към икономиката на Германия, анга-
жирането на значителна част от производството с издръжката на германските войски, на-
миращи се на територията на Балканския полуостров, въвеждането на купонна система за 
продоволствието и т.н. Все пак, негативното влияние е относително по-слабо, именно поради 
неучастието в преки военни действия.

6 За подробна дискусия на преките ефекти от избухването на Втората световна война вж. 
например Христофоров (1941). Също така Христофоров (1946) разглежда някои от най-важ-
ните аспекти, свързани с ефектите от войната в контекста на обезценяването на национална-
та валута в следвоенните години.

7 Поляков (1954) съдържа свидетелства в това отношение, въпреки че те са завоалирани 
от множество идеологически изявления.
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види и от уводната статия на първия брой на сп. Икономическа мисъл през 
1957 г.8 Икономическият растеж е очевиден факт; производството и потреб-
лението на електроенергия нарастват няколко пъти в сравнение с 1939 г., по-
добно е положението и с миннодобива, което дори позволява да се изнасят 
значителни количества до други страни, членки на Съвета за икономическа 
взаимопомощ (СИВ). Успоредно се развива металургията9, като скоро тя съ-
що е в състояние да постигне равнища на производство, позволяващи износ. 
Сходни явления се наблюдават в циментовата, химическата, машинострои-
телната и др. промишлености. Независимо от това, леката промишленост и 
селското стопанство продължават да изостават, като изгледите за тяхното 
развитие по това време далеч не са оптимистични. Последното се явява ос-
новна пречка пред растежа на потреблението, поради което специални уси-
лия се насочват към тези отрасли, в т.ч. програми за масирани инвестиции в 
транспортни мрежи и инфраструктура, подобрения в местната организация 
и управление, прилагане на стимули за работниците и др.

Важно е да се спомене, че индустриализацията, поради увеличената 
ефективност на производството, води до явлението, наречено „незаетост“ – 
т.е. бездействащи трудови ресурси.10 Явлението е идентифицирано като 
пряка заплаха за по-нататъшното развитие и, косвено, за репутацията на 
системата. Естествено, то поражда реакция на икономическата политика, 
при което е налице дори пряка намеса от страна на СССР посредством уве-
личени поръчки за износ. Същевременно това неявно неравновесие е пока-
зателно за несъвършенствата на планирането, които изискват специализира-
но научно усилие с оглед преодоляването им.

2. ПАРАДИГМАТА НА ОПТИМАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ И НЕЙНОТО 
ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

2.1. ВЪЗНИКВАНЕ НА ОПТИМАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ

Оптималното планиране е подход, създаден, за да рационализира про-
цеса на централно планиране в СССР. Въпреки че неговите корени могат 
да бъдат открити в трудовете на С. Струмилин от 20-те години на ХХ в.11 и 
независимо от факта, че подходът е формализиран в края на 30-те години 

8 Вж. Уводна (1957).
9 По това време е построен Металургичният комбинат „Ленин“ в Перник, като той е пър-

вият голям завод от този вид в страната.
10 Пак там., с. 11. По всяка вероятност това понятие е използвано, за да се избегне упо-

требата на думата „безработица“, тъй като това би размило прокламираните граници между 
социалистическата и капиталистическата икономика.

11 Sutela (1991), pp. 9 – 11.
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на ХХ в. от Л. Канторович12, минават много години преди преследването 
на неговите поддръжници да престане и той да започне да бъде прилаган 
в практиката на ниво национална икономика в СССР. По време на стали-
нистката епоха популяризирането на оптималното планиране, а в по-общ 
план и на идеята за използване на математическо моделиране в икономика-
та, както и на идеите за равновесие и ефективност, се разглеждат като опити 
за реставрация на капитализма. Планирането се свежда само до процеса 
на „мобилизиране на ресурси и премахване на пречки“.13 То е работа на 
инженерите, а икономическата теория и икономистите се приемат за няма-
щи отношение.14 Промените настъпват в началото на 50-те години на ХХ в. 
след смъртта на Сталин. Поради натрупаните в миналото проблеми, да се 
разчита на по-здрави икономически принципи се оказва неизбежно. Набира 
инерция реформаторско движение, което продължава до средата на 60-те го-
дини на ХХ в., докато не бива възпряно от завръщането към консерватизма.

От гледна точка на западните икономически наблюдатели оптималното 
планиране се определя по следния начин:

„…[то] не е просто модифицирана проекция на конвенционалното планиране, 
а е по-скоро ново измерение, касаещо приложението на икономическата тео-
рия и математическите техники към проблемите на социалистическата иконо-
мика. Неговата цел, в широк смисъл, е да стимулира ефективност на разпре-
делението при организацията на производствените сили на обществото чрез 
съчетаване на качествени математически и статистически техники, като се има 
предвид ограниченото използване на пазарните механизми.“15

Подобно на това е и следното:

„‘Оптималното планиране’ […] има за цел развиването на теория за оптимално 
управление на икономическа система и трансформиране на съществуващата 
съветска икономическа система в оптимална такава.“16

Прилагането на оптималното планиране означава възприемането на 
приложен кибернетичен подход17 по отношение на третирането на иконо-

12 Л. Канторович е съветски математик и икономист. Считан е за създателя на метода на 
линейното програмиране в областта на математическото оптимиране. Канторович печели 
Нобеловата награда по икономика заедно с Т. Купманс през 1975 г. „…за техните приноси 
към теорията на оптималното разпределение на ресурсите“. Оригиналният му труд върху ме-
тода на линейното програмиране (*, 1965 [1939]) се възприема като математическата основа 
на теорията за оптималното планиране.

13 Sutela, op. cit., p. 13.
14 Ibid., p. 29.
15 Swann (1975), p. 41.
16 Ellman (1968), p. 112.
17 Все пак това води до възникването на противоречие, свързано с ограниченията на на-

уката. Приложната кибернетика (по начина, по който се разбира от социалистическите пла-



84

мическите взаимовръзки и процеси. Изборът на подход е предопределен не 
просто от обективното съществуване на взаимосвързаност между елементи-
те, но и от крайния възглед, че икономиката е напълно управляема (контро-
лируема) система. Създава се, а след това и се поддържа илюзията, че, като 
се има предвид наличното знание, това, което остава да бъде направено, е 
да се приложи подходящата математическа техника при дефиниран опти-
мизационен критерий. Предпочетеният математически инструментариум за 
моделиране е линейното програмиране, съчетано с динамичната версия на 
рамката на междуотрасловите баланси на Леонтиев. Това не е изненадващо, 
като се има предвид, че и двете са много популярни по това време не само 
на Изток, но също така и на Запад.

Икономическата система, подлежаща на управление, се счита от опти-
малното планиране за вертикално интегрирана, строго йерархична струк-
тура. В частност се приема, че „по-ниските“ нива на производство предос-
тавят ресурсите за влагане в „по-високите“ нива. Поради това, потокът от 
вложения и крайна продукция се характеризира като притежаващ ясно ус-
тановена, често еднопосочна природа. Поради страх от извеждане на пара-
лели с неокласическите учения и със структурата на капиталистическата 
икономика, този подход се проваля в осъзнаването на факта, че икономичес-
ката система е с по-скоро мрежова структура, а не с йерархична такава. В 
резултат на това, той омаловажава значението на някои важни потоци и от-
ношения в икономиката – като например факта, че производствата на висо-
ките нива също могат да служат като вложения в по-ниските. Такава идейна 
конструкция дори в известен смисъл противоречи на същинската логика на 
рамката на Леонтиев.

Оптималното планиране се основава на предположението за същест-
вуването на единствена целева функция,18 съдържаща количества на ниво 
национална икономика, която следва да бъде максимизирана при зададени 
ресурсни ограничения. Ефективността на производството, следващо от ре-
шенията, се „гарантира“ от наложените технически коефициенти. Понеже в 
плановата икономика на пазара е отредена изключително ограничена роля, 
той не може да изпълнява функцията на механизъм, генериращ оптимал-
ни цени посредством координиране на сигналите, излъчвани от пазарните 
участници. Вместо това, като се използва техниката на линейното програ-
миране, „оптималните“ цени се извличат посредством отчитане на реше-
нието на двойствената линейна програма.19

новици) отива по-далеч от съответната теория, налична по това време. По-конкретно, тя има 
претенции за приложимост към системи с произволна големина, сложност и равнища на 
шум, с което противоречи на теорията.

18 Като правило линейна функция, което се изисква и за приложението на линейното 
програмиране.

19 Вж. също Swann, op. cit., 43 – 44.



85

2.2. РАЗВИТИЕ НА ОПТИМАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА

Централното планиране по време на комунистическото управление в 
България е организирано около петгодишни планове. Първият петгодишен 
план в страната е приет за периода 1949 – 1953 г.20 Въпреки че идеите на 
централното планиране са разисквани на научни форуми и в научни публи-
кации дори и преди началото на Втората световна война,21 последвалата ре-
ализация от съветски тип не почива на почти никаква научна основа. Вмес-
то това, за своя успех тя разчита на ентусиазма на трудещите се, подклаждан 
от активната пропаганда.

Настина, както се вижда и от историческите факти, разгледани в увода, 
централното планиране в България се радва на макроикономически успехи 
непосредствено след края на Втората световна война. Независимо от това, 
проблемите на производствената ефективност са остри и лесно забележими 
дори в първите години на неговото приложение. На ниво намерения поли-
тиката има за цел бързо повишаване на производителността и благосъстоя-
нието. В действителност обаче всички отрасли на националната икономи-
ка се сблъскват със значителни ресурсни ограничения – в т.ч. капиталови, 
трудови и технологични, и то по едно и също време. В допълнение на това, 
дори наличните ресурси не се използват по възможно най-добрия начин. 
Процесът на икономическо развитие се оказва небалансиран и неравномер-
но разпределен в отделните части на икономиката; резултатът от него е поя-
вата на несъответствия и неравновесия по отделни отрасли, стокови групи, 
пазари и пр.

Тъй като началото на комунистическото управление в България съвпада 
с епохата на сталинизма в Съветския съюз, в тези първи години централ-
ното планиране не е базирано на формални количествени критерии за оп-
тималност. Народностопанските планове и техните разбивки на по-ниски 
нива се съставят, следвайки твърде нестроги и силно дискреционни практи-
ки, основани на силово управление на процесите. По същество това свеж-
да планирането до отявлено невъзможни за осъществяване желания, като 
се има предвид, че под обявените цели отявлено прозира пренебрегване на 
икономическите закономерности и ограничения. Очевидно при това поло-
жение оптималните решения (т.е. онези, съвместими с истинска ефектив-
ност) могат да се получат единствено в резултат на чиста случайност. Още 
тогава е ясно, че тези практики следва да бъдат заменени от подход, основан 
на някаква форма на количествено научно изследване.

20 Вачков (2009).
21 Вж. например Бочев (1935). Също така Avramov (2018) цитира факти, които показват, 

че, в синхрон с оценките на международните институции, през 30-те години на ХХ в. и по 
време на войната в България де факто се следва модел на държавен интервенционизъм и 
планиране.
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Краят на управлението на Сталин въпреки всичко не води до директен, 
вътрешно породен стремеж да се осъществи реформа в областта на цен-
тралното планиране. Както и при повечето други прояви на новаторство в 
политиките (в т.ч. икономическата), висшите ешелони на комунистическата 
партия изчакват толкова, колкото е необходимо, за да се уверят, че проме-
ните са достатъчно благоприятни и най-вече устойчиви във времето. С дру-
ги думи, те искат да се уверят, че новостите са първо напълно одобрени и 
проверени в Съветския съюз, като едва след това евентуално се заемат да ги 
пренесат на местно ниво.

Последното по никакъв начин не означава, че принципите на опти-
малното планиране са радушно и единодушно възприети в България след 
изминаването на този период. На първо място, почти всички икономисти 
марксисти в страната не притежават подготовка по математическа икономи-
ка, поради което тези принципи им се струват напълно чужди. Също така, 
повечето от тях са „ръкоположени“ в ученията на сталинизма, поради което 
са принудени от начина си на мислене (вкоренен посредством идеологията) 
бурно да се противят на възможността за въвеждането на количествени тех-
ники в икономическите изследвания. Накратко, необходимият реформатор-
ски дух е присъщо чужд както на професионалния елит от икономисти, така 
и на ръководните партийни кръгове.

Подобно на Съветския съюз,22 поддръжниците на оптималното плани-
ране  в България са само малка група икономисти и влиятелни партийни 
фигури от високите етажи на властта. На ниските етажи по места е налице 
изключително ограничен потенциал за прилагане на концепциите и прак-
тиките на оптималното планиране. В много случаи лошата образователна 
подготовка дори пречи на персонала (ръководен и оперативен) да ги осмис-
ли добре.

2.3. ЕВГЕНИ МАТЕЕВ И СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ОПТИМАЛНО ПЛАНИРАНЕ

По-голямата част от особеностите на българската икономическа мисъл в 
областта на оптималното планиране и, до голяма степен, релевантният опит  
с него в реалната практика, може да се проследят в трудовете на акад. Евге-
ни Матеев. Роден през 1920 г., той завършва право в Софийския универси-
тет, но по-късно започва да се занимава с икономика. Академичната кариера 
на Матеев се развива много бързо. На 30-годишна възраст той е вече профе-
сор, а на 47 г. той е удостоен с най-висшето звание на член на Българската 
академия на науките. Той работи и в областта на държавното управление, 
където заема висши ръководни позиции. Например той оглавява българска-
та Държавна планова комисия през февруари – декември 1952 г., а също така 

22 За свидетелства по този въпрос, вж. Ellman, op. cit., p. 113.
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и Централното статистическо управление в периода 1953 – 1959 г. От 1974 
до 1981 г. е член на Държавния съвет – най-висшата държавна институция 
на социалистическа България.

Кратката биографична справка показва, че Матеев има голямо влияние 
както върху процеса на оптимално планиране, така и върху икономически-
те изследвания в областта на икономиката през почти целия период на ко-
мунистическо управление в България. Ето защо не е изненадващ фактът, 
че неговите възгледи относно оптималното управление оказват значително 
влияние върху обхвата и съдържанието на количествените икономически 
изследвания до рухването на комунизма. В определен смисъл, не би било 
преувеличено да се каже, че развитието на идеите за оптимално планиране 
може в най-общ смисъл да се идентифицира с теоретичните постановки на 
Матеев.

За това, че оптималното планиране в крайна сметка си пробива път в 
България и получава истинско внимание във високите партийни кръгове, 
свидетелства цитат от Програмата на Българската комунистическа партия, 
приета на нейния Десети конгрес:

„…Постоянното издигане на научното равнище на социалното управление е 
едно от главните средства за осигуряване на демократичното управление на 
нашето общество. Засилването на научния характер на социалното управление 
изисква да се усъвършенствуват постоянно структурата и механизмът му; да 
се опира то все по-плътно във всички свои степени и звена на науката; да се 
използват в управленската дейност резултатите от социологическите и дру-
гите социални изследвания, методите на експериментирането, моделирането, 
математическите модели; да се внедряват съвременни технически средства в 
управлението и пр.“23

Цитатът провокира редица умозаключения. Първо, научната основа на 
управлението на социалистическата държава не е задоволително, поради 
което се търсят подобрения. Последното неявно се отнася и до практики-
те на централното планиране. Второ, поне на думи,24 групата, подкрепяща 
засилено използване на науката изглежда е успяла да получи превес над 
групата от скептични марксисти хардлайнери. Трето, въпреки че необходи-
мостта от повече наука е недвусмислено идентифицирана, не е съвсем ясно 
какво да се прави и как да се прави, като се има предвид хаотичното и неиз-

23 Матеев (1976), с. 5 (запазен е оригиналният стар правопис). Книгата представлява 
всъщност сборник от трудове, написани през предходните години. Налице са някои съкраще-
ния на текстовете, както и добавки и разширения в сравнение с първоначалните публикации 
на материалите.

24 Съмнително е дали подкрепата за научно обосноваване на макроикономическото уп-
равление е автентична, тъй като в България не се наблюдава реален опит за реформиране, за 
разлика от други страни от Източния блок като Югославия, Чехословакия, Унгария и Полша.



88

черпателно изброяване на свързани с науката опорни точки. Четвърто, това 
е закъсняла промяна в отношението към науката, тъй като в СССР ветровете 
на промяната вече са утихнали, при което от там не може да се очаква каква-
то и да е истинска подкрепа за реформи.

В своите възгледи относно икономиката, макар и да е флагман на мате-
матическия метод в икономиката, Матеев остава убеден марксист. Такъв той 
продължава да бъде и до края на дните си. От тази изходна база той практи-
чески никога не се отрича от аксиоматичното предположение, че социалис-
тическият начин на производство притежава вродено превъзходство пред 
капиталистическия. Също така, той изрично свързва това превъзходство с 
колективната собственост върху производствените ресурси.25 Колективиз-
мът, разбира се, той идентифицира с държавата, а не с доброволни действия 
на индивидите, осъществяващи съвместна икономическа дейност.

Следвайки основното течение в съветското оптимално планиране, Ма-
теев възприема идеята, че икономиката е строго йерархична структура. Ето 
защо, той застава и зад принципите на централизираното вземане на реше-
ния. Дори в случаите, в които предлага известни елементи на децентрали-
зация, те не се доближават ни най-малко до неокласическия механизъм на 
децентрализирани решения, основани на пазарните взаимодействия. Вмес-
то това, те се състоят в частично делегиране на власт на по-долните нива на 
планиране.26

Йерархичната структура се счита за съвършената среда за интегриране 
и направляване на всички производствени процеси. На база на тази логи-
ка тя се оформя като оптималната предпоставка за тяхното координиране, 
а оттам и като естествения фундамент за народностопанското планиране. 
Също така, тя косвено прави възможна единствено макроцелева функция в 
оптимизационната задача на планирането.

Разглеждайки решението на максимизационната задача на линейното 
програмиране и отчитайки, че уравненията в системата съдържат закъсни-
телни стойности на променливите, Матеев очертава паралел с принципа на 
Белман за динамично програмиране27, използван за решаване на оптими-
зационната задача на икономиката на благосъстоянието в контекста на па-
зара.28 Целта му е да очертае недостатъците на последната. Ясно е, че това 

25 Матеев, цит. съч. с. 22.
26 Последното може да се интерпретира и като неявно признание, че е невъзможно да се 

осъществи пълен контрол върху цялата икономическа система от най-висшето ниво. Съще-
временно то е демонстрация на наивността и лошата преценка на потенциалните последици. 
В действителност, практическото приложение на децентрализация от такъв тип води до ус-
тановяването на определен вид регионален „феодализъм“, изразяващ се в неправилното из-
ползване и дори злоупотребата с производствените мощности от местните партийни елити.

27 Bellman (1957). Матеев цитира руския превод от 1960 г.
28 Матеев, цит. съч., с. 42.
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сравнение е изключително предубедено по своя характер. В него е използ-
вана само детерминистичната версия на динамичното програмиране, дока-
то в книгата на Белман стохастичният случай е също напълно разработен 
и позволява да се изследват и последиците от наличието на несигурност. 
Пълноценно сравнение би показало, че детерминистичното по построение 
третиране на планирането от страна на Матеев демонстрира повърхностно 
и дори пренебрежително отношение към оценката на ефектите, причинени 
от случайността, присъща на икономическата система. В този си вид зада-
чата на планирането приписва на планиращите власти пълно и съвършено 
знание. В частност, що се касае до бъдещето, това предполага те да могат да 
го предвидят съвършено точно. В резултат на всички тези погрешно зада-
дени условности, централните плановици на комунистическото управление 
са представени да изглеждат като свръхчовеци, свободни от слабостите на 
човешката природа. Икономиката, от своя страна, е стилизирана като идеа-
лен свят, в който случайността е изкоренена.

В това отношение централното планиране прилича на най-повърхност-
но ниво на централизираното решение в неокласическия модел на икономи-
чески растеж, при което се постига ефективност по Парето.29 Същевремен-
но обаче, различията с неокласическите идеи са съществени. В случая на 
оптималното планиране няма изрично дефинирана функция на обществено 
благосъстояние. Такава дори е невъзможно да се дефинира по аналогия, тъй 
като трудовата теория на стойността, върху която стъпва марксизмът, отри-
ча съществуването на полезност на индивида. Причината е, че ако се допус-
не съществуването на полезност и предпочитания, върху които се основава 
функцията на обществено благосъстояние, практически ще бъде валидира-
на субективната неокласическа теория на стойността.30

Предпочитанията са заместени от мъгляво изведени лични потребно-
сти, изразени в количества. Извеждането се осланя на известното послание 
на Маркс, че:

„Не съзнанието на хората определя тяхното битие, а напротив, тяхното об-
ществено битие определя тяхното съзнание.“31

29 Идеята за ефективно, централизирано решение за пръв път е представена в Ramsey 
(1928). След това, литературата в областта на икономическия растеж използва идеята за т. 
нар. добронамерен обществен плановик, за да я илюстрира.

30 Това по всяка вероятност обяснява и защо Матеев не дискутира случая на динамично 
програмиране със сконтиране, предложен от Blackwell (1965). Една от причините би могла да 
се търси във факта, че такава дискусия автоматично изисква използването на предпочитания 
във времето, което косвено би дало силни аргументи в полза на субективната теория. Втората 
(може би не толкова очевидна) причина е, че сконтирането може да доведе до единственост и 
стабилност на равновесната траектория на растеж, при което съществено да доближи случая 
до неокласическото обяснение на икономическите процеси.

31 Marx (1904 [1859]), 11 – 12.
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То позволява да се вплете индивидуалната субективност в обективните 
обществени закономерности, като по този начин драстично се омаловажава 
нейната значимост. Така планирането логично излиза на преден план като 
разумно проявление на тези закономерности. 

Личните потребности се агрегират в т. нар. общоикономическа потреб-
ност, която пък служи като приближение на съвкупното търсене. Вслед-
ствие на това математическата задача се свежда не до максимизиране на 
функция на обществено благосъстояние, а до максимизиране на целева 
функция, представляваща сбор от количества (производства). В такава си-
туация никога не е ясно кое е ефективното решение, с което да се съпоставя 
всичко останало. Това води до парадоксални заявления, че всяко оптимално 
решение на задачата за планиране е ефективно. С други думи, максимално-
то „благосъстояние“ механистично се отъждествява или с плановете, или 
с резултатите, в зависимост от това дали дискусията касае бъдещето или е 
ретроспективна.

Както беше споменато по-горе, рамката за оптимално планиране на Ма-
теев пренебрегва факта, че информацията, използвана във формулирането и 
решаването на оптимизационната задача, е както непълна, така и несъвър-
шена. Тази рамка не обръща дължимото внимание на факта, че е невъзмож-
но да се събере и агрегира информация от всички икономически единици. Тя 
отрича факта, че записването на информацията може да подлежи на грешки 
(както от страна на хората, така и на машините), или че може (както и често 
се случва) да бъде нарочно изкривена чрез манипулации от страна на отчет-
ните единици; че не съществуват компютри, способни да обработват тази 
информация; че алгоритмите за обработка и моделиране на данните са също 
несъвършени и т.н. Пренебрегването на ролята на случайните фактори в 
динамиката на процесите парадоксално напомня на участие в хазартна игра. 
Ясно е, че вероятността планът да бъде изпълнен точно (или понякога дори 
в разумни граници на отклоненията) е малка, но въпреки това плановиците 
залагат на него. Ето защо, например, оценката на чувствителността спрямо 
шокове и формулирането и прилагането на съответните „предпазни мрежи“ 
в политиките е умишлено забравяно.

Вместо да потърси по-голям реализъм, Матеев отива в противополож-
ната крайност, която граничи с чиста утопия. В своите трудове след 1970 г. 
той неизменно лансира идеята, че е възможно и постижимо да се изгради 
напълно автоматизирана система, основана върху национална компютърна 
мрежа, за алгоритмично управление на цялата икономика.32 Не само това, 
но и заявява, че операциите, свързани със самото планиране, също могат 

32 За първоначалната концепция, вж. Матеев, цит. съч., 115 – 126. Идеите са разработени 
в пълнота в Матеев (1974).
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да бъдат автоматизирани.33 Като се има предвид присъствието на елементи 
на децентрализация на решението по протежение на наложената йерархич-
ност, идеята има прилика, макар и твърде далечна, с позицията на Ланге34 в 
дебата за социалистическото изчисление в края на 30-те години на ХХ в. Из-
глежда обаче, че Матеев показва пренебрежение към резултатите от дебата, 
който е приключил десетилетия по-рано, и то не в полза на възможността 
за изчисление.35

Независимо от величествената вяра на Матеев в невъзможното, трудо-
вете му недвусмислено привеждат свидетелства за непрекъснато наличие 
на незадоволителна ефективност на всички нива в икономиката. На този 
проблем той често обръща изрично внимание при дискутирането на мате-
риалния интерес на управленския персонал в държавните предприятия.36 
Неговият анализ безусловно идентифицира проблема – липса на стимули 
за увеличаване на производителността на ниво отделен индивид и на ни-
во предприятие. Въпреки това, той нарочно избягва признаването на един-
ственото разумно решение, а именно създаването на такива стимули (в т.ч. 
изразени в по-високо възнаграждение), особено когато става въпрос за пер-
сонал без управленски функции. Причините, разбира се, са идеологически, 
дълбоко вкоренени в трудовата теория на стойността. Ето защо, следвайки 
обичайната практика, Матеев предлага като решение по-интензивна работа 
за идейно-политическото изграждане на персонала.

Що се касае до макроикономическото ниво, Матеев признава, че не-
ефективността е пряката причина за появата на възможност за неравноме-
рен растеж. Разбира се, при него и дума не може да става за аналогия с 
характеристиките на капиталистическите икономики, имащи отношение 
към бизнес цикъла. В това отношение си заслужава да бъде споменато, че, 
в синхрон с традицията на оптималното планиране, неговата аналитична 
рамка третира инвестициите като главен фокус на политиките. Но нивото 
на инвестициите се фиксира предварително, по лично усмотрение на пла-
новиците. При това не става ясно (а и липсва изричен коментар по темата) 
дали такава практика не води също до неравномерност на икономическия 
растеж – т.е. дали не се появяват циклични колебания в производството, 
породени от инвестициите. 

33 Матеев, цит. съч., с. 100.
34 Lange (1938). За подробно разглеждане на дебата за изчисляването, вж. например Ada-

man and Devine (1994) или Cottrell and Cockshott (1993).
35 Ланге отново лансира идеята си около девет години преди публикуването на тома из-

брани съчинения на Матеев (Lange, 1967), като претендира за превъзходство на компютрите 
над невидимата ръка (tatonnement) на пазарите при търсенето на ефективните равновесия. 
Разбира се, използването на последното в практиката на планирането означава социализъм, 
основан на неокласически идеи.

36 Вж. например Матеев (1976), 31 – 41 и 175 – 196.
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В централното планиране, след като бъде фиксиран делът на инвести-
циите, това, което остава, се разпределя за потребление. Това неявно во-
ди до заключението, че плановата икономика може да не бъде в състояние 
да удовлетвори потребностите на населението – дори по начина, по който 
социализмът ги дефинира. Този принудително наложен компромис между 
инвестиции и потребление предполага готовност да се жертва настоящето в 
името на неопределеното, неясно бъдеще. Натрупването на производствени 
фондове (т.е. капитал) се превръща по този начин в самоцел, като човешката 
„съставка“ на производството се оказва фактор от второстепенно значение.

Трудът като производствен фактор е и като цяло третиран механистич-
но почти във всяко отношение. Той почти неуловимо се приравнява на осо-
бен вид машинария, хомогенна и аморфна по своята същност. Последното 
лесно може да бъде разбрано, ако например се вземат идеите за прилага-
не на техническия прогрес. Матеев (а и планирането като цяло) приема, че 
наетите работници могат безпроблемно и съвършено да усвоят всяка нова 
технология в рамките на много кратки срокове. По този начин личностни-
те особености отново се пренебрегват, докато същевременно изключително 
важната роля на формалното образование, обучението на работното място 
и всички, свързани с тях инициативи са поставени в дълбоката периферия.

От гледна точка на ефективността, оптималното планиране аксиома-
тично приема тъждество между активното население и заетостта. По този 
начин се гарантира пълна заетост по построение. Това, разбира се, е кон-
струкция на самозаблудата, която явно противоречи на останалите факти. 
Например Матеев изглежда добре осъзнава ефектите от техническия про-
грес на микро- и макрониво. В частност, на него му е ясно, че възникват ико-
номии от труда37. Независимо от това, никъде в анализа не се признава, че 
това води до бездействащи трудови ресурси, които могат да останат такива 
и по-продължително време.38 

2.4. ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА,  
ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ОПТИМАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ

В Съветския съюз разцветът на оптималното планиране през 50-те и 
60-те години на ХХ в. съвпада с опитите за реформиране на социалисти-
ческата държава. По-конкретно, то има за цел да подпомогне процеса на 
планиране, като предостави инструментариум за оптимизиране на работата 

37 Вж. пак там, с. 111, където се споменава възможността за недостиг на трудови ресур-
си, докато следващата страница изрично признава наличието на трудови излишъци.

38 С други думи, това предполага скрита безработица, замаскирана от трудови договори. 
Такъв ефект е възможно да се появи и вследствие на гореспоменатата неравномерност на 
икономическия растеж.
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на икономическата система. Въпреки това, то не е свързано с намерение 
да се отменят принципите на централното планиране, т.е. да се позволи на 
пазарите да го заместят, за да се възстанови ефективността. Вместо това, 
то е процес, насочен към утвърждаването на фундамента на социализма. 
„Втвърдяването“ на Брежнев и неговата администрация води до ревизио-
низъм и връщане към сталинистките времена, поради което тези опити се 
оказват напразни. Все пак, математическият подход в икономическата наука 
не е преустановен, като редица изследователски институции продължават 
разработването на методи, публикационна дейност и подготовка на учени.

В България е трудно да се говори за реформистко течение. Съветските 
практики се копират много внимателно, при това в малък мащаб. Например, 
ако в СССР са създадени огромни изследователски институти, то в Бълга-
рия са формирани малки екипи и лаборатории в рамките на Икономиче-
ския институт на Българската академия на науките. Докато в СССР излизат 
значителен брой списания, специализирани в областта на математическата 
икономика, в България е отделена само една секция в едно-две списания. 
Делът на специалистите по математическа икономика в Съветския съюз е 
наистина малък, но в България той е едва забележим. Нещо повече, ико-
номическото образование не създава специалисти в тази област, въпреки 
повтарящите се опити за промяна на тази ситуация.

Въпреки всичко казано дотук, би било несправедливо да се отрече, че 
оптималното планиране и личността на Матеев в частност, имат като цяло 
положителна роля за развитието на икономическите изследвания в Бълга-
рия. Предшестващите години на сталинизма са пропити с тесногръдие и 
схоластика. Марксистките идеи са превърнати в религиозна догма, а всяко 
отклонение от нея, в т.ч. опити за използване на моделиране като основа за 
вземане на политически решения се разглеждат като един вид богохулство. 
Оптималното планиране и Матеев допринасят за разкъсването на тази „ус-
мирителна риза“ на сталинизма. Така на икономическата професия се пре-
доставя възможността поне да се опита да влезе в крак с времето.

Изложението, което следва, разкрива подробностите, отнасящи се до 
опи тите за количествен икономически анализ на дългосрочния икономически 
растеж и цикличните колебания в българските икономически изследвания.

3. РАННИ РАЗВИТИЯ В КОЛИЧЕСТВЕНИЯ АНАЛИЗ НА 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

Независимо от явната потребност, която се формира през първите го-
дини на централното планиране, количествените изследвания на съвкупния 
икономически растеж са оскъдни (дори почти изцяло липсват) до средата на 
60-те години на ХХ в. Една част от възможното обяснение на това отлагане 
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се крие в дълбоко вкоренените сред съвременните икономисти – марксисти, 
страхове, че използването на математиката в икономическия анализ ще до-
веде до това

„…да се измести икономическата наука от истинските ѝ релси, да се отрече 
научната икономическа теория и да се разтвори тя в математика…“39

Ето защо иконометрията и математическият инструментариум на ди-
намичния икономически анализ (диференчни и диференциални уравнения, 
динамично оптимиране и пр.), които вече са се превърнали в стандарт в за-
падните икономически изследвания, срещат силен отпор.40 Оставащата част 
от обяснението на слабото навлизане на количествените методи е в известен 
смисъл очевидно: промени се осъществяват само ако те са предшествани от 
аналогични такива в парадигмата, поддържана в СССР.41 Тази промяна се из-
вършва през 1960 г. след среща на високо ниво в Москва и последващото ре-
шение на Президиума на Академията на науките на СССР за превръщане на 
математическото моделиране в приоритет на икономическите изследвания.42

Въпреки че в българския контекст натрупването на теоретични и при-
ложни проблеми е съществено, отнема повече от три години, за да се появи 
отговор на местно ниво. През 1963 г. се създава специализирано звено на 
Икономическия институт на БАН, носещо името „Икономико-математиче-
ска лаборатория“ (ИМЛ). Тя е оглавявана от Иван Стефанов – икономист, 
защитил докторат в германския Хумболтов университет преди Втората све-
товна война, а също така и член на Статистическия институт за стопански 
проучвания (СИСП) към Софийския държавен университет,43 бивш управи-
тел на Българската народна банка и бивш министър на финансите.

Съответно, през същата година за пръв път в сп. „Икономическа ми-
съл“ – водещото научно икономическо списание в България – се създава 
специализирана секция, озаглавена „Икономика и математика“.44 Заглавия-

39 Григоров (1958), с. 24.
40 За съжаление, този тип резистентност не спира своето проявление до края на комунис-

тическия режим, а дори и след това.
41 Косвено свидетелство за това е препечатването на статии на влиятелни съветски ико-

номисти, които сигнализират за такива промени. За началото на 60-те години на ХХ в. та-
кива препечатани статии са Немчинов (1960, 1962). Немчинов е един от „голямата тройка“ 
родоначалници на подхода на оптималното планиране, заедно с Новожилов и Канторович. 
Вж. също така Иванова (1961). Друга статия, препечатана от съветски списания (Арзуманян, 
1964) открито свързва смяната на парадигмата със смъртта на Сталин и края на сталинизма.

42 За по-подробно разискване на това събитие и неговото влияние върху българските ин-
ституции, занимаващи се с икономически изследвания, вж. Avramov et. al. (2015).

43 Закрит от комунистическата власт след Втората световна война.
44 Секция по математическо моделиране се появява през 1964 г. и в сп. „Планово стопан-

ство“, като в първите броеве, където тя присъства, се дискутира линейното програмиране 
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та и съдържанието на първите статии в тази секция на списанието сигнали-
зират за три групи проблеми. Първо, че основните усилия следва да се насо-
чат към развитието и приложението на междуотрасловия анализ, за сметка 
на други възможни подходи за анализ и проекции. Очевидната причина за 
поемането на този път измежду възможните е идеологическа, а в допълне-
ние то се обяснява и с усърдието да се копират практиките на съветските 
колеги. Второ, че нивото и същината на икономическото образование не са 
адекватни на изискванията за практикуване на количествен икономически 
анализ.45 За това свидетелства относително ниското ниво на прилаганите 
математически техники, в сравнение със западната и дори в сравнение със 
съветската литература.46 Трето, че независимо от официално прокламира-
ните цели за въвеждане на математическото моделиране в икономическите 
изследвания, няма ясно очертана дългосрочна изследователска програма, 
съответно неясен остава и инструментариумът, който е необходим за осъ-
ществяването ѝ. Ето защо, налице е процес на „напипване“ на правилното 
съдържание, изразяващ се в значителен брой статии, които по своята същ-
ност са тематични лекции върху специфични техники.

Въпреки че междуотрасловата рамка е определена като централния фо-
кус на социалистическата количествена икономика, тя все пак не е един-
ствената използвана в този ранен период на развитието на количественото 
моделиране. Както добре е обобщено в Георгиев (1973), по това време като 
цяло се наблюдават три основни подхода, прилагани в практическия коли-
чествен анализ на икономическия растеж:

1. Междуотраслови рамки;
2. Метод на индексното разлагане;
3. Макроикономически производствени функции.
Тези подходи се различават значително по своята същност, като едно-

странчивото насочване на предпочитанията към междуотрасловите рамки 
води в преобладаващата част от случаите до пропускане на ползите от дру-
гите две алтернативи, в случаите, в които тяхното приложение е по-подхо-
дящо. Междуотрасловите рамки притежават явно предимство, що се касае 
до представянето в големи подробности на икономическата структура и 
на различните взаимосвързаности между отраслите. Това позволява да се 

и неговите приложения. Секцията обаче е нерегулярна и присъства в само в сравнително 
редките случаи, в които се появи подходяща публикация.

45 Този проблем остава практически неразрешен до края на комунистическото управле-
ние. Много често за запълване на позициите в университетите и изследователските инсти-
тути, изискващи количествен икономически анализ, се привличат специалисти с математи-
ческо и инженерно образование. Последното лесно може да се установи от биографиите на 
авторите, публикували в споменатата секция на списанието.

46 Проблемът с математическата подготовка на икономистите е изрично засегнат напри-
мер в Цонев (1962) и Габровски (1963).
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проследят многобройните ефекти, проявяващи се на различни нива на де-
загрегация. Същевременно икономическият растеж, особено що се отнася 
до дългосрочния хоризонт, получава незадоволително внимание. Този факт 
не е изненадващ, тъй като междуотрасловата рамка е ограничена от пред-
положението за фиксирана технология (свързана също така и с неспособ-
ността да отчита промените в коефициентите, отнасящи се до интензив-
ността на капиталовите вложения), което предполага значителни трудности 
в моделирането на приноса на технологичния напредък. Друг недостатък е, 
че използваният критерий за оптималност има твърде далечна връзка със 
задачата за максимизиране на общественото благосъстояние, тъй като той 
единствено изисква да се балансира система от междуотраслови връзки. От 
чисто техническа гледна точка, често оптимизационната задача, решавана в 
междуотрасловата рамка, е статична и е от класа на задачите на линейното 
програмиране.47 Нещо повече, тази задача е детерминистична, което води 
до пренебрегване на влиянието на случайните шокове както в контекста на 
краткосрочната, така и на дългосрочната перспектива. Всичко това прави 
тази неизбежна абстракция твърде далечна на реалността. Практиката на 
икономическото прогнозиране посредством междуотраслови рамки за мо-
делиране на икономическия растеж също се осланя твърде много на преко-
мерното използване на детерминистични трендове при екстраполацията на 
макроикономически агрегати.48

Макар и малобройни, налице са някои опити да се минимизира субек-
тивността в изводите, основани на рамката за оптимално планиране. Такъв 
пример е налице в модела, разработен от Стойков и Кулев (1974). Той отива 
отвъд статичния случай, като въвежда динамични характеристики на прила-
ганите до този момент проекции с помощта на междуотрасловата рамка.49 
Една от целите е да се повиши качеството и точността на анализа и прогно-
зите на икономическия растеж. Същевременно предположението за линей-

47 Приложения на нелинейното и динамичното програмиране практически липсват до 
края на централното планиране. Стоянова (1979), с. 74, твърди, че методите за решаване 
на такива задачи, са недостатъчно добре разработени, за да могат да бъдат прилагани. Това 
изявление, което е представително за съвременните познания по математически методи сред 
икономистите в България, е твърде далеч от истината. Например условията на Теоремата 
на Каруш–Кун–Такър са публикувани през 1951 г. Същото важи и за инструментите на ди-
намичното оптимиране – книгата на Белман върху динамичното програмиране излиза през 
1957 г., а принципът на максимума на Понтрягин е публикуван на руски през 1961 г.

48 Георгиев, цит.съч., с. 28, отбелязва, че по-доброто интегриране на междуотрасловите 
рамки с подхода на производствените функции би могло да доведе до значително повишава-
не на качеството на оценките. Успешни опити в това отношение вече съществуват в западна-
та практика през 60-те години на ХХ в.; вж. например Schumann (1968). Изглежда те остават 
незабелязани от българските изследователи.

49 Подобен, но по-опростен, модел е разработен и в Кулев (1977).
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ност се запазва.50 В допълнение, моделът включва ограничения (например 
неотрицателност на нетния износ), които носят удобство от гледна точка на 
решението, но водят до пренебрегване на очевидните възможности за ал-
тернативни развития на икономическите процеси. В крайна сметка всичко 
това не води до осезаемо отслабване на общото впечатление за наличието 
на самозаблудата като основна съставка на оптималните планове. Така из-
пълнението на плановете се оказва комбинация от щастливи обстоятелства 
и негативи, понесени под формата на натрупани неравновесия.

В стандартната практика на моделирането с помощта на междуотрас-
лови рамки оптимирането се осъществява на базата на единствена целева 
функция. Оптималността на останалите променливи в моделираната сис-
тема в най-добрия случай се предполага. Всъщност единственият валиден 
извод, който може да бъде направен, е, че тези променливи просто удо-
влетворяват наложените ограничения. Пряко следствие от това е фактът, че 
ако целевата функция и някое от ограниченията (и двете линейни) бъдат 
разменени, няма гаранция, че резултатът няма да се промени драматично. 
Този проблем е осъзнаван, но същевременно е невъзможно да се отхвърли 
цялостната философия на моделиране. Ето защо, правени са опити за из-
ползване на многоцелево програмиране.51 Те предполагат използването на 
широк списък от възможни оптимизационни критерии, всеки от които се 
отнася до скаларна икономическа променлива.52 Изследвани са паралелно 
различни комбинации посредством претегляне на критериите, след което 
резултатите са сравнени. Този подход демонстрира, че е възможно да се 
жертва оптималността на целевата функция (т.е. да се позволят малко по-
ниски равнища на основната променлива – в повечето случаи национален 
доход), като в същото време се постигнат съществени подобрения в стойно-
стите на други важни променливи. Също така подходът позволява много по-
голяма гъвкавост и вариативност, като по този начин дава възможност да се 
конструират алтернативни сценарии за икономически политики. Въпреки 
това, той така и не се превръща в доминиращия метод, що се отнася до прак-
тическите приложения, а остава единствено демонстрационно средство.

50 Няколко години по-късно Детков (1976) прави плах опит да предложи някои нелинейни 
характеристики в практиката на междуотрасловото моделиране въз основата на примери от 
съветски изследвания (самият Детков е от руски произход). Няма индикация това предло-
жение да е разгледано сериозно в по-късни икономически изследвания или в контекста на 
формулирането и прилагането на политиките.

51 Вж. например Димитрова (1977). Приложението на модела в тази статия е само върху 
исторически данни (за 1974 г.), което не позволява да се оцени полезността му по отношение 
на качеството на прогнозиране на икономическия растеж.

52 Подобни променливи са национален доход, непроизводствено (т.е. крайно) потребле-
ние, обществена производителност на труда, крайна продукция, обществен продукт, матери-
ални разходи, доход на един зает и т.н.
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Що се касае до практическия проблем, свързан с калибрирането на па-
раметрите на уравненията в междуотрасловата рамка, обикновено техните 
стойности се определят на базата на наличните данни.53 Така обаче ана-
лизът сам по себе си се превръща в атеоретичен, при което цялото знание 
идва от (наличната!) статистическа информация. Ясно е, че това не може 
да бъде база за изводи с високо качество, тъй като самите данни предпола-
гат значително предизвикателство по отношение на тяхната точност, обхват, 
прецизност в измерването, дължина на редовете и пр. Понеже междуотрас-
ловият подход е по своята същност откъснат от политическата икономия 
на марксизма,54 неговият краен позитивизъм предполага определена степен 
произвол от страна на практикуващите го анализатори. В частност той да-
ва възможност да се използват взаимовръзки, калибрирани така, че да са 
удобни, а ако спецификацията на някои уравнения води до противоречия в 
обосновката на плановете, тя бива изоставяна и заменяна с нова.

Методът на индексното разлагане е твърде рядко използван в практи-
чески приложения. Малкото му появи в академичните списания през годи-
ните дават основание той да бъде считан за нестрого и рядко изключение 
от основния междуотраслов подход. Едно от обясненията за тази малка 
честота на появяване е, че този подход практически не притежава никакви 
възможности за идентифициране на причинно-следствени връзки. Той е по-
лезен единствено по отношение на възможността да се разкрие паралелно-
то и едновременно развитие на взаимосвързани процеси, което се постига 
с дезагрегиране на подиндекси на показателите, използвайки съответните 
тъждества. Друг недостатък, който би могъл да обясни това рядко използ-
ване, е фактът, че индексното разлагане е инструмент на чистата позитивна 
наука (по построение), поради което е напълно безполезен за каквато и да 
е форма на екстраполация. Също така, неговите приложения се основават 
твърде много на предположението (често нереалистично) за линейност на 
връзките, което прави интерпретацията на резултатите доста трудна.

Гатев (1964) е сред малкото примери за използване на тази техника в 
контекста на количествения анализ на икономическия растеж. Статията е 
фокусирана само върху промишлеността, а не върху цялата икономика. Въ-
преки че в нея са изложени някои числени резултати, тя на практика пред-
ставлява самоцелно упражнение, предназначено преди всичко да представи 
методологически насоки за възможни приложения в други области на иконо-
мическия анализ. Ковачев (1978) представя друго приложение на техниката 

53 В някои случаи това предполага и иконометрично оценяване на параметрите на услов-
ното разпределение на линейни (или приведени към линейни) връзки.

54 В смисъл, че той не представлява нито пряко, нито косвено разширение в посока коли-
чествен анализ на марксистката теория.
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в областта на анализа на производството за периода 1963 – 1973 г.55 Тази 
техника дори не е основният инструмент в публикацията, а има помощна ро-
ля и е интегрирана в общата схема на уравненията на междуотраслов модел.

Третият подход – този на макроикономическите производствени функ-
ции – се появява в българските икономически изследвания през втората по-
ловина на 60-те години на ХХ в. Въведен е за пръв път посредством под-
робна и професионална за съвремието си дискусия в Димитров (1968). Ста-
тията съдържа ценни препратки към добре установени (западни) практики 
за специфициране и калибриране на производствени функции. Тя е фокуси-
рана върху иконометричните проблеми, свързани с тяхното оценяване, като 
съдържа редица предупреждения, които следва да бъдат вземани под вни-
мание в емпиричната работа. За съжаление тези предупреждения като цяло 
са пренебрегвани в преобладаващата част от публикациите на българските 
автори по темата. По-конкретно, на предупреждението на Димитров, че

„…избирането на две алтернативи (нула и единица) за стойността на еластич-
ността на субституирането много често в икономическия анализ довежда до 
прекалено ограничени заключения …“56

почти не е обърнато внимание, напротив – нееднократно бива пренебрег-
вано. Също така, констатацията, че по-напреднали методи като обобщено 
линейно моделиране са практически непознати сред българските икономис-
ти57 не е взето на сериозно, като сляпата вяра в простотата и леснотата на 
приложението на обикновения метод на най-малките квадрати продължава 
да царува невъзмутимо десетилетия след това.

Първоначално макроикономическите производствени функции са по-
срещнати с остра критика. Достоверно обяснение на тази враждебност може 
да се търси във факта, че понятието и неговото съдържание са заимствани 
от „буржоазната“ икономика на Запада.58 Част от тази критика представлява 
софистика от най-чист вид, насочена към омаловажаване на полезността от 
макроикономическите производствени функции. По този начин тя се опитва 
да не ги допусне до широко използване на местна почва. Например, някои 
автори се опитват да демонстрират, че дори самото понятие „производстве-
на функция“ е неправилно. Те внушават, че е по-точно връзки от такъв тип 
да се наричат „функции на продукцията“, като същевременно се запази по-
нятието

55 Заглавието на статията подвежда в известен смисъл, че в нея е приложен факторен 
анализ, докато съдържанието няма нищо общо с тази техника.

56 Димитров, цит. съч., 61 – 62.
57 Пак там., с. 64.
58 Димитров защитава магистърската си степен по иконометрия в Югославия, която е 

много по-отворена към западното влияние в сравнение с България.
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„…производствени функции […] за обозначаване на различни връзки и вза-
имозависимости в производствения процес …“59 

Разтълкуването на това изявление води до извода, че всички уравнения, 
които съставляват (линейната) задача на оптимирането в междуотрасловите 
рамки – целева функция и ограничения трябва да се наричат „производстве-
ни функции“. По този начин се предполага, че първоначалното значение на 
термина, присъстващо в западната литература, ще бъде замъглено и забра-
вено. Такава линия на разсъждения умишлено измества фокуса към между-
отрасловия модел и се опитва насила да го държи върху него, за сметка на 
конкурентните подходи.

Независимо от това, макроикономическите производствени функции 
продължават да бъдат използвани в анализа на икономическия растеж, кое-
то бележи края на „монопола“ на междуотрасловите рамки в областта на 
икономическите изследвания. Приложенията са в обичайните две направле-
ния: емпирични оценки и теоретични формализации.

Пример за приложение от първия тип се съдържа в Николова (1970), 
където са използвани времеви редове от данни за оценяването на различни 
„динамични“60 спецификации на производствени функции за българското 
селско стопанство. Спецификациите на уравненията включват линейни, 
параболични и Коб-Дългасови функционални форми. В друго приложение, 
Георгиев (1973),61 са анализирани данни за България за периода 1961 – 
1971 г. Използвани са няколко спецификации на агрегирана производстве-
на функция, в т.ч. Коб-Дъгласова (с правилно формализиран технологичен 
напредък), с материализиран технологичен напредък,62 с материализиран 
и автономен технологичен напредък и с постоянна еластичност на замяна-
та. Резултатите от иконометричното оценяване са сравними с тези за други 
икономики (както от Източния, така и от Западния блок): технологичният 
напредък съставлява повече от 50% от икономическия растеж на България. 
От него значителен принос се дължи на въплътения в капитал технологичен 

59 Съйкова и Николова (1968), с. 41.
60 Кавичките са поставени, тъй като в тази и повечето от последвалите спецификации на 

производствени функции от други автори динамиката почти без изключение се идентифи-
цира с включването на детерминистични трендове. На практика истински динамични спе-
цификации, предполагащи връзки между променливи от различни периоди, в такива случаи 
липсват.

61 Тази статия е и сред първите, които изрично признават развитията в неокласическата 
теория на икономическия растеж, макар и две десетилетия след нейната поява. Формален, 
макар и не толкова задълбочен, преглед на тази теория с фокус върху свойствата на производ-
ствената функция се появява година по-късно в Гарвалова и Бехар (1974).

62 По-конкретно, има се предвид технологичен напредък, въплътен (терминът на англ. 
език е embodied) в инвестициите/капитала. В литературата е познат също като „неутрален по 
Солоу технологичен напредък“.



101

напредък, докато автономният технологичен напредък има пренебрежимо 
влияние. Друг опит да се калибрира производствена функция за България 
за периода 1965 – 1975 г. посредством използването на регресионен анализ 
е направен в Тотев (1979). Използвана е единична еластичност на замяната 
между капитал и труд (т.е. Коб-Дъгласова спецификация), като по-общата 
форма на функции с постоянна еластичност на замяната е единствено спо-
мената. Изборът е обяснен с доброто напасване на оценения модел към дан-
ните.

По-внимателното разглеждане на тези примери за емпирични икономи-
чески изследвания показва, че като цяло познанията по статистика и ико-
нометрия на българските автори не съответстват на тогавашните съвремен-
ни международни стандарти. Както вече бе споменато, иконометричното 
оценяване почти винаги е основано на обикновения метод на най-малките 
квадрати. Изводът, който следва, е че потенциалното изкривяване на резул-
татите вследствие на наличието на ендогенни регресори, съответно и на 
причинно-следствена връзка в обратната посока (от зависима променлива 
към регресори), не е взето под внимание.63 Динамичните структури, които 
се задават от моделите, пропускат да вземат под внимание методологии като 
моделиране с разпределени лагове64, които широко използвани в икономи-
ческите изследвания на Запад от началото на 50-те години, или пък интегри-
рани авторегресионни модели с иновации – пълзящи средни,65 които завла-
дяват анализа на времеви редове през 70-те години на ХХ в.66 Извадките, с 
които се работи, са малки, като проблемът не е адресиран по никакъв начин, 
а вместо това се възлага безгранична вяра в асимптотичните свойства на 
оценъчните статистики във всеки възможен случай. В допълнение, емпи-
ричният анализ не се основава на никоя конкретна теория, а е изцяло зад-
вижван от данните,67 което прави избора на функционални форми и послед-
ващите интерпретации да изглеждат доста произволни. Формални тестове 
за липсващи променливи (производствени фактори) в производствените 
функции отсъстват напълно. Когато допълнителни фактори все пак биват 
включвани, не се предлага никаква обосновка, а сляпо се преследва целта за 
постигане на висока стойност на коефициента на детерминация (т.нар. R2). 

63 В същото време методи за справяне с проблема са налице, например двустъпковият 
метод на най-малките квадрати, въведен в Theil (1953a, 1953b), тристъпковият метод на най-
малките квадрати на Zellner and Theil (1962), процедурата на Ramsey (1969) и др.

64 От англ. distributed-lag models.
65 От англ. autoregressive integrated moving average (ARIMA).
66 Ограниченията на Koyck (1954), както и подходът на Almon (1965) в определен смисъл 

стандартизират използването на разпределени лагове и сигнализират бъдещата поява на ме-
тодологията ARIMA на Бокс и Дженкинс през 1970 г.

67 Например производствените еластичности, оттам и възвръщаемостта от мащаба се оп-
ределят изключително на базата на иконометрични оценки.
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Сред публикациите не могат да бъдат открити и версии на модели с произ-
водствени функции, третиращи отворена икономика.

Теоретични разработки върху моделирането на растежа посредством 
използването на производствени функции почти липсват. Едно от забеле-
жителните изключения е Милев и Асса (1977), което съдържа формулиров-
ката, решението и извеждането на условията за стабилност на двусекторен 
модел на икономически растеж, подобен на този на Srinivasan (1964). Два-
та сектора съответно се състоят от отраслите, произвеждащи продукция за 
крайно потребление и от тези, произвеждащи инвестиционни стоки. Ста-
тията демонстрира адекватна математическа подготовка на авторите, както 
и способността им да адаптират аналогичните постижения на Запад към 
случая на България. Въпреки че сложността на математическия апарат е 
далеч над средната (допълва се и от доказателството на теорема, подкрепя-
ща логическата рамка на публикацията), изследването изглежда непригод-
но за реалността, за която е предназначено. Преди всичко, то се придържа 
към неокласическите предположения относно производствените функции. 
Същевременно, нито марксистката политическа икономия одобрява валид-
ността на тези условия, нито са приведени емпирични факти, които да водят 
до тези допускания. Второ, изведените условия за стабилност на модела не 
са противопоставени на емпиричните данни, за да се установи дали пос-
ледните съответстват на предлаганата теория или не. Трето, използването 
на математика е в значителна степен за сметка на важни икономически ин-
терпретации. Като цяло, впечатлението, което се създава, е за абстрактни 
разсъждения, напълно отвлечени от обкръжаващата реалност.

Освен трите подхода, изброени и дискутирани по-горе, налице са и 
някои изолирани примери за ad hoc приложения на други инструменти 
на количествения икономически анализ като например факторен анализ. 
Тъй като последният е инструмент на позитивния анализ, тези приложе-
ния също означават липсата на основополагаща нормативна теория. Геор-
гиев (1974) предлага широко дефинирана рамка за прогнозиране, имаща 
за цел да преодолее недостатъците, свързани с използването на експертни 
оценки или проста екстраполация при генерирането на прогнозите за ико-
номическия растеж (и особено що се касае до неговата основна движеща 
сила – технологичният напредък). Димитрова и Киров (1975) прилагат 
готов съветски динамичен ресурсен модел, идентифициран на базата на 
факторен анализ и предназначен за прогнозиране на развитието на маши-
ностроенето. Числови резултати и количествена дискусия не са представе-
ни, но общото описание на прогнозата, изградено на базата на стандартни 
словесни формулировки, очертава бляскаво бъдеще за отрасъла, при нали-
чието на нарастваща производителност на труда, обусловена от техноло-
гичния напредък.
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В сравнение с моделирането на икономическия растеж, в периода преди 
80-те години на ХХ в. макроикономическите колебания се радват на дос-
та оскъдно внимание в българските академични публикации. Както вече бе 
споменато в началото, социалистическата икономика – поне на идеологи-
ческо равнище – е считана за притежаваща имунитет срещу кризи. По тази 
логика в социалистическия контекст не се вижда смисъл да се изследват 
потенциално повтарящи се схеми на възходи и спадове.

Материалите по темата, които се появяват в първите години на плановата 
икономика, са напълно спорадични. Липсва и специфична изследователска 
програма, посветена на изследването на (капиталистическите) бизнес цикли, 
въпреки че примери за структурирани публикационни поредици по темата не 
са нещо нетипично в други страни от Източния блок.68 Възможните обясне-
ния могат да имат само спекулативен характер, но въпреки това не може да 
се спести фактът, че липсва критична маса от добре подготвени икономисти, 
които да разработват проблематиката (особено що се касае до познаването на 
специфичните математически техники, които се използват в областта).

Кризите са изследвани единствено що се касае до капиталистическите 
икономики. Анализът е зареден с идеология, и то много по-силно, откол-
кото в случая с икономическия растеж. По-конкретно, капиталистическите 
икономики неизменно се описват като едва ли не намиращи се в перманент-
но състояние на криза, с намека, че крахът на капитализма предстои всеки 
момент. Безпристрастните аналитични разработки по темата са оскъдни, а 
мнозинството от публикациите представляват заредени с марксизъм статии, 
заклеймяващи западния начин на производство и буржоазната икономиче-
ска мисъл, която го подкрепя.69 В по-късните години, до началото на 80-те 
години, практически промяна в това отношение не се наблюдава.

В много малък брой примери идеологията не е изведена на първо място. 
Това са малко или много изследвания с технически характер, които просто 
отбелязват факти и регистрират безкритични разсъждения върху тях. Тези 
материали са могли да бъдат използвани и за извеждане на вторични изводи, 
но тяхното основно предназначение е изначално ограничено до наблюдение 
от техните автори. Ето защо тяхното съдържание не се опира твърде мно-
го на интерпретацията. Такъв пример е Шапкарев (1958), където анализът 
е пренесен на микрониво. Целта е да се покаже, че производството не е 
„ритмично“ (плавно протичащо), както се предполага, а се характеризира 
със съществена нерегулярност. Подразбиращата се възможност микроколе-
банията да се пренесат на агрегираното равнище не е директно заявена, но 
може да бъде изведена на база на прости логически конструкции. Въпреки 

68 Прегледът на Тошев (1958), например, свидетелства за стартирането на източногерман-
ското специализирано научно списание Konjunktur und Krise.

69 Сред многото подобни примери могат да бъдат посочени Вълчев (1958), Владигеров 
(1958) и Йорданов (1960).
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че фразата „бизнес цикъл“ не се споменава нито веднъж, потенциални ана-
логии могат да бъдат забелязани в примерите, дадени за илюстриране на 
потенциалните проблеми, които биха могли да възникнат. Най-вече, изис-
кването за плавно нарастващо производство на ниво фирма може лесно да 
бъде обобщено за случая на (потенциалното) производство на съвкупната 
икономика, без загуба на коректност. Същевременно може да се направи 
аналогия между нарушенията в тази гладкост на производствения процес, 
които водят до нестабилност, съответно краткосрочни колебания в произ-
водството, и капиталистическите бизнес цикли. Макар и да не е ясно дали 
такива (неволни) подсказвания са правилно отбелязвани и интерпретирани 
от държавните дейци, в академичните изследвания не се наблюдава нищо 
друго, освен пълно неведение – било то по навик или предумишлено.70
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УВОД

Лидерството, като процес и социално явление, обединява хора около 
обща цел. Лидерът овластява и напътства/ръководи сътрудниците за създа-
ването на добавена стойност за всички заинтересовани страни (George et al., 
2007). Изследванията върху лидерството, неговите формиращи елементи, 
както и резултатите от неговото проявление, са продиктувани от актуалния 
интерес към ефективността на управлението като организационна функция. 
Този интерес е подчертан в контекста на предизвикателствата пред стопан-
ските единици в условията на динамични промени. В годините това е нала-
гало и продължава да налага постоянно преосмисляне на идеите за лидер-
ството и развитие на нови идеи с цел успешно представяне и адаптация към 
съвременните условия на живот и бизнес развитие на организациите.

Темите, свързани с изследване, изграждане и упражняване на лидер-
ство, са не само актуални, но имат обещаваща перспектива за развитие. Все 
по-често се срещат коментари и анализи, свързани с дефицит на лидерство 
в днешно време. Вероятно това е една от причините с годините интересът 
към темата да се засилва. При проверка на научни статии, публикувани в 
sciencedirect.com1 с ключова дума  “leader*”, към септември 2018 г. са на-
лични 323 656 резултати, като публикуваните материали годишно са между 
16 и 17 хиляди.

Много от разработките на тема „лидерство“ включват представяне на 
теоретичните модели, създавани и верифицирани в годините. Хелригел, 
Джаксън и Слокъм (Hellriegel, et al., 1999) групират различните изслед-
вания в областта на лидерството в четири основни категории: (1) теории 
за лидерските черти (качества); (2) поведенчески теории; (3) ситуационни 
теории; (4) теории за трансформационното лидерство. Изследванията в об-
ластта на лидерството обаче се променят динамично и включват все повече 
разнообразни подходи за това как се разглежда и изучава явлението лидер-
ство. Логично следствие са въпросите „Какви са новите тенденции? Какво 
се случва в наши дни“? „До колкото теориите за лидерство са резултат на 
ефективни успешни ли не дотам успешни практики?“ и пр.  

В следващите страници е направен опит да се представят последните 
тенденции в изследователските търсения в областта на лидерството по от-
ношение на предпочитани теоретични рамки и използвани изследователски 
модели. Разглеждат се публикации и научни разработки през последните 
десет години в РБългария и в световен план. При обзора на научните статии 
са използвани няколко критерия, в т. ч. актуалност на изследванията, вид на 

1 Онлайн портал за научни разработки, периодика и учебна литература.



109

достъпа, както и спазване изискванията за оформяне на научен труд, описа-
ни от Мавродиева (2005)2.

Текстът не претендира за изчерпателност, а по-скоро за предоставяне 
на база за анализ и дискусии, както и за очертаване на хоризонтите за разви-
тие на изследователските перспективи в областта на лидерството. 

МОДЕЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИДЕРСТВОТО

Брайман (Bryman, 2004) прави заключението, че поради нарастващия 
интерес в областта на лидерството се наблюдава и по-голямо разнообразие 
от методически инструментариум, който се използва за изследвания и ана-
лизи. Научните търсения и дискусии са представени в разнородни научни 
статии, студии, монографии, дисертации и пр. Настоящото изложение няма 
за цел да анализира процеса по избор на определен изследователски ин-
струмент, нито има претенцията да коментира целесъобразността и нивото 
на прилагане на конкретни методи за анализ. Въпреки това следва да се 
отбележи, че ефективността и качеството на всяко проучване пряко зависят 
от избора и начина на приложение на точен изследователски инструмент.

Антонакис и колектив (Antonakis et al., 2004) правят преглед на различ-
ните методи за изследване на лидерството. Авторите заключават, че „наука-
та се различава от общото знание по това, че то е систематизирано и контро-
лирано“ (с. 49), а най-важната цел на науката е да създаде теоретични рам-
ки, които да обяснят феномени от практиката. Изследователите изброяват 
и обясняват използваните методи за анализ – количествени и качествени, 
като определят четири изследователски категории: лабораторни експери-
менти, теренни изследвания, теренни експерименти и проучвания. Авто-
рите наблягат върху необходимостта от осмисляне на контекста, в който 
се прави определено проучване, както и от прецизиране на анализа. Някои 
от факторите, които според изследователите оказват влияние върху целия 
процес, включват: национална култура, ниво в йерархията на ръководителя, 
характеристики на организацията, пол на ръководители и подчинени, ли-
дерство, опосредствано или основано на електронни устройства и др. Като 
често използвани методи за анализ авторите назовават линейна регресия, 
дисперсионен анализ, хи квадрат анализ, корелация, мета анализи и др. 

Пери (Parry, 1998) твърди, че при анализ на въпроси, свързани с ли-
дерството, е необходимо в най-ранен етап на подготовка на изследванията 
да се отговори на въпроса дали лидерството се отнася единствено до ка-
чествата, поведението и характерните черти на лидера или всъщност става 

2 Мавродиева (2005). Академично писане. София, СемаРШ.



110

въпрос за социален процес, включващ лидера, последователите и конкретна 
ситуация. Повечето проучвания на лидерството са съсредоточени главно 
върху самия образ или роля на лидера, докато твърде малко проучвания 
изследват целия процес на лидерство. Според Пери (Parry, 1998) процесите 
се характеризират с настъпването на промени, разпростират се във времето 
и водят до взаимосвързани последствия. Авторът обяснява, че социалните 
процеси се отнасят до хората и засягат техните взаимоотношения. И други 
автори, като Юкл (Yukl, 2002), също са на мнение, че лидерският процес е 
пряко свързан с промяна, в т.ч. промени в мотивацията, промени в начина 
на представяне и пр. 

Дискусиите в сферата на лидерството се градят върху информация, съ-
брана чрез количествени и качествени методи. Създава се впечатлението, 
че младите научни изследователи са склонни към анализ и синтез, осно-
ван на теоретични постулати. Така например Лифадзи и колектив (Liphadzi 
et al., 2017) разглеждат в теоретичен план разликите между лидерство и 
мениджмънт и стигат до заключението, че лидерството включва социално 
влияние, а лидерът има ключова роля в определянето на цел или визия за 
промяна, докато функцията на мениджмънта се свързва с изпълнението на 
организационните цели и следване на организационните процеси. Лашако-
ва и колектив (Lašáková et al., 2015) разглеждат в теоретичен план прояв-
ленията на неетичното лидерство. Аюб и колектив (Ayub et al., 2014) из-
следват в теоретичен план комуникацията като факторна детерминанта за 
успешното лидерство. 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИДЕРСТВО

Изследователи с натрупан опит и умения се ориентират към използва-
нето на количествени форми за събиране и анализ на данни. Луи и Гард-
нър (Lowe, Gardner, 2000) правят преглед на публикациите в списание “The 
Leadership Quarterly” и установяват, че 64% от изследванията в областта 
на лидерството са използвали количествени методи за събиране на дан-
ни. Според същото изследване едва една трета от всички научни статии 
се позовават на качествени методи за събиране на данни. Въпреки това, в 
последните години се забелязва засилен интерес към използването и на ка-
чествени методи, които могат да допълнят и обогатят дискусиите, спомагат 
за цялостно осмисляне на данните, получени по количествен път и често 
дават нови насоки за изследователски дирения. 

Пери (Parry, 1998) прави заключението, че в повечето случаи количест-
вените изследвания в областта на лидерството използват инструменти, кои-
то са заимствани или съдържат конструкти от психологията. Последното е 
следствие на силното влияние на психологията при развитието на лидер-
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ските теории през 60-те и 70-те години на ХХ век. Най-често се използват 
анкети за самопопълване. Прави впечатление, че едни и същи инструменти 
се използват в различен контекст, а в някои случаи се разработва самостоя-
телен инструментариум.

При направения обзор на литература и научна периодика през послед-
ните десет години се забелязва, че все още е силен интересът към използ-
ване на разработения от  Брус Аволио и Бърнард Бас (Avolio, Bass, 2004) 

модел за изследване на лидерския стил, наречен Multifactoral Leadership 
Questionnaire (MLQ)3. Многофакторният въпросник за лидерските стило-
ве (МВЛС) е използван в над тридесет страни4; на различни езици (испан-
ски, френски, немски, японски, арабски, турски, китайски и индонезийски); 
в бизнес организации, болници, училища, религиозни институции и др. 
МВЛС може да се използва за различни цели – за корпоративни изследва-
ния, за научни изследвания и др., като авторите са разработили различни 
версии на модела със съответните ключове за интерпретиране на резул-
татите. Инструментариумът е собственост на компанията MindGarden5. В 
табл. 1 е направено сравнение между две от версиите на инструмента:

Таблица 1. МВЛС, сравнение на променливи, варианти 5Х и 6S

МВЛС – 5X МВЛС – 6S
Трансформационни стилове

Идеализирани качества
Идеализирано влияние

Идеализирано поведение
Вдъхновяваща мотивация Вдъхновяваща мотивация
Интелектуално стимулиране Интелектуално стимулиране
Зачитане на индивидуалността Зачитане на индивидуалността

Транзакционни стилове
Вероятна награда Вероятна награда
Мениджмънт по изключение (активна форма) Мениджмънт по изключение

Пасивно лидерство
Мениджмънт по изключение (пасивна форма)

Липса на лидерство
Липса на лидерство

3 В превод от анг. език се използва като „Многофакторен въпросник за лидерските стило-
ве“ (МВЛС) – Петкова-Гурбалова, И. Т. (2013). Лидерски стил на мъже и жени ръководители 
в България, СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, Катедра Стопанско управле-
ние – дисертация.

4 Сред тях са: САЩ, Белгия, Канада, Германия, Великобритания, Индия, Ирландия, Ита-
лия, Испания, Япония, Израел и др.

5 Avolio, Bass (2004). 
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Моделът МВЛС намира широко приложение. Четин и Киник (Cetin, 
Kinik, 2015) изследват поведението на академичното ръководство във ви-
сшите учебни заведения от гледна точка на трансформационното лидер-
ство, като се спират на модела МВЛС. В изследване, посветено на взаимо-
връзката между изграждането на доверие и лидерството във виртуалните 
екипи, Гиналиу и Йордан (Guinalíu, Jordán, 2016) използват количествен 
инструмент за събиране на данни, в който са включени елементи от МВЛС. 
В проучването са разгледани различни фактори, които пораждат доверие 
в лидерите на виртуални екипи. Авторите ги групират по следния начин: 
физически характеристики (привлекателност) и поведенчески характерис-
тики (справедливост и съпричастност). В допълнение статията обсъжда как 
лидерският стил (транзакционен или трансформационен) си взаимодейства 
с променливи като привлекателност, емпатия, чувство за справедливост, 
доверие. Ебрахими и колектив (Ebrahimi et al., 2016) проучват с помощта 
на МВЛС връзката между лидерски стил (трансформационен и транзакцио-
нен) и организационни резултати, като взимат предвид иновациите (про-
учвателни и експлоатационни). Чекмецелейогу и Озбаг (Çekmecelioğlu, 
Özbağ, 2016) анализират връзката между трансформационно лидерство и 
индивидуално творчество (креативност), като за целта отново използват 
МВЛС. Изследователският инструмент се използва още от Чатерже и Ку-
лакли (Chatterjee, Kulakli, 2015), Ишкан и колектив (Işcan et al., 2014), Али 
и колектив (Ali et al., 2015), Кучинке и колектив (Asrar-ul-Haq, Kuchinke, 
2016), Михалча (Mihalcea, 2014) и др. Изследователи в областта на лидер-
ството от РБългария също избират МВЛС. Техни анализи са публикувани в 
национални и международни периодични издания6. 

Трансформационното лидерство е в полезрението на теоретици и из-
следователи от осемдесетте години на миналия век насам. Въпреки срав-
нително кратката си история, с цел операционализиране на теоретичните 
постановки, са създадени и други изследователски модели7. Моделът на 
Куин (Queen, Competing Values Framework – CVF)8, например, е използван 

6 Elenkov, D., I. Petkova-Gourbalova (2008). Effects of ownership type and socio-cultural 
context on leadership in the banking sector: an international study/ – Journal of Academy of Business 
and Economics, 8 (3), 1 – 7; Petkova-Gourbalova, I. (2009). Gender differences in the leadership 
behavior of managers in the banking sector in 2008. – European Journal of Management, 112 – 
120; Elenkov. D., I. Petkova –Gourbalova (2010). Effects of the financial crisis on leadership in the 
banking sector. – Journal of International Finance and Economics,  69 – 73; Petkova-Gourbalova, I. 
(2015). Bulgarian managers – specifics in leadership, Journal for labour and social affairs in Eastern 
Europe, 18, pp. 59-81; Elenkov, D., I. Manev (2005). Top Management Leadership and Influence 
on Innovation: The Role of Sociocultural Context. –  Journal of Management, 31 (3), 381 – 402.

7 Strang (2005). 
8 Quinn (1988). 
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от Тривелас и Реклитис (Trivellas, Reklitis, 2014), за да изследват връзка-
та между ръководни роли и удовлетвореност от работата. Моделът се раз-
гръща върху координатна система, на която по хоризонтала са дименсиите 
вътрешен фокус и външен фокус, а по вертикала са дименсиите промяна 
и стабилност. Оформят се четири квадранта с осем управленски роли: из-
пълнител/производчик, директор, координатор, контрольор, фасилитатор, 
ментор, иноватор, брокер. 

Други изследователски модели са: Модел за изследване на управлен-
ски практики на Юкл (Yukl, Managerial Practices Survey)9;Опис на лидер-
ските практики на Каузес и Поснър (Kouses, Posner, Leadership Practices 
Inventory)10 и др. 

Интересът към ползване на описаните инструменти е продиктуван от 
актуалността на лидерските модели, за чието оптимизиране и измерване са 
конструирани те. Срещат се обаче и други модели за дефиниране и измер-
ване на лидерството. Михалча (Mihalcea, 2013) изследва влиянието на ин-
дивидуалността на лидера върху удовлетвореността от работата у сътруд-
ниците. Използваният модел за определяне на индивидуалността на лидера 
е CPI 260 (California Psychological Inventory). Методът представлява оценка 
на лични характеристики, която осигурява дълбок и комплексен поглед/ин-
формация при наемане или развитие на лидери. Най-общо с помощта на оп-
исания модел може да се оцени лидерите към кой от четирите типа могат да 
бъдат причислени: изпълнител (имплементатор), поддръжник (защитник), 
визуализатор, иноватор. Въпросникът съдържа 462 айтема, които измерват 
20 категории: доминантност, капацитет за придобиване на статус, общител-
ност, социално присъствие, себеприемане, независимост, съпричастност, 
отговорност, социализация, самоконтрол, добро впечатление, усещане за 
общност, усещане за благополучие, толерантност, постижение чрез конфор-
мизъм, постижение чрез независимост, интелектуална ефективност, психо-
логическа непредубеденост, гъвкавост, женственост – мъжественост11. 

Бо и Холт (Boe, Holth, 2015) изследват зависимостите между развива-
що се лидерство, резултатите/ефектите от лидерството и личностни харак-
теристики, като използват количествения метод за събиране и анализ на 
данни – DLQ12. Въпросникът е 360-градусов инструмент за обратна връзка, 

9 Yukl, Wall, Lepsinger (1990). 
10 Kouzes, Posner (2012). 
11 От англ. език: Dominance, Capacity for Status, Sociability, Social Presence, Self-

Acceptance, Independence, Empathy, Responsibility, Socialization, Self-Control, Good Impression, 
Communality, Sense of Well-Being, Tolerance, Achievement via Conformance, Achievement 
via Independence, Intellectual Efficiency, Psychological-Mindedness, Flexibility, Femininity-
Masculinity.

12 Development Leadership Questionnaire – в превод от англ. език: Въпросник за развива-
щото се лидерство.
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състоящ се от общо 66 въпроси. DLQ мери три типа лидерство: лидерство 
в развитие (развиващо се лидерство); транзакционно лидерство и не-лидер-
ство.

Гюнул (Gönül, 2016) разглежда етичното измерение на лидерството и 
потенциала на ръководителя да повлияе върху поведението на служителите 
и организацията като цяло. В изследването се използва количествен под-
ход – моделът „Големите пет“ на Луиз Голбърг от Изследователския инсти-
тут в Орегон, при който се измерват петте дименсии: откритост (креатив-
ност), съзнателност, екстровертност/интровертност, благосклонност, при-
същи реакции, както и  разработеният от Браун и колектив (Brown, 2005) 
въпросник за етично лидерство, съдържащ 10 айтема.

Ай и колектив (Ay et al., 2015) си поставят целта да изследват основ-
ните взаимовръзки между характеристиките на самолидерството/само-
управлението и нивата на критическото мислене. За целта използват ко-
личествен метод за събиране и анализ на информация, като се спират на 
Self-Leadership Questionnaire (SLQ) – инструмент, разработен от Прусиа и 
колектив (Prussia et al., 1998). Инструментът съдържа 29 айтема. Методът 
разглежда 3 дименсии и 8 категории. Дименсиите са както следва: „Страте-
гии, ориентирани към поведението“, „Стратегии към обичайни награди“ и 
„Стратегии за конструктивен модел на мислене“. 

Суейн и колектив (Swain et al., 2018) проучват отношението между ли-
дерски характеристики и успеха при прилагането на модела „Six Sigma“. 
Изследването дава визия как автентичните лидери и лидерите с поведен-
чески интегритет могат да подпомогнат и опосредстват прилагането на 
модела „Six Sigma“ в организацията. Авторите стигат до заключението, че 
автентични лидери с високи показатели на поведенчески интегритет с по-
голям успех извличат предимствата от модела „Six Sigma“. Методиката на 
изследването залага на количествени методи за събиране и обработване на 
информация, като при изследване на автентичното лидерство се използва 
изследователски инструмент ALQ13. Въпросникът съдържа 16 айтема, раз-
работен e от Уалумбуа и колектив (Walumbwa et al., 2008) и е собственост 
на компанията MindGarden.

Предпочитането към количествените изследвания се провокира от ре-
дица фактори, в т. ч. леснота на набавяне на инструментариуми, които са 
утвърдени и валидирани, сравнително безпроблемно достигане до респон-
денти, както и значително улеснени методи за анализ на данните, в т. ч. и 
постигане на сравнимост на резултатите. 

Нерядко изследователите са склонни да разработят свой изследовател-
ски инструмент за целите на конкретно проучване. В изследване, прове-

13 Authentic Leadership Questionnaire – в превод от англ. език: Въпросник за автентичното 
лидерство.
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дено в Индия, което си поставя за цел да проучи креативността в изследо-
вателските и развойните лаборатории, се залага на разработен от авторите 
количествен инструмент, който съдържа петдесет и пет поведенчески ха-
рактеристики, като за оценка се използва Ликертова скàла14. При оценка 
на изходните данни авторите използват разновидности на факторен анализ. 
Милади (Miladi, 2014) изследва влиянието на лидера върху организацион-
ната култура, като разработват самостоятелен инструмент за събиране на 
количествена информация. Апака и Гюмус (Apaka, Gümüş,2015) изследват 
връзката между лидерство и мотивация у служителите в публичната адми-
нистрация, като за целта използват количествен метод за събиране и ана-
лиз на данни под формата на въпросник, съдържащ 27 въпроса. Петровичи 
(Petrovici, 2014) използва количествен метод за определяне нивата на емо-
ционална интелигентност на ръководните кадри и пр. 

Все по-често се срещат разработки, които използват и нетипични за 
изследваната област форми за проучване и анализ. Аджам и Навимипур 
(Aghdam, Navimipour, 2016) използват статистически и математически мо-
дели, за да предложат рамка за увеличаване точността при избор на лидери 
на мнение в социалните мрежи. По подобен начин Денг и колектив (Deng 
et al., 2013) изследват с помощта на математически модели влиянието на 
лидерите на мнение. Су и Чой (Sy, Choi, 2013) използват експеримента ка-
то научен метод, за да докажат теоретична рамка, която обяснява проце-
сите на разпространение на настроение в групите/екипите. По-конкретно 
авторите описват и проверяват двустепенен модел за активиране и разпрос-
транение на определено настроение сред лидери и сътрудници. Гетчер и 
Ренър (Gächter, Renner,2018) се осланят на лабораторно проучване15, за да 
изследват връзката между лидерство, вярвания и просоциално поведение. 
Авторите се спират на темата, водени от допускането, че поведението на 
хората в области като благотворителност, укриване на данъци, корпоратив-
на култура и корупция в значителна степен е повлияно от лидери (главни 
изпълнителни директори, политици и др.).

Количествените изследователски методи се градят на разбирането, че 
човешкото поведение може да бъде обяснено със социални факти. Въпре-
ки всички предимства на количествените методи, не са малко и критиките. 
Количествените методи слагат ударение върху обективността и се опитват 
да опишат реалността, но рядко успяват да обяснят субективните и дина-
мични процеси, свързани с проявленията на лидерството. Не трябва да се 
подценява и фактът, че при използване на инструменти, които оценяват 

14 Gupta, Singh, Khatri (2013). 
15 В конкретния случай можем да говорим за изследване от вида количествено – качест-

вено, включващо социален експеримент и наблюдение.
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ръководен стил, често има вероятност от получаване на социално-желани 
отговори, което води до изкривяване на резултатите. Друга основна крити-
ка е, че по-голяма част от изследванията върху лидерството са проведени 
в САЩ (House, Aditya, 1997; Conger, Kanungo, 1998). Вероятно това е една 
от причините за засиления интерес в крос-културен план, което е видно и 
от съществено нарасналия брой международни изследвания в последните 
години. 

КАЧЕСТВЕНИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИДЕРСТВОТО

В последните години нараства делът и на качествените изследовател-
ски подходи при изучаване на лидерството. Качествените методи за събира-
не и анализ на данни са полезни в области, в които количествените методи 
не успяват да обяснят изцяло изследваните явления. Според Джамджиева 
(2008)16 фокус групите в социалните науки могат да бъдат използвани като 
допълнителен източник на данни, който допълва резултатите, получени от 
друг метод, явяващ се основен за изследването. 

В областта на лидерството в последните години се наблюдава засил-
ващ се интерес към използването на качествени инструменти за събиране и 
анализ на информация. Провеждането на количествени изследвания може 
да се окаже скъпо, времеемко и сложно, но информацията, която може да 
се получи при правилно провеждане на качествено изследване, е обстоя-
телствена и дава широк спектър на разбиране и анализ на разглежданата 
проблематика. Качествените подходи позволяват по-задълбочена дискусия, 
осъзнато разбиране на отговорите на интервюирания, генериране на нови 
идеи и др. Качествените подходи помагат в откриването на нови идеи и 
явления, а не толкова в проверката на стари и съществуващи вече теории. 
За разлика от количествените изследвания, изследвания на лидерството, 
които използват качествени методи, се провеждат не само в САЩ, но и в 
други страни по света17. Брайман (Bryman, 2004) застъпва тезата, че когато 
се прилагат качествени изследвания, често се изследва начинът, по който 
лидерите и стилът им на лидерство насърчават промяната и/или изследват 
как се променят самите лидерски стилове.

Кленке (Klenke, 2015, с. xv) твърди: „Тъй като светът, в който работят 
лидери и мениджъри, става все по-сложен и комплициран в сравнение с 
миналото, неспирно променящ и възобновяващ се чрез усилващи фактори 

16 Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска (2008). Качествени методи в социалните 
науки. СУ „Св. Кл. Охридски“, с. 174, www.sociology-su.org .

17 Пак там.
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като глобализация, бързо развиващи се технологии, променливи динамики 
на работната сила, както и промени на схващанията за лидерството, има 
много какво да се извлече от качествените изследвания“. 

Анализ на случаи, фокус групи и интервю (структурирано, неструктури-
рано и дълбочинно) са предпочитаните качествени методи. Качествени ме-
тоди за събиране и анализ на информация използват Халим и Разак (Halim, 
Razak, 2014) в проучване, което дискутира комуникационните стратегии, 
които използват жените лидери. Авторите използват наблюдение, контент 
анализ и структурирани интервюта. Гирдуаскин и Ейвазаде (Girdauskiene, 
Eyvazzade, 2015) също изследват успешните жени на ръководни позиции в 
мултикултурен контекст, като използват дълбочинни интервюта. 

Браймън и колектив (Bryman et al., 1988) използват количествен метод 
(под формата на интервю), за да изследват ситуационните фактори, кои-
то взимат предвид ръководители на проекти в областта на строителството. 
Сайлс (Sayles, 1964) използва структурирано интервю за анализ на обстоя-
телства, промени и конфликтни ситуации. Уолдман и колектив (Waldman et 
al., 1998) изследва ръководители с помощта на количествени методи за ана-
лиз – интервю. На свой ред Пиотровски и Армстронг (Piotrowski, Armstrong, 
1989) избират на случаен принцип 25 записа от 80 интервюта на ръководи-
тели, излъчени по телевизионната програма CNN, за да оценят мениджъри-
те по двадесет и пет характеристики. Друг популярен метод е разказът на 
житейски истории и него предпочита Бой (Boje, 1995) и Спикочи и Тиран 
(Spicochi, Tyran, 2002). 

При провеждането на качествени изследвания следва да се отчитат 
важ ни характеристики като валидност и надеждност на получените данни. 
Критиките към тези методи включват твърдения, че анализите често са су-
бективни, ненаучни и основани на предположения.

ИЗПОЛЗВАНИ МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ЛИДЕРСТВОТО  
В РБЪЛГАРИЯ

Изследванията върху лидерството в РБългария следват общите светов-
ни тенденции. При проверка на всички разработки, които засягат лидер-
ството (търсене по ключова дума “leader*”) в портала за научни разработки 
http://www.bg.cobiss.net, към месец септември 2018 г. се установяват 143 за-
писа. Едва тридесет и седем са дисертационните трудове на теми, свързани с 
лидерството. При внимателен прочит на темите и текстовете, прави впечат-
ление, че интересът към лидерството и в българските научни среди се про-
явява в разнообразни области. Така например в професионално направле-
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ние 3.2. „Психология“ има защитени седем броя дисертационни трудове18, 
които най-общо изследват личностните характеристики и проявлението на 
определен лидерски стил. В професионално направление 3.3. „Политически 
науки“ има защитени три дисертации19, които като цяло изследват лидер-
ски проявления в действията на публични фигури и институции в историче-
ски план. В професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и 
информационни науки“ има защитени осем дисертационни труда20, за кои-

18 Голубович-Стоянович, А. М. (2017). Нови стратегии за лидерство и тяхното влияние 
върху комуникацията на служителите в организацията, СУ „Св. Климент Охридски“, Фи-
лософски факултет, Катедра по социална, трудова и педагогическа психология; Гацова, В. 
С. (2017). Времева перспектива и управленски стил на организационния лидер, СУ „Св. 
Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра по социална, трудова и педагогическа 
психология; Карастоянов, Г. С. (2017). Индивидуални различия при вземането на решение, 
Военна академия „Георги Стайков Раковски“, Факултет Национална сигурност и отбрана, 
Катедра Психология и лидерство; Куманова, М. В. (2017). Стрес и стратегии за справяне със 
стреса във военна среда на Българската армия, Военна академия „Георги Стайков Раковски“, 
Факултет Национална сигурност и отбрана, Катедра Психология и лидерство; Митевска-
Енчева, М. М. (2016). Личностни и ситуационни фактори на организационното поведение, 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Факултет Национална сигурност и отбрана, 
Катедра Лидерство; Христова, П. С. (2011). Лидерски стилове и стратегии за справяне със 
стреса в организациите, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра по со-
циална, трудова и педагогическа психология; Димитров, Д. Я. (2011). Влияние на индивиду-
алните различия върху лидерския стил при офицери от Българската армия, Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“, Факултет Национална сигурност и отбрана, Катедра Лидерство.

19 Прокопова, Д. Г. (2015). Променящата се роля на Председателството на Съвета на ЕС 
и проблемът за дефицита на лидерство, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, 
Катедра Политология; Димитров, А. С. (2013). Апостолството в политиката, УНСС, Факул-
тет Международна икономика и политика, Катедра Политология; Танева, А. Г. (2006). Лидер-
ският обществен модел. Спасяването на евреите в България в политически дискурс, СУ „Св. 
Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра Публична администрация.

20 Стойчева, Б. А. (2017). Лидерски стилове в малки и средни фирми: организационно-
психологически аспекти, Университет по библиотекознание и информационни технологии; 
Кочева, Д. Л. (2017). Жената-лидер в българското общество, Университет по библиоте-
кознание и информационни технологии; Ибрахими, Г. (2017). Организационната култура на 
спортните организации като фактор на националната сигурност, Университет по библиоте-
кознание и информационни технологии; Петрова, В. М. (2017). Влияние на елитите върху 
държавността и сигурността във Втората българска република (1991 – 2016 г.). Университет 
по библиотекознание и информационни технологии; Василев, С. (2018). Лидерство в глобал-
на медийна среда: политическо лидерство и журналистически интерпретации през първото 
десетилетие на ХХI в., СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масо-
ва комуникация, Катедра Комуникация и аудиовизуална продукция;  Павлова, М. В. (2018). 
Кризата в обществото. Манипулация – появата на лидера Спасител: сравнителен анализ на 
някои българо-американски комуникационно-манипулационни практики в периода 2008 – 
2014 г., СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, 
Катедра Комуникация, връзки с обществеността и реклама; Тодоров, С. (2013). Лидерството 
в борбата с тероризма – същност и развитие, Университет по библиотекознание и информа-
ционни технологии; Нанкова, М. Т. (2007). Невербалната комуникация в PR на политическия 
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то може да се направи широко обобщение, че разглеждат проявлението на 
лидерството в различни дискурси, като дискутират ефектите от проявеното 
лидерство в конкретни ситуации и със специфичния прочит на обектите на 
лидерското действие. В професионално направление 3.7. „Администрация 
и управление“ са успешно защитени пет дисертации21, които се опитват да 
дадат допълнително знание за взаимовръзката между лидерството и други 
факторни детерминанти като емоционална интелигентност, пол, организа-
ционна култура и др. В професионално направление 3.8. „Икономика“ има 
защитена една дисертация, с която авторът си поставя за цел да проучи на 
емпирично равнище възприемането на лидерските аспекти, състоянието и 
въздействието на потребността от лидерство и лидери с политиките за тях-
ното ефективно развитие, а също и възможностите за подходящи управ-
ленски „решения на лидер(ство)“ на висшия мениджмънт, насочени към 
инициативите за лидерско развитие в бизнес организация22.

Другото професионално направление, в което има засилен интерес в об-
ластта на лидерството, е 9.1. „Национална сигурност“. Налични са девет ди-
сертационни работи, които разглеждат лидерството в контекста на военното 
дело и сигурността на държавата23. Без да се спираме подробно, но с цел 

лидер, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Правно-исторически факултет, Катедра по връзки с общест-
веността.

21 Белалова, Б. (2011). Развитие на политическите лидери, Нов български университет; 
Пенчева, М. Ц. (2016). Влияние на лидерството и организационната култура върху прак-
тиките за трансфер на знание в публичната администрация, Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, Факултет Бизнес и мениджмънт, Катедра Мениджмънт и бизнес развитие; Илиев, 
И. Ж. (2015). Разработване на методика за изследване връзката между лидерство и емоцио-
нална интелигентност, УНСС, Факултет Управление и администрация, Катедра Управление; 
Петкова-Гурбалова, И.Т. (2013). Лидерски стил на мъже и жени ръководители в България, 
СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, Катедра Стопанско управление; Идрис, 
Ф. Ф. (2015). Ръководителят лидер – ключов фактор в мотивирането на човешките ресурси в 
сферата на туризма, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Катедра Адми-
нистрация и управление.

22 Димитров, К. Р. (2016). Развитие на лидерство и лидери в бизнес организацията (по 
примера на големи бизнес организации в Р България), 2016, УНСС, Бизнес факултет, Катед-
ра „Индустриален бизнес“.

23 Николова, Е. Н. (2016). Еволюция на политиките на НАТО за връзки с обществеността, 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Факултет Национална сигурност и отбрана, 
Катедра Лидерство; Игнатов, Б. П. (2015). Възможности на компетентностните модели за из-
граждане и развитие на лидери, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Факултет На-
ционална сигурност и отбрана, Катедра Лидерство; Димитров, Д. Р. (2015). Възможности за 
усъвършенстване на професионалното лидерство във военните формирования, Национален 
военен университет „Васил Левски“, Факултет Общовойскови, Катедра Национална и регио-
нална сигурност; Марков, К. М. (2010). Организация и управление на участието на подразде-
ленията от българската армия при справяне с последиците от екстремални ситуации,  Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“, Факултет Национална сигурност и отбрана, Катедра 
Лидерство; Александров, И. С. (2008). Социалнопсихологическа диагностика на лидерската 
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пълнота на изброяване на научните търсения в областта на лидерството в 
РБългария, следва да отбележим, че има и дисертации в професионални на-
правления 1.1. „Управление на образованието“, 1.2. „Педагогика“, 2.2. „Ис-
тория и археология“, 8.4. „Театрално и филмово изкуство“ и др. Това на свой 
ред доказва широкия обхват и множеството области и контексти на проявле-
ние на лидерството като феномен и социална релация24. 

Независимо от разнообразието в професионалните направления и по-
твърдената интердисциплинарност на темата, ясно се вижда, че в последни-
те пет години има доказано засилен изследователски интерес, като броят на 
научните разработки се увеличава. Използват се както количествени, така 
и качествени методи за събиране и анализ да данни. Качествените методи 
включват контент анализ, изследване на случаи, структурирани и дълбо-
чинни интервюта. При количествените методи прави впечатление, че по-
вечето автори използват самостоятелно разработен емпиричен инструмент, 
като в някои случаи стъпват и се опитват да допълнят утвърден и валидиран 
инструментариум. 

Един от най-често използваните изследователски методи в последните 
пет години е МВЛС (Multifactoral Leadership Questionnaire). Методът се из-
ползва от Стойчева (2017), Гацова (2017), Петкова – Гурбалова (2013). 

В разработките се срещат и други валидирани изследователски инстру-
менти, използвани цялостно или частично: Въпросник за изследване на 
удовлетвореност от комуникацията, разработен от Даунс и Хейзън (Downs, 
Hazen, 1977) – Голубович-Стоянович (2017), Въпросник за измерване на 
личностните характеристики по модела „Големите пет“, Въпросник за 
времевата перспектива (ZTPI), разработен от Зимбардо и Бойд (Zimbardo, 
Boyd, 1999) – Гацова (2017), Въпросник за лидерските стилове на Нортхаус 
(Northouse, 2018) – Димитров (2016), Методика за оценка на стила на ръко-
водство, разработена от Центъра по психология „Навгалъ“ – Лилова (2016), 
инструменти за измерване на емоционална интелигентност: MSCEIT (The 

подготовка на курсанти, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Катедра Обществени науки и лидерска 
подготовка; Николова, К. И. (2007). Професионален стрес и темпераментни особености на 
офицерите от стратегическото и оперативното нива управление, Военна академия „Георги 
Стойков Раковски“, Катедра Стратегическо ръководство и лидерство; Петков, Г. К. (2007). 
Модусите на преднамереното пряко скрито разузнавателно присъствие, Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“, Катедра Стратегическо ръководство и лидерство.

24 Тукидиду, Х. Н. (2017). Училищният директор като ефективен лидер в началното 
училище в областта Пафос, Кипър, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, 
Катедра Дидактика; Илчевска, М. Д. (2002). Власт и лидерство у българите: етнокултурни 
наблюдения, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии; Узунов, Я. С. 
(2009). Публичната реч като средство на лидерските функции в демократичното общество, 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“; Кацарова, Р. Г. (2010). Димитър Тончев общественик, политик, 
партиен лидер, Българска академия на науките, Институт по история; Иванова, З. Г. (2006). 
Лидерството при трансформациите в публичната сфера, ЮЗУ Неофит Рилски-Благоевград, 
Правно-исторически факултет.
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Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test) – Илиев (2015), Въпросник 
за диагностика на организационната култура на Камерън и Куин – Стойчева 
(2017) и др. 

Научните издания в България също съдържат ключови статии, посве-
тени на лидерствотои неговите проявления. Основните научни области, в 
които попада лидерството като изучаван феномен са: историята и полити-
ка – разглеждане, анализ, сравнение на конкретни исторически фигури или 
прочит на определени исторически обстоятелства (Тодев, 2015; Петков, 
2009; Венкова, 2011), педагогика – разглеждане фигурата на учителя и/или 
директора в ролята на лидер (Кривирадева, 2018; Лилова, 2016; Цветанска, 
2005; Маджирова, 2002), психология – дискусия върху психологическите 
характеристики на явлението лидерство (Узунов, 2016; Радославова, 2009; 
Русинова и колектив, 2002) и военно дело – дискусии върху определени 
качества, присъщи и/или необходими за развитието на кадрите при военна 
подготовка (Пеев, Александров, 2007; Райчева, 2005; Петкова, 2015). 

В последните години се засилва интересът, съответно публикациите в 
научната периодика, и към лидерството като функция на управлението (Гю-
рова, 2015; Куцуманска, 2009; Хаджиев, 2011, Димитрова, 2015). Задълбо-
чени дискусии върху лидерството откриваме от българските изследователи 
като Цв. Давидков, Д. Сотирова, Ж. Владимитров, Цв. Семерджиев, Г. Пе-
тков, Кр. Хаджиев, К. Владимирова, Д. Панайотов, С. Джонев и др. 

Иванов (2014а, 2014б, 2015) прави редица изследвания в областта на 
лидерството, които издава в самостоятелни печатни издания. Авторът въз-
приема иновативен подход и обвързва лидерството с екзистенциално-цен-
ностната система Арете. Иванов разгръща своя дискусионен дискурс върху 
идеята, развита от М. Ландсбърд25, а именно, че лидерството се гради върху 
три основни фундамента: идея, вдъхновение и импулс. Интерес представля-
ва и пирамидата, която авторът представя, в която обединява пирамида на 
ценностите Арете и пирамида на компетентностите. Според Иванов (2015, 
с. 79) лидерството върви ръка за ръка с властта, като лидерът е ефикасен, не 
когато разчита пряко на властта, а на влиянието, което властта осигурява. 
Това е важен елемент, тъй като авторът набляга на факта, че една от отли-
чителните черти на лидера е умението му да оказва целенасочено влияние 
върху своите последователи. Умението лидерите да обединяват и да водят 
хората в определена посока според автора се дължи на две причини (с. 89) – 
вътрешни (личностни) и външни (характеристики на групата).

Лидерството е тема, на която е посветена международна научно-прак-
тическа конференция „Лидерството – време е за промени“ през 2015 г., ор-
ганизирана от Нов български университет. Всички доклади са представени 
в сборник със същото наименование. По време на конференцията са раз-

25 Ландсбърг (2002). 
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гледани три тематични направления: Глобалното лидерство – иновацион-
ни модели в икономиката, политиката и бизнеса; Лидерството – добрите 
практики в бизнеса, администрацията и туризма и Международно бизнес 
сътрудничество. В следващите страници са представени някои от изнесени-
те доклади по време на форума. 

Дуранкев (2015, с. 110) в статия, озаглавена „Защо няма глобални лиде-
ри“ поставя няколко важни акцента, които се отнасят до съвременния про-
чит на лидерските теории. Авторът разглежда лидерството от технологична 
(притежаването на власт за реализация на идеите), икономическа (притежа-
ване на власт за разширяване на периметъра на влияние), социологическа 
(влияние на идеите върху общността) и психологическа (доминантна мар-
ка в човешкото съзнание). Авторът определя лидера от съвременна гледна 
точка като „…открояваща се личност (организация) с изключително модер-
ни (понякога и модни) идеи, които са достатъчни за упражняване на соци-
ологическо влияние върху обкръжаващата среда и които служат като вода-
чески в пространството и времето, и са налице достатъчно средства, за да 
бъдат реализирани“. Според автора не винаги лидерите са най-популярните 
лица в масовите средства за комуникация и обратно – не винаги медийните 
лидери са „истинските“ лидери. 

Радев (2015) разглежда лидерството през ХХI век като поставя акцент 
върху необходимостта от осмисляне на ценностите за прилагането на ефек-
тивно лидерство, както и от постоянно съобразяване със заобикалящата 
среда. Авторът предлага разработването на критериално-времева матри-
ца на лидера, която да послужи като база за разработване на методики за 
подбор, наемане, обучение на „таланти – водачи“. Авторът извежда отно-
во идеята за глобално лидерство, което да очертае рамките и посоките за 
развитие на световната икономика. Авторът изказва твърдението, че всяко 
поколение има своите лидери и че много малко от известните световни ли-
дери са признати от следващите поколения (с. 394). Последното твърдение 
отваря възможности за научна полемика, т.к. в други изследвания се срещат 
напълно противоположни тези. Г-н Радев прави допускането, че „поколени-
ята през XXI век ще разполагат с т.нар. технологии на бъдещето, които ще 
им осигурят необходимото време и възможности за духовно израстване…“ 
(с. 397). Авторът изброява качества, умения и компетенции, които ще са 
необходими на лидерите през ХХI век: висока обща и техническа култу-
ра; професионализъм, интердисциплинарни и мултипрофесионални знания 
и умения; задълбочени знания в областта на психодинамиката и психомо-
ториката; високи морални и етични устои, честност и достойнство; силни 
волеви качества и самочувствие; креативност и пространствено мислене; 
емпатия и духовна интелигентност; коучинг умения и знания за работа в 
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екипна и мултикултурна среда; последователност в действията и умения 
за взимане на решения в трудно прогнозируема среда; желание и възмож-
ности за перманентно повишаване степента на образованост; умения за по-
емане на риск; комуникационни умения; гъвкавост, проницателност и пр. 
Авторът прави обобщението, че главните роли на лидерите на ХХI век ще 
бъдат свързани с информацията, вземането на решения и взаимоотношени-
ята в организациите. Интерес представлява научната разработка на Хаджи-
ев (2015), озаглавена „Иновационни лидерски модели“. Според автора ли-
дерството е „функция на обстоятелствата…., а лидерите имат способността 
да влияят на индивидите, като развиват техния потенциал и ангажираност в 
процеса на реализиране на организационните цели“ (с. 172). Авторът прави 
находчив синтез на разработваните лидерски теории във времето, като ги 
разпределя в координатна ос със следните дименсии: по хоризонтала – ди-
намика на поведение – което разглежда лидера в статика (анализ на лидер-
ски качества) и динамика (анализ за лидерски стилове) и по вертикала – рав-
нище на ситуационността – в зависимост от степента, в която конкретните 
обстоятелства определят лидерското поведение. Хаджиев (2015) обособя-
ва три групи лидерски стила, а  именно: транзакционен, харизматичен и 
трансформационен. Авторът представя разработената от Манц (Manz, 1991) 
концепция за самолидерството. Идеята, залегнала в тази теоретична рамка е 
упражняването на лидерството от страна на ръководителя върху самия себе 
си, което изисква умения, включващи самокритичност, зрялост, умения за 
фокус върху ценности и др. Групата/екипът се състои от индивиди, които 
възприемат себе си и действат като лидери, а общата работа се основава на 
екипна система от ценности и норми. Хаджиев стига до заключението, че 
новите теории за лидерството са интегративните, които обединяват различ-
ни характеристики на лидерството, в т. ч. отличителни черти, поведение, 
процеси на влияние и ситуационен контекст (с. 183). Като тенденция в раз-
витието на лидерството авторът разглежда подробно атрибутивното лидер-
ство, основано на причинно-следствения подход, при който основно място 
заемат последователите/членовете на групата. 

Във втора част на настоящата студия (в том 19 на Годишника) са раз-
гледани най-нови и актуални тенденции в изучаване на лидерството. 
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Addressing the fiscal imbalances requires monitoring of debt dynamics. There exists a coun-
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fiscal consolidation is the appropriate policy to prevent the economy from surpassing the critical 
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INTRODUCTION

Along the path to economic growth the fiscal policy has to be based on a 
sound financial footing. Any deviation from the financial parameters leads to debt 
accumulation. In the long run such macroeconomic dynamics is unsustainable. 
The return to stable fiscal fundamentals is a tedious task. Fiscal consolidation is 
the policy to ensure stabilizing of the public finances. It turns out that such con-
solidation measures are difficult to implement and regularly lead to doubts about 
the adequacy of the chosen approach, that is, whether front-loaded or back-loaded 
consolidation is more appropriate. Principally the acceleration of debt dynamics 
could be the result of fiscal profligacy as well as of inadequate implementation of 
fiscal tightening. 

LITERATURE REVIEW

More often than not the urgency of fiscal consolidation comes from the rapid 
and unsustainable public debt accumulation in the economy. However, in the 
empirical literature the debate about the presence of nonlinearity in growth-debt 
relationship is inconclusive. The discussion corresponds with the identification of 
the critical level of debt, which the economy can service. In fact, the debt thresh-
old is country-specific which makes the fiscal governance harder.

Pattillo, Poirson and Ricci (2002, p. 14) examine the nonlinear impact of the 
external debt on growth in a sample of 93 countries in 1969 – 1998. They con-
clude that the average influence of debt becomes negative at 35 – 40% of GDP, 
while its marginal impact turns into negative at much lower values – half of the 
previously mentioned values (Pattillo, Poirson and Ricci, 2002, p. 15). Further-
more, they find out that the high level of debt weighs on the economic growth by 
reducing the effectiveness of the investments rather than their quantity.

Clements, Bhattacharya and Nguyen (2003, p. 11) prove that high levels of 
debt affect the economic growth of low income counties negatively. The growth-
reducing effect of debt appears as soon as the nominal level of the external debt 
reaches a threshold of 50% of GDP. This direct effect turns into a drag on the 
effective use of resources. The costs of debt servicing rather than the debt level 
decrease the public investments in a nonlinear way (Clements, Bhattacharya and 
Nguyen, 2003, p. 17).

Reinhart and Rogoff (2010, p. 7) rely on descriptive statistics in order to 
show that the public debt level above 90% of GDP affects the median economic 
growth negatively by 1%, while the average rate of economic growth falls even 
more. They conclude that the debt threshold is similar for both developed and 
developing economies. Nevertheless, the emerging economies tend to have lower 
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external debt threshold (private and public) – beyond 60% of GDP the annual 
growth of GDP drops by about 2% (Reinhart and Rogoff, 2010, p. 16).

Checherita and Rother (2010, p. 15) examine the relationship between debt 
and per capita GDP for 12 euro area countries in 1970-2009. As with Reinhart 
and Rogoff (2010), they provide evidence that this relationship is nonlinear, that 
is, public debt beyond 90-100% of GDP exerts negative influence on the econom-
ic growth. The confidence intervals of the critical threshold imply that the nega-
tive effect may be triggered above 70 – 80% of GDP (Checherita and Rother, 
2010, p. 19). 

Through a threshold model Égert (2012, p. 15) finds arguments in favor of 
negative nonlinear relationship between indebtedness and economic growth. The 
results are quite sensitive to the chosen time series length and countries, data 
frequency and assumptions for the required minimum number of observations 
in each regime. The negative nonlinear effect begins at very low levels of public 
debt (between 20% and 60% of GDP) which differs to what other researchers 
have found out (Reinhart and Rogoff, 2010; Checherita and Rother, 2010).

The outlined thresholds from the empirical papers provide a reason why a 
country should resort to fiscal consolidation before the debt surpasses the in-
dicative threshold. Another argument in favor of debt-reducing fiscal measures 
is that higher debt discourages foreigners from investing in the country and also 
decreases its market value below the nominal value. Therefore, both the govern-
ment and its creditors could benefit from curbing the debt (Krugman, 1989, p. 
12). Identifying the critical debt level is just as important as knowing how the 
government accumulates debt.

The unsustainable accumulation of debt could be viewed as a reason for a 
given country to resort to fiscal consolidation. Several papers in the empirical lit-
erature have reached the conclusion that fiscal effects are nonlinear, that is, they 
depend on the output gap. This argument explains why the fiscal consolidation 
might not reach its goals. The nonlinear fiscal effects are generated through the 
countercyclical behavior of the fiscal multiplier.

Auerbach and Gorodnichenko (2010, p. 12) conclude by means of SVAR 
model that the fiscal multipliers are higher in an economic crisis than in an expan-
sion – the expenditure multiplier ranges from 0 to 0,5 in an expansion, while it 
ranges from 1 to 1,5 in a crisis. Using different methodology with fewer assump-
tions Auerbach and Gorodnichenko (2011, 13 – 16) confirm their previous results 
and add that other macroeconomic variables also manifest cyclical behaviour. It 
turns out that the fiscal multipliers are strongly countercyclical (Canzoneri et. al., 
2011, p. 13) and can take values exceeding 2 during recessions and declining be-
low 1 during expansions. In a study for the Bulgarian economy Muir and Weber 
(2013, p. 8) reach the conclusion that during a crisis the values of the expenditure 
and revenue multiplier of a positive shock are 0,3 and -0,5 respectively. In a 
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positive output gap they drop to 0,2 and -0,4 respectively. Furthermore, Karagyo-
zova, Deyanov and Iliev (2013, p. 21) estimate that the value of the expenditure 
multiplier in Bulgaria decreases from 0,3 to 0,15 in 1999 – 2007 then it doubles 
for a period of two years and afterwards it falls to the precrisis value. The debate 
of the multiplier values corresponds to the discussion about the effects of fiscal 
consolidation across the business cycle. Jorda and Taylor (2013, p. 28) conclude 
that the fiscal tightening contradicts the goal of short-term economic growth. This 
inference is highly relevant in a slump when the fiscal adjustment of about 1% of 
GDP leads to an accumulated loss over 5 years of 4% of real GDP, while this loss 
amounts to only 1% of GDP in an expansion.

During a crisis the stabilizing function of the fiscal policy comes to the fore, 
while in an economic expansion the fiscal policy might assume a restrictive 
stance. The issue about the sustainability of the public finances confers additional 
complexity which in certain circumstances imposes restrictions on the feasible 
moves of the government in a recession. The inability for adequate anticyclical 
fiscal measures forces the government to the dilemma between counteractions 
against the crisis and financial stability of the economy. As always the balance 
between the goals is essential, but sometimes it might turn out to be unachievable. 
In fact, the financial markets define the degree of bindingness of the dilemma.

METHODOLOGY

The intertemporal government budget constraint demonstrates whether the 
debt rises too fast compared to the government ability to service it.

b d i
g
bt t t= +

+
+ −

1
1 1  (1)

where
bt and bt–1 is the ratio of public debt to GDP in moment t and t–1, 
i is long-term interest rate for convergence assessment purposes (LTIR),
g is the growth rate of nominal GDP 

The debt ratio increases due to two reasons. The first one is that the govern-
ment issues debt so as to finance its primary deficit. The second one comes from 
the obligation to pay off the interest on the outstanding government debt. 

Provided that the primary deficit is zero, the government collects enough 
revenues to finance its noninterest expenditures. In this case the government in-
creases the debt by (1 + i), that is, the interest payments on the outstanding public 
debt. This coefficient inflates the debt ratio. However, the nominal GDP rises 
by (1 + g), which leads to more tax revenues for the budget. This factor reduces 
the debt to GDP. The net effect of both factors is reflected in the coefficient   
(1 + i)/(1 + g). If i > g, the debt to GDP rises and vice versa.
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The change in the government debt could be shown when equation (1) is 
transformed into:

∆b d i g
g
bt t

t t

t
t= +

−
+ −1 1.  (2)

The extent to which the government can reduce its debt bt depends on the 
interest rate – growth differential (IRGD). The higher the spread (it – gt) is, the 
harder is for the government to decrease the debt. Provided that the interest rate 
and the growth rate are approximately equal, then a balanced primary budget suf-
fices to keep the debt dynamics stable. The dynamic budget constraint confirms 
the interplay between the government and the financial markets in the formation 
of the public debt in any period.

It is of great interest to reveal the impact of the fiscal impulses2 not only on 
the budget balance, but also on the public debt of the country. Besides, it is nec-
essary to capture the countercyclical behavior of the fiscal multiplier. This could 
be achieved most easily by finding the values of the expenditure and the revenue 
multiplier for any given year. To that end it is suggested a direct way to estimate 
the Keynesian fiscal multiplier, which avoids the difficulty to take into account 
the specific tax system and doesn’t rely on the knowledge of marginal propensity 
to consume (c) and import (m). The Keynesian expenditure multiplier (aG) is:

α
τG c m

=
− × −( ) +

1
1 1  (3)

where t is the income tax rate. If the ratio is multiplied by the GDP the equation 
looks as follows:

α
τG
GDP

GDP c GDP m GDP
=

− × −( )× + ×1
.

The substitution of consumption (C) for c × (1 – t) × GDP and import (Im) 
for m × GDP leads to:

αG
GDP

GDP C Im
=

− +
.

This equation can be replaced with its alternative:

αG
GDP

GDS Im
=

+
 (4)

where GDS is gross domestic savings. The Keynesian tax multiplier (aT) could 
be derived in a similar manner:

2 The fiscal impulse is the difference between the current and previous cyclically-adjusted value 
of a given budget element, divided by the real GDP. The cyclical adjustment is performed by means 
of the Hodrick-Prescott filter.
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αT
C

GDS Im
= −

+
.  (5)

The suggested formulae for the multipliers can subsequently be used to de-
scribe explicitly the impact of the fiscal impulses on the debt dynamics.

Let (1 + i)/(1 + g) = ϕ, then in moment t the equation looks as follows:

b d bt t t t= + −ϕ 1  (6)
and in moment t-1 the equation is:

b d bt t t t− − − −= +1 1 1 2ϕ .  (7)

The difference between the two equations gives the growth form:

∆ ∆b d b bt t t t t t= + −− − −ϕ ϕ1 1 2.  (8)

Since DY = aG × DG, then

∆ ∆Y
Y

G
YG= ×α  (9)

where aG  is the expenditure multiplier and DY/Y = g is the nominal economic 
growth.

If the revenue impulse DTA/Y is constant, then the substitution of eq. (9) into 
eq. (8) gives the final relationship between the change in the debt ratio and the 
expenditure impulses:
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(10)

As before, the relationship between debt and revenue impulses could also be 
derived. If the expenditure impulse DG/Y is constant, then after the substitution 
of eq. (9) into eq. (8) gives the final relationship between the change in the debt 
ratio and the revenue impulses:
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Equations (10) and (11) decompose the change in the debt ratio into com-
ponents – the impact of discretionary impulse on the deficit and the accumulated 
debt burden.

Summarizing the debt surveillance methodology leads to the derivation of a 
criterion for the urgency of fiscal consolidation.

Table 1. Debt-multiplier matrix for implementation of fiscal consolidation

Public debt to GDP
Level low high

Multiplier
low 1. no need of fiscal consolidation 2. front-loaded fiscal consolidation
high 3. back-loaded fiscal consolidation 4. role of international financial  

    institutions

In Table 1 the size of the fiscal multiplier (revenue or expenditure multiplier) 
and the share of the public debt in GDP conceptually imply a feasible approach 
to fiscal consolidation at any given moment. The most favorable situation for 
the economy in terms of the public finances as shown in quadrant 1 is character-
ized by relatively low public debt ratio and relatively low fiscal multiplier. These 
parameters are usually accompanied with good economic conditions and don’t 
imply fiscal consolidation.

In quadrant 2 the high debt ratio suggests urgent measures. The front-loaded 
fiscal consolidation is recommended when the fiscal multiplier is low as a result 
of good economic conditions which can mitigate the negative impact on the ag-
gregate demand. Such a situation might arise due to continuous lax fiscal policy, 
which the financial markets don’t encourage anymore with regard to the long-
term perspectives of the economy.

The back-loaded consolidation in quadrant 3 is advisable when the fiscal 
multiplier is relatively high on account of unfavorable economic conditions. Be-
sides, the low public debt-to-GDP ratio stimulates nonricardian behavior of the 
economic agents and ensures fiscal comfort so the government is not subjected to 
binding financial constraints. Such circumstances arise due to continuous prudent 
fiscal policy followed by a recession.
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The most unenviable situation for a given country is suggested by quadrant 
4. Falling into debt trap is disastrous for the economy. However, when the high 
debt burden is accompanied by a crisis in all or most of the trade partners, the 
fiscal multiplier is likely to rise. The intuitive approach for an immediate fiscal 
restructuring would only deepen the crisis because of the amplified impact of the 
fiscal impulses on the real economy. It’s in these circumstances that the interna-
tional financial institutions come to the fore as they are able to provide financing 
at lower rates for an extended period of time. Addressing the problems in the 
public finances by a credible medium-term consolidation plan will eventually 
lead to overcoming the fiscal hardships.

RESULTS

Inferences about the sustainability of the debt dynamics of Bulgaria in 2001 
– 2016 can be derived from its structure. As a whole the effect of the snowball is 
negative throughout the whole period. It is highest in absolute terms before 2009 
and after 2015 while in the crisis years its impact wanes mainly due to fears that 
the country might fall into a debt trap. Since the snowball effect takes into account 
the financial markets’sentiments and the national economic conditions, it is like 
an external grade on the fiscal policy parameters. Given the spread debt problems 
among EU countries the negative snowball effect of Bulgaria is a positive mark 
for the macroeconomic governance, which could easily be noticed when looking 
at the yields of the sovereign bonds. The budget deficits have had a nonuniform 
impact on the change of the debt ratio. Several periods of fiscal influence could 
be discerned. The years in the run-up to the crisis mark a drop in the public debt 
due to the synergetic influence of the economic growth and falling yields of the 
government bonds and 2016 is likely the beginning of debt reduction. 
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Fig 1. Decomposition of the debt ratio of Bulgaria in 2001 – 2016

Source: Eurоstat, Bulgarian National Statistical Institute.

The other two periods – before 2002 and during the crisis – may seem identi-
cal to one another in terms of the positive fiscal effect on the debt, but they are 
qualitatively different with regard to the outcome. Until 2002 the debt ratio falls, 
because the economy is in an expansion in the business cycle, while in 2009 it 
rises and it is subsequently supported by the consecutive budget deficits. Namely, 
the accumulated confidence in the economy turns out to be a favorable factor for 
the Bulgarian government, that is, the past debt dynamics is crucial in the wake of 
the crisis. The more expansionary fiscal policy against the backdrop of a negative 
snowball effect and negative output gap is extremely beneficial move, because 
the debt will rise by less than the size of the fiscal impulse. Besides, given the 
higher fiscal multiplier due to the crisis, such move is more than justified. In such 
specific circumstances assuming short-term conservative fiscal stance might turn 
out to be a suboptimal choice with regard to the economy.

The followed conservative fiscal policy contributed to the stabilization of the 
public finances in 2003 – 2016. This type of policy rendered the governmental 
policy more credible, as evidenced by the falling yield of the sovereign bonds. 
That is why the spike in the long-term interest rate in 2009 is rather a transitory 
overreaction of the financial markets to the short-term economic perspective of 
the EU. Understandably, Bulgaria as a member of the EU was afflicted by the 
unfavorable interest dynamics in question. This argument of temporary reaction 
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also gets confirmation in the subsequent negative trend of the yield, though after 
2011 the yield moves in correlation with the debt problems of some EU member 
states. Notwithstanding, the overall EU conditions didn’t prevent Bulgaria from 
refinancing its debt favorably in 2013 and 2015. It is of great importance that 
the given argument unequivocally endorses the high integration of Bulgaria into 
the European financial markets, which is eased largely by the high openness of 
the economy and the fully liberalized financial account of the balance of pay-
ments. The integration process of Bulgaria is most visible in the financial sphere. 
However, this fact should also be examined from another perspective. Despite 
the positive influence on Bulgaria’s business conditions, the capital inflow till 
2009 was dominated by short-term capitals. This made the economy vulnerable 
to foreign economic shocks. Therefore, the subsequent large capital outflow was 
the paid “debt” price of the economic growth and turned into one of the main 
factors for the recession in 2009 and depression which lasted till 2015 (Konsulov, 
Kabaivanov, 2017, p. 12).

Since the aim is to reveal the effects of the fiscal measures on the debt ac-
cumulation it is vital to connect the dynamic budget constraint with the fiscal 
impulses explicitly.

In Fig. 2 the waning snowball effect in the beginning of the period can be 
discerned beyond the falling debt ratio, because the long-term interest rate drops 
faster than the rate of economic growth generated by the expenditure impulses. 
Throughout the whole analyzed period the expenditure impulses contribute to the 
increase in the debt-to-GDP ratio as this impact amplifies after the worsening of 
the business conditions in 2009. Furthermore, it can also be concluded that the 
debt ratio dynamics closely follows the positive cyclically-adjusted expenditure 
impulses from 2009 onwards.
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Fig 2. Decomposition of the impact of the ezpenditure impulses  
on the change in debt ratio of Bulgaria

Source:  Bulgarian National Bank, Bulgarian National Statistical Institute.

In Fig. 3 the revenue impulses exert minor negative impact till 2009. As 
with expenditure measures, the revenue impulses get a little bit stronger after the 
outburst of the crisis. Expectedly, the revenue actions contribute to the reduction 
of the public debt to GDP, though weakly. 

It could be pointed out that the debt dynamics before 2006 has been dominat-
ed by the snowball effect. In 2007 – 2008 the change in the debt ratio due to rev-
enue impulses is effectively insignificant. Nevertheless after 2009 the debt ratio 
is entirely a function of the budget dynamics due to the more active government 
policy mainly through the expenditures and the better refinancing conditions.

The debt dynamics depends not only on the fiscal stance and the fiscal mul-
tiplier, but also on the yield of the sovereign bonds. In fact, the financial markets 
give a grade on the adequacy of the fiscal policy, which can affect the change of 
the debt ratio. The negative capital markets’ sentiments are able to render even 
the most urgent anticyclical fiscal policy damaging.

The debt-multiplier matrix could be applied on the Bulgarian economy so as 
to examine the urgency of fiscal consolidation through the analyzed period.
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Fig. 3. Decomposition of the impact of the revenue impulses on the change  
in the debt ratio of Bulgaria in 2004 – 2016

Source:  Bulgarian National Bank, Bulgarian National Statistical Institute.

After the adoption of the currency board arrangement in 1997 and with the 
help of the international financial institutions the debt problems of Bulgaria be-
gan to normalize swiftly (Minasyan, 2007, p. 216). However, in the beginning of 
2000 Bulgaria was still positioned in quadrant 4, as its gross external debt was at 
86,9 % of GDP and due to the economic and financial crisis in 1996 – 1997 the 
fiscal multiplier was still relatively high. The rules of Currency Board Arrange-
ment in Bulgaria are directed towards the reduction of the risk of debt trap by a 
prohibition for the central bank to monetize the government budget deficit. This 
restriction obliges the government to spend as much as the collected tax revenues 
and when in need of additional financial resources it must issue bonds on the open 
capital market. In this regard the fiscal reserve is supposed to generate confidence 
that the government will respect all of its debt obligations to creditors. Although 
the fiscal policy in accordance with the currency board arrangement generated 
fiscal comfort for the government, it can dissipate rapidly in a sequence of short-
sighted fiscal decisions.

Following the outbreak of the crisis quadrant 3 describes the situation of 
Bulgaria. The prudent fiscal policy prior to the crisis has preserved stable fiscal 
fundamentals (public debt and budget deficit) which led to favorable refinancing 
conditions. Weighting the various factors during the crisis such as the negative 
economic growth, the relatively reduced openness of the economy, the relatively 
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low money supply, the fixed exchange rate and last but not least higher multiplier 
characterizes a situation which doesn’t imply aggressive fiscal restrictions. That 
is why the back-loaded fiscal consolidation seemed the most favorable choice for 
Bulgaria in 2009.

CONCLUSION

The debt ratio itself cannot be the only factor to provide guidance for the 
urgency of fiscal consolidation. The nonlinear fiscal effects allow the implemen-
tation of such policy in an expansion, but in a negative output gap this policy 
can be self-defeating. Therefore, the monitoring of the debt dynamics within the 
business cycle will suggest an appropriate approach for addressing the fiscal im-
balances.

The conservative fiscal policy of Bulgaria implied by the currency board 
arrangement rendered the governmental policy more credible as evidenced by 
the falling yields of the sovereign bonds. The cause of the large debt-reducing 
contribution from the snowball effect prior to the crisis of 2008 is the negative 
IRGD. Furthermore, the decreasing debt ratio previous to the crisis is helped by 
the budget surpluses, resulting mainly due to the positive output gap. After 2009 
the snowball effect dwindles largely owing to fears that the country might fall 
into a debt trap. During the crisis the debt ratio is predominantly a function of the 
budget impulses as a result of more active government policy mainly through the 
expenditures. 2016 marks the return of an IRGD-driven snowball effect. 

The debt-multiplier matrix traces the position of the Bulgarian economy 
through the business cycle. Initially the economy is in quadrant 4 because of 
the debt crisis in 1996 – 1997 and afterwards it makes a transition to quadrant 3 
thanks to the implemented prudent fiscal policy.
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The transformation of Bulgarian universities into entrepreneurial universities is a slow pro-
cess. Bulgarian universities not only exhibit narrow understanding of the concept of innovative 
and entrepreneurial university, but also do not recognize entrepreneurship promotion as a strategic 
goal (OECD, 2014). The research objective of the present study is to explore the current efforts of 
Bulgarian universities to support student entrepreneurship by examining the perceptions of univer-
sity entrepreneurship support among Bulgarian science and engineering students. Our empirical 
findings reveal that the studied Bulgarian universities provide little educational support, concept 
development support and business development support to their students. The paper provides prac-
tical implications of the findings and recommendations for future research.
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INTRODUCTION

It was acknowledged that knowledge-based entrepreneurship is an engine 
for economic growth, employment generation and competitiveness in an entre-
preneurial society (Audtersch, 2009). Increasing interest by academics and policy 
makers is devoted to technology entrepreneurship for its significant contribution 
to economic progress (Mosey et al., 2017). Students are important source of entre-
preneurs in the knowledge society (Veciana, 1998, cited in Veciana et al., 2005), 
while universities are seen as “natural incubators” of entrepreneurs (Etzkowitz, 
2003:112). “Universities can play an important role in stimulating entrepreneur-
ship” (Kraaijenbrink, Groen, and Bos, 2010:110). Universities need to operate 
more entrepreneurially and to create favourable conditions for entrepreneurship 
among students and academics (Kirby, 2006). The provision of entrepreneurship 
education at university level is an important factor for stimulating and preparing 
future entrepreneurs. However, Kraaijenbrink, Groen, and Bos (2010) argue that 
universities can have a broader role in stimulating student entrepreneurship. Dav-
ey et al. (2016) stress that despite the significant political and academic attention 
to issues related to the triple helix of business, higher education and government 
as well as entrepreneurship and entrepreneurial universities, little research about 
the role of the university in developing entrepreneurship has been published. The 
research combining individual-level and organizational-level factors to explain 
student and graduate entrepreneurship is scarce (Walter, Parboteeah and Walter, 
2011). Universities are considered as an ideal setting for research on entrepre-
neurship involving different levels of analysis (Mosey, 2016; Mosey et al., 2017). 

Bulgarian higher education institutions exhibit narrow understanding of the 
concept of innovative and entrepreneurial university (OECD, 2014).  Entrepre-
neurship promotion is not a strategic goal for Bulgarian higher education institu-
tions and they have rarely links with the entrepreneurial ecosystem in the coun-
try (OECD, 2014). Bulgarian universities can play important role in stimulating 
students’ start-ups during their studies or after graduation. However, there is a 
lack of understanding to what extent Bulgarian universities actually provide en-
trepreneurship support to their students. Therefore, the research objective of the 
present study is to investigate perceptions of university entrepreneurship support 
among Bulgarian science and engineering students. The empirical findings may 
help Bulgarian universities to devise and implement policies and measures to 
support early stages of student entrepreneurship.

The paper is structured as follows. Next section contains a review of the lit-
erature on university entrepreneurship support. The following section describes 
the research methodology adopted in the study. Next, the empirical findings of 
the study are presented. The final section discusses conclusions, limitations, prac-
tical implications and recommendations for future research.
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1. UNIVERSITY ENTREPRENEURSHIP SUPPORT:  
A LITERATURE REVIEW

Various lines of research reveal how universities may provide entrepreneur-
ship support to students. The provision of entrepreneurship courses and programs 
is a widespread practice in most developed and developing countries including 
countries from Central and Eastern Europe (Solomon and Fernald, 1991; Klandt, 
2004; Katz, 2003; Matlay, 2001; Blenker et al., 2011). Entrepreneurship educa-
tion is seen as important factor for building entrepreneurial capacity (Hannon, 
2006). The role and the need for entrepreneurship education and training are jus-
tified by the view that entrepreneurship is a discipline (Drucker, 1985) that “can 
be taught” (Kuratko, 2005:580, Gorman et al., 1997). This standpoint finds a 
considerable support in entrepreneurship theoretical and empirical research (Ve-
ciana, 1999). Indeed, the investigation of entrepreneurial traits failed to provide 
conclusive evidence about who the entrepreneur is (Gartner, 1989).  Instead, 
Gartner (1989) emphasizes that behaviours rather than personality traits differ-
entiate entrepreneurs from non-entrepreneurs and calls for shifting attention to 
what the entrepreneur does (behavioural approach). While psychological traits 
are impossible or difficult to change, the entrepreneur’s skills and abilities, which 
determine entrepreneurial behaviour can be learned (Veciana, 1999). A large 
body of literature on entrepreneurship education demonstrates that entrepreneur-
ial intentions and behaviour among students are positively associated with entre-
preneurship education. Bae et al. (2014) perform a meta-analysis of 73 studies 
with a total sample size of 37285 individuals and demonstrate a small significant 
correlation between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions  
(r = 0.143), which is greater than the correlation between business education 
and entrepreneurial intentions (r = 0.51). The correletation cofficient between 
entrepreneurship education and entrepreneurial intentions is not significant af-
ter controlling for pre-education intentions, which signals for the presence of 
a selection effect. Individual student differences and attributes of entrepreneur-
ship education (duration of entrepreneurship education and specificity of entre-
preneurship education) have no significant impact on the relationship between 
entrepreneurship education and entrepreneurial intentions. Dickson et al. (2008) 
analyse peer-reviewed research published between 1995 and 2006 in scientific 
journals and proceedings in order to explore the relationship between general 
education and specific forms of entrepreneurship education and various entrepre-
neurial activities. The empirical findings of this research demonstrate a positive 
correlation between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions. 
Drawing upon human capital theory, Martin et al. (2013) conduct a quantitative 
review of the literature on entrepreneurship education and training and human 
capital assets and entrepreneurship outomes based on 42 independent samples  
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(N = 16657). They find a statistically significant correlation between entrepre-
neurship education and entrepreneurial intentions (r = 0.137). 

Empirical research also demonstrates that entrepreneurship education is as-
sociated with entrepreneurship-related human capital and entrepreneurial behav-
iour. The quantitative review performed by Martin et al. (2013) reports a signifi-
cant positive relationship between entrepreneurship education and training and 
entrepreneurship-related human capital assets such as entrepreneurship-related 
knowledge and skills and positive perceptions of entrepreneurship. Their meta-
analysis also demonstrates that entrepreneurship education and training is pos-
sitively associated with entrepreneurship outcomes in general; start-up and entre-
preneurial performance. Rideout and Gray (2013) review the empirical research 
on the outcomes of university-based entrepreneurship education taking explicitly 
into account the methodological rigour of the included empirical studies by ap-
plying the Storey’s (2000) six steps to endrepreneurship education evaluation 
validity. Several rigurous empirical studies confirm the link between entrepre-
neurship education and entrepreneurial behaviour (Kolvereid and Moen, 1997; 
Charney et al., 2000; Menzies and Paradi, 2002), entrepreneurial capabilities 
(Thursby et al., 2009), entrepreneurial competencies (Sanchez, 2011), and op-
portunity identification (DeTienne and Chandler, 2004). 

Through entrepreneurship education students may acquire entrepreneurship-
related knowledge and skills, entrepreneurial competencies and capabilities, 
abilities for opportunity identification and abilities to plan and perform entre-
preneurial activities. Souitaris et al. (2007) argues that specific knowledge about 
entrepreneurship learned from entrepreneurship education may enhance opportu-
nity-identification abilities of students. Shane (2000) suggests that all people are 
not equally likely to recognize the same entrepreneurial opportunities resulting 
from technological change and this depends on their knowledge. Entrepreneur-
ship-related human capital such as knowledge and skills may be especially valu-
able for entrepreneurs in technology sectors where technology challenges in the 
environment are often on the edge of scientific possibility and business survival 
and growth depends on implementing a reliable innovation strategy (Park, 2005).

Another line of research reveals that university environment may be conduc-
tive for entrepreneurship among students. Entrepreneurship support programs can 
increase students’ awareness about self-employment as a career option and can 
encourage students to become entrepreneurs (Walter et al., 2011). Such programs 
can provide access to critical start-up resources, extra-curricular training, counsel-
ing, financial support, necessary contacts to facilitate opportunity exploration, and 
access to experts (Walter et al., 2011). Positive university environment and support 
will provide both tangible (finance, know-how, etc.) and intangible resources (mo-
tivation, self-confidence, awareness) needed for entrepreneurial career (Trivedi, 
2016). Kraaijenbrink, Groen, and Bos (2010) differentiate among various types 



149

of university support. Concept development support by universities refers to in-
creasing students’ awareness and motivation and providing students with ideas 
and knowledge needed to start a new business. Several studies identify positive 
effects of various aspects of university environment and support including concept 
development support on entrepreneurial intentions and behaviour among students 
(Kraaijenbrink et al., 2010; Saeed et al., 2015; Trivedi, 2016; Mustafa et al., 2016; 
Lüthje and Franke, 2003). Mustafa et al. (2016) suggest that concept development 
support may enhance students’ motivation to realize their ideas and to choose entre-
preneurial career. They also argue that this type of university support is conductive 
for entrepreneurial awareness and motivation especially during early stages of the 
entrepreneurial process in which opportunity recognition and development occurs. 
Lüthje and Franke (2003) report that contextual support factors play significant 
role for entrepreneurial intentions of technical students. Saeed et al. (2015) report 
that various forms of university support such as educational support, concept de-
velopment support, and business development support influence significantly en-
trepreneurial self-efficacy thereby affecting their entrepreneurial intentions. They 
conclude that although students are satisfied with the entrepreneurship knowledge 
and skills provided by the university, they need more targeted support related spe-
cifically to concept development and business development. Minola et al. (2016) 
report that university entrepreneurial support has a significant positive influence 
on students’ progressive engagement in entrepreneurship. Trivedi (2017) find that 
university environment and support has significant indirect impact on students’ en-
trepreneurial intentions. Shirokova et al. (2016) demonstrates that university entre-
preneurial environment reinforces the relationship between entrepreneurial inten-
tions and the scope of start-up activities the student entrepreneurs are engaged in. 
Students with entrepreneurial intentions in universities providing concept develop-
ment support may be more likely to gain confidence (Kraaijenbrink et al., 2010) 
and to overcome problems associated with getting started and problems associated 
with planning about when, where and how the venture will be started even if they 
have not used any specific entrepreneurship support services or not participated in 
entrepreneurship support activities.

2. RESEARCH METHODOLOGY

This study utilizes a database about technology entrepreneurship among 
Bulgarian science and engineering students. The database was collected using 
a cross-sectional survey among science and engineering students in Bulgarian 
universities to investigate the influence of entrepreneurship education on tech-
nopreneurial intentions and their antecedents. Science and engineering students 
are selected for the empirical analysis because they exhibit the potential to start 
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technology ventures (Souitaris et al., 2007). The survey was administrated to 
students in science or engineering majors in 15 Bulgarian universities in 2015 
and 2016. The selected universities are located in Sofia and several other major 
Bulgarian cities. Rectors, deans and department heads in Bulgarian universities 
providing accredited by the National Evaluation and Accreditation Agency bach-
elor and master programs in science and engineering study fields were contacted 
and invited to participate in the survey. Only 14 public universities and one pri-
vate university expressed consent to participate in the survey. A quota sampling 
technique was adopted for data collection. The database includes 1061 students 
and has the same proportions of science and engineering students from the differ-
ent universities as the entire population of science and engineering students en-
rolled in the selected 15 universities in the respective year, in which the survey is 
conducted. Information about the percentage of science and engineering students 
in each university was obtained from the Bulgarian University Ranking System 
Web Portal1. The students in the database are enrolled in various study fields 
such as communication and computer equipment, informatics and computer sci-
ences, biotechnologies, electrical engineering, electronics and automation, power 
engineering, transport, navigation and aviation, general engineering, biological 
sciences, chemical sciences, chemical technologies, architecture, construction 
and geodesy, earth sciences, minerals prospecting, extraction and processing, 
mechanics, energetics, food technologies. Students enrolled in the study fields of 
social sciences, humanities, medicine, national security and military science were 
excluded from the survey. The questionnaire used in the study includes questions, 
which requested a broad array of information related to demographic character-
istics of respondents, entrepreneurial intentions, attitudes and behavior, entre-
preneurship education and perceptions of university entrepreneurship support. A 
pilot study was conducted among 15 students (8 males and 7 females) in order 
to pre-test the initial version of the questionnaire. Due to comments from some 
students, minor changes were introduced in some questions. With the approval 
and cooperation of rectors, deans, department heads and lecturers in 15 Bulgarian 
universities, a questionnaire was distributed during class sessions. Students were 
informed that the participation in the survey was voluntary and questionnaires 
were only for research purposes. In the instructions to respondents with regard 
to filling procedure they were advised that the instrument should be completed 
anonymously and that it was important to answer all questions. In order to secure 
a high response rate, to monitor respondents while they were answering the ques-
tionnaire, and to be able to answer further questions from respondents, the author 

1 The Bulgarian University Ranking System Web Portal was implemented in 2010 by the 
Higher Education Directorate at the Ministry of Education and Science (MES) with the financial 
support of the Human Resource Development Operational Program 2007 – 2013, co-financed by 
the European Social Fund of the European Union.
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was present during the data collection in most occasions. If missing information 
was identified when the respondents were submitting the filled questionnaires, 
the respondents were politely asked to complete it. Questionnaires with missing 
answers were removed from the database and data collection from each univer-
sity continued until the required quota fixed by the researcher was fulfilled. 

Perceived educational support is measured with a six-item scale proposed by 
Kraaijenbink et al. (2010) rating students’ perception of the entrepreneurship teach-
ing role of the universities. Perceived concept development support is measured 
with a four-item scale proposed by Kraaijenbink et al. (2010) rating students’ per-
ception of the support that the university provides beyond teaching at the early 
stages of the entrepreneurial process. Perceived business development support is 
measured with a four-item scale proposed by Kraaijenbink et al. (2010) rating stu-
dents’ perception of the support that the university provides to the start-up firm.

Table 1 presents the characteristics of the respondents included in the sample. 
More than 75% of the respondents are undergraduate students. Female students 
represent less than 36% of the sample. The great majority of the respondents 
are full-time students. Only 24.8% of the sample consists of part-time students. 
Less than 29% of the respondents report that they have been/are enrolled in an 
entrepreneurship course within their university. Only 7.4% of the respondents 
participate(ed) in entrepreneurship course outside their current academic pro-
gram, but within the university, while 29.6% of the respondents participate(ed) in 
entrepreneurship course within their bachelor or master program. About 12.3% of 
the respondents participate(ed) in entrepreneurship education or training outside 
the university.

Table 1. Characteristics of the sample

Characteristics %
Bachelor 75.6
Master 24.4

Female 35.3
Male 67.7

Full-time 75.1
Part-time 24.8

Participants in entrepreneurship course within their current academic program 29.6
Participants in entrepreneurship course outside their current academic program 
but within the university

7.4

Participants in entrepreneurship education or training outside the university 12.3
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3. EMPIRICAL FINDINGS

Table 2 presents the empirical findings about the perceptions of educational 
support among science and engineering students in our sample. Only approxi-
mately 20% of the students agree that their university offers elective courses on 
entrepreneurship. Less than 24% of respondents report that their university offers 
project work focused on entrepreneurship. Similarly, less than 24% of respon-
dents report that their university offers internship focused on entrepreneurship. 
The percentage of respondent who believe that their university offers a bachelor 
or master study on entrepreneurship is 28%. Only less than 25% of sampled stu-
dents agree that that university arranges conferences /workshops on entrepre-
neurship, while less than 28% of respondent believe that their university brings 
entrepreneurial students in contact with each other.

Table 2. Perceptions of educational support among science and engineering students

Perceived Educational Support Totally/quite/rather 
agree, %

My university offers elective courses on entrepreneurship. 20.3
My university offers project work focused on entrepreneurship. 23.8
My university offers internship focused on entrepreneurship. 23.7
My university offers a bachelor or master study on entrepreneurship. 28.0
My university arranges conferences /workshops on entrepreneurship 24.9
My university brings entrepreneurial students in contact with each other. 27.4

Table 3 presents the empirical findings about the perceptions of concept de-
velopment support among science and engineering students in our sample. Less 
than 27% of the respondents feel that their university creates awareness of entre-
preneurship as a possible career choice. Approximately 28% of the respondents 
agree that their university motivates students to start a new business, while 28.5% 
of the respondents think that their university provides students with ideas to start 
a new business from. Almost one third of the respondents are convinced that their 
university provides students with the knowledge needed to start a new business.

Table 3. Perceptions of concept development support among science and engineering students

Perceived Concept Development Support Totally/quite/rather 
agree, %

My university creates awareness of entrepreneurship as a possible career 
choice.

26.6

My university motivates students to start a new business. 27.5
My university provides students with ideas to start a new business from. 28.5
My university provides students with the knowledge needed to start a 
new business.

30.0
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Table 4 presents the empirical findings about the perceptions of business de-
velopment support among science and engineering students in our sample. Less 
than 14% of the respondents report that their university provides students with 
the financial means to start a new business. Approximately 22% of the respon-
dents think that their university uses its reputation to support students that start a 
new business. Only 14.8% of the respondents agree that their university serves as 
a lead customer of students that start a new business.

Table 4. Perceptions of business development support among science and engineering students

Perceived Business Development Support Totally/quite/rather 
agree, %

My university provides students with the financial means to start a new 
business.

13.8

My university uses its reputation to support students that start a new 
business.

21.9

My university serves as a lead customer of students that start a new 
business.

14.8

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Universities are undergoing a “second academic revolution”, which added 
a third mission related to economic and social development to the old missions 
of teaching and research (Etzkowitz, 2003: 110). The entrepreneurial transfor-
mation of increasing number of universities worldwide is stimulated by a wide 
number of factors such as the massification of higher education, the need for 
development of entrepreneurial skills for all, globalization, university funding, 
regional and local engagement of universities, the global knowledge configura-
tion, etc. (Gibb et al., 2012). The transformation of Bulgarian universities into 
entrepreneurial universities is a slow process. Bulgarian universities not only 
exhibit narrow understanding of the concept of innovative and entrepreneurial 
university, but also do not recognize entrepreneurship promotion as a strategic 
goal (OECD, 2014). The research objective of the present study is to explore the 
current efforts of Bulgarian universities to support student entrepreneurship by 
examining the perceptions of university entrepreneurship support among Bul-
garian science and engineering students. The study presents a literature review 
on different aspects of entrepreneurship support that universities can provide to 
their students. The available literature demonstrates that in addition to entrepre-
neurship education universities may create a positive university environment and 
specific support programs aimed at delivering both tangible (finance, know-how, 
etc.) and intangible resources (motivation, self-confidence, awareness) needed 
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for entrepreneurial career. The sample used in this study includes 1061 science 
and engineering students from 15 Bulgarian universities. Students’ perceptions of 
three different types of entrepreneurship support that Bulgarian universities can 
provide to their students are investigated: educational support, concept develop-
ment support and business development support.

Our empirical findings reveal that the studied Bulgarian universities provide 
little educational support, concept development support and business develop-
ment support to their students. Only less than one third of the sampled students 
indicate that their university provides any support related to entrepreneurship 
education, concept development or business development. Bulgarian universities 
tend to provide greater educational support and concept development support 
than business development support. The percentage of students who agree that 
their university provides students with the financial means to start a new business 
or serves as a lead customer of students that start a new business is very low (less 
than 15%). In relation to concept development support provided by their univer-
sity, the highest percentage of respondents agree that their university provides 
students with ideas to start a new business from (28.5%) or with the knowledge 
needed to start a new business (30%). In relation to educational support provided 
by their university, the highest percentage of respondents report that their uni-
versity offers a bachelor or master study on entrepreneurship (28%) or brings 
entrepreneurial students in contact with each other (27.4%). 

The main limitation of the study is related to the sample selection. It was 
hampered because universities do not reveal information about their students. 
Therefore, the sample is not random and was structured taking into account only 
the distribution of science and engineering students in the entire population of 
science and engineering students in the selected 15 universities. The study in-
vestigates the perceptions of science and engineering students, while students 
enrolled in the study fields of social sciences, humanities, medicine, national 
security and military science were excluded from the survey. Future research 
should examine the perceptions of entrepreneurship support among university 
students from all study fields. Future research should also examine the effects 
of educational support, concept development support and business development 
support provided by the university on entrepreneurial attitudes, intentions and 
behaviour of students. The evaluation of discrepancies between perceived and 
desired educational support, concept development support and business develop-
ment support by students may help universities to improve their entrepreneurship 
support policies and measures.

Our study has several practical implications for universities. The scales used 
in the present study to measure perceived educational support, concept develop-
ment support and business development support include diverse support activities 
that universities can provide to their entrepreneurial students (Kraaijenbink et al., 
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2010). They can be utilized by Bulgarian universities as instruments to monitor 
and benchmark their entrepreneurship support policies and practices (Kraaijen-
bink et al., 2010). They can be used to evaluate discrepancies between perceived 
and desired educational support, concept development support and business de-
velopment support by students. These instruments can also help universities to 
implement specific policies and practices targeting special group of students such 
as students with entrepreneurial intentions, nascent entrepreneurs among students 
or students’ start-ups.
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§ 1. ПОНЯТИЕ

1.1. ПРАВНА УРЕДБА

Основната уредба на банковата гаранция е в чл. 442 от Търговския за-
кон (ТЗ), където се съдържа само нейното определение: С банковата гаран-
ция банката писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията 
лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея.

Уредба на банковата гаранция се съдържа и в Eднообразните правила 
за гаранциите на поискване на МТК от 1992 г. (Uniform Rules for Demand 
Guarantees 2010 revision, ICC Publication № 758, в сила от 1 юли 2010 г., за 
краткост: „URDG от 2010 г.“) В тях са обобщени международните търгов-
ски обичаи в областта на гаранциите.

В литературата се приема, че те представляват специален източник на 
договорното право, имат факултативен характер и влизат в действие, когато 
страните са се позовали на тях. Съдебната практика промени тази теза. 

В съдебната практика на ВКС се възприе (Решение № 153 от 19.12.2012 
по т. д. № 1189/2011 г. и Определение № 850 от 19.11.2012 г. по т. д. 
№ 1142/2011 г. на ВКС; Определение № 11492/2015 по адм. д. № 12127/2015 
на ВАС), че цитираните еднообразни правила намират директно приложе-
ние спрямо издадените по реда на българското законодателство гаранции с 
аргумент от чл. 288 ТЗ, който препраща към търговските обичаи. Обратно-
то становище е застъпено в Решение № 730/2011 по т. д. № 444/2010 г. на 
Софийски апелативен съд. 

Действително еднообразните правила са кодифицирани търговски оби-
чаи. Възприетото в съдебната практика улеснява правоприлагането, тъй 
като поради оскъдната уредба на банковата гаранция в ТЗ и липсата на 
изрично позоваване на еднообразните правила от страните би направило 
трудно разрешаването на възникнали спорове. А институтът на банковата 
гаранция представлява сериозен интерес за търговската и банковата прак-
тика. Тя често се използва като обезпечителен способ в процедури за възла-
гане на обществени поръчки или процедури за участие в конкурс или търг 
(Tender guarantees), които са с висок имуществен интерес, за обезпечаване 
на данъчните и митническите органи във връзка с публични вземания по 
ДОПК и др. Ако една банкова гаранция, издадена в България, не посочва, че 
се подчинява на цитираните еднообразни правила, те имплицитно се при-
емат за водещи в мотивите на съдебните решения. При правоотношения с 
международен елемент, приложимото право е това, в мястото на дейност на 
гаранта. Ако гарантът се подчинява на българското материално право, ед-
нообразните правила се считат за част от банковата гаранция (Определение 
№ 437 от 15.06.2012 г. по т. д. № 972/2011 г., ТК, II т. о. на ВКС).
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Няма пречка обаче страните изрично да изключат приложението на те-
зи еднообразни правила в своите договорни отношения, както и конкретни 
текстове от тях, респ. да се позоват на текстове от предходни ревизии.

Уредбата на банковите гаранции и изискванията към тях в ДОПК и 
ЗОП са извън настоящото изследване поради административния и публич-
ноправен характер на процедурите. 

Въпреки оскъдната национална регламентация, основното значение на 
банковата гаранция е на вид лично обезпечение с оглед на задължението, 
което гарантът поема спрямо наредителя – да престира на бенефициера съ-
ответен паричен еквивалент при неизпълнение на обезпеченото договорно 
задължение на длъжника – наредител 

(Решение № 153 от 19.12.2012 по т. д. № 1189/2011 на ВКС; Решение 
№ 347 от 3.07.2015 г. по гр. д. № 476/2015 г. на Окръжен съд – Плевен).

1.2. ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ

По повод на банковата гаранция се формират отношения между три 
страни – наредител, гарант и бенефициер. Две от отношенията са каузални, 
а едно – абстрактно.

а) Наредител – Бенефициер, валутно правоотношение. В основата 
му стои каузална сделка, по силата на която длъжникът (наредителят) се 
задължава да обезпечи изпълнението на задължението си към кредитора 
(бенефициера) с издадена в негова полза банкова гаранция от трето лице 
(гарант). Източник на това задължение може да бъде всеки възмезден до-
говор. И в теорията, и в съдебната практика е определено като валутно от-
ношение по подобие на отношението при други търговскоправни фигури – 
акредитив, менителнични ефекти и др. (Решение № 749 от 19.04.2012 г. по 
т. д. № 790/2007 г. на СГС; Решение № 73 от 4.05.2011 г. на САС по т. 
д. № 444/2010 г.; Решение № 15/2012 г. по т. д. № 30/2012 г. на Бургаски 
апелативен съд; Решение № 121/2013 г. по т. д. № 230 на Окръжен съд – 
Пазарджик).

б) Наредител – Гарант (банката), мандатно отношение. В изпълнение 
на задължението, поето в предходното валутно (каузално) правоотношение, 
наредителят (длъжникът) сключва с обслужващата го банка договор за из-
даване на банкова гаранция, в основата на който стои договорът за поръчка. 
По силата на породеното мандатно отношение банката се задължава срещу 
възнаграждение да издаде банкова гаранция. Според съдебната практика 
предпоставките, при които възниква гаранционното задължение са предмет 
на договора за поръчка между наредителя и банката гарант и реквизит на 
самата банкова гаранция (Решение № 783/2011 г. по т. д. № 72/2010 г. на 
Софийски апелативен съд; Решение № 383/2011 г. по т. д. № 306/2010 г. 
на Софийски апелативен съд).
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В банковата практика се изисква наредителят да учреди в полза на га-
ранта обезпечение под формата на залог, ипотека, вкл. и „парично“ обезпе-
чение чрез блокиране на гаранционната сума по специална сметка. Използ-
ва се и механизмът на кредитиране на наредителя за сумата на банковата 
гаранция, обезпечено по съответния ред. При първокласни клиенти банка-
та може да издаде гаранцията и без да изисква обезпечение. Договорът за 
поръчка е възмезден, тъй като наредителят дължи на банката съответните 
такси и разноски по издаване на гаранцията. 

в) Гарант – Бенефициер, гаранционно отношение. В изпълнение на за-
дължението си, поето в предходното мандатно отношение (договор за изда-
ване на банкова гаранция), банката издава банковата гаранция по смисъла 
на чл. 442 ТЗ. Именно издадената банкова гаранция е източник на това га-
ранционно отношение. Длъжникът (наредителят) не е страна по него. Изда-
ването на банковата гаранция трябва да бъде узнато от бенефициера, но не 
се нуждае от приемане, за да породи правните си последици. 

Казано по друг начин, банковата гаранция обхваща само отношенията 
между гаранта и бенефициера и през тази призма, ако я извадим от този 
комплекс на гаранционни отношения, можем да я наречем банкова гаран-
ция в тесен смисъл на думата, по подобие на акредитива.

§ 2. ПРАВНА ПРИРОДА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ КАТО 
ИЗТОЧНИК НА ГАРАНЦИОННОТО ОТНОШЕНИЕ

Въз основа на чл. 1, ал. 1, чл. 286, ал. 2 и чл. 442 ТЗ можем да изведем 
следните правни белези на банковата гаранция в тесен смисъл:

а) банкова сделка, тъй като гарант по нея може да бъде само банка; 
б) абсолютна търговска сделка – чл. 286, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 1 

във връзка с чл. 442 ТЗ. 
в) едностранна сделка на банката – гарант. Сделката поражда действие 

от обективиране на волеизявлението, но тъй като банковата гаранция е ед-
ностранна сделка е необходимо бенефициерът да бъде уведомен по арг. от 
чл. 14, ал. 1 ЗЗД. Уведомяването на бенефициера е съществен елемент от 
банковата гаранция. 

Банковата гаранция поражда действие, по която задължението на бан-
ката към бенефициера е неотменимо. Бенефициерът придобива права по 
отношение на гаранта, които не могат да бъдат отменени нито от гаранта, 
нито от длъжника, независимо дали това изрично е посочено в гаранцията 
или не.

Банковата гаранция може да бъде и договор (вж. т. 4.1. по-долу). 
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г) формална сделка – изисква се писмена форма за нейната действи-
телност, чл. 442. Банковата гаранция може да бъде съставена и по елек-
тронен път чрез банковата система за предаване на международна банкова 
информация и извършване на плащания „SWIFT“1. В този случай писмена-
та форма също ще е спазена, чл. 3, ал. 2 ЗЕДЕП. В съдебната практика се 
сочи, че банковата гаранция трябва да има номер и дата, да е издадена от 
надлежно оторизирано лице, да сочи гаранта, наредителя и бенефициера и 
да съдържа ясно и недвусмислено изявление на кого и при какви условия 
ще се заплати посочената в нея сума (Решение № 822 от 24.01.2006 г. по 
адм. д. № 7174/2005 г., IV отд. на ВАС). 

д) каузална сделка – задълженията, които гаранцията поражда са обусло-
вени от задълженията по валутното отношение и затова както гарантът, така 
и наредителят могат да правят възражения по повод на това отношение. 

Каузална е условната банкова гаранция и именно тя е уредена в 
чл. 442 ТЗ.

е) абстрактна сделка – задълженията, които гаранцията поражда са 
абстрактни спрямо останалите правоотношения в гаранционния комплекс. 
По възникналото въз основа на тази сделка правоотношение между гаран-
та и бенефициера могат да се правят само възражения, основаващи се на 
съдържанието на банковата гаранция и по-точно на условията за плаща-
не, предвидени в нея (Определение № 1602 от 02.07.2014 г. по гр. д. № 
2388/2014 г. на САС). 

Абстрактна е безусловната банкова гаранция, която се използва в бан-
ковата практика, но няма изрична законова уредба в българското законо-
дателство. Тя се уговаря въз основа на установената в чл. 9 ЗЗД договорна 
автономия и чрез препращане към уредбата им в URDG от 2010 г. (вж. т. 
1.1 по-горе)  

ж) акцесорна сделка – издава се въз основа на валутното отношение, 
което възниква първично между наредителя и бенефициера. 

Условната банкова гаранция безспорно е акцесорна сделка. 
Безусловната банкова гаранция, въпреки че се издава по повод на ва-

лутното отношение, с обективирането си се откъсва от него, превръща се в 
самостоятелна сделка, която не зависи от главния дълг, който обезпечава.

з) intuitu personae – правата по гаранцията не могат да се прехвърлят 
от страна на бенефициера на трето лице без изричното писмено съгласие 
на банката за това. Прехвърлянето на гаранцията без съгласието на банката 
води до погасяване на гаранционния ѝ ангажимент. 

и) делима – ако банковата гаранция е уговорена като делима, то задъл-
жението на гаранта по нея се намалява съответно с всяка издължена пога-

1 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications.
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сителна вноска. Ако банковата гаранция обезпечава задължение за връщане 
на заемна сума, то договорното обезпечение има за предмет единствено 
главното задължение по договора. Всички акцесорни права на бенефици-
ера, вкл. и правото да претендира обезщетение за забавено изпълнение, не 
са предмет на гаранцията. Даденото обезпечение с банковата гаранция не 
се разпростира върху всички последици от неизпълнението на главното 
задължение, както това изрично е предвидено при поръчителството в чл. 
140 ЗЗД (Решение № 149 от 12.10.2010 г. по в. т. д. № 336/2010 г. на Вар-
ненски апелативен съд).

§ 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПО БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ

3.1. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

С банковата гаранция банката се задължава да плати на бенефициера 
едно чуждо задължение – това на неговия длъжник по валутното отноше-
ние и в това се изразява нейната обезпечителна функция. Пряка последица 
от издадената банкова гаранция е правото на вземане на бенефициера към 
гаранта. 

За да стане задължението изискуемо и за да се постави длъжникът в за-
бава, е необходимо да се покани гарантът да изпълни. Затова при настъпва-
не на съответните условия бенефициерът трябва да отправи писмено искане 
до гаранта за заплащане на сумата по гаранцията. 

Това писмено искане има значението на покана за плащане, по подо-
бие на чл. 69, ал. 1 и чл. 84, ал. 2 ЗЗД. Така в ТР № 1 от 2005 г., по дело 
№ 1/2004 г. на ОСГК, ВКС приема за менителничните ефекти, че предявя-
ването им представлява покана за изпълнение, предпоставка е да се постави 
длъжникът в забава и представлява необходимото съдействие от кредитора 
за изпълнение на задължението. Независимо че банковата гаранция не е 
ценна книга като менителничните ефекти, аргументите в това тълкувателно 
решение за правното значение на предявяването, могат да се приложат и 
за нея, тъй като и в други обезпечителни сделки също се извършва покана 
за плащане и се представят документи (поръчителство, акредитив). Право-
то на бенефициера да претендира гаранцията не рефлектира върху самото 
вземане, а има значение единствено на покана към гаранта за изпълнение 
с оглед поставянето му в забава – чл. 69, ал. 1 ЗЗД (Решение № 153 от 
19.12.2012 г. по т. д. № 1189/2011 г. на ВКС, ТК, 2 т. о.).

Неизпълнението на обезпеченото договорно задължение, като условие 
за плащане на гаранционната сума, следва да е настъпило към момента на 
депозиране на искането за плащане. Дори и отправеното искане да е депози-
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рано преждевременно, не е необходимо бенефициерът да отправя нова по-
кана до гаранта, ако в срока на валидност на гаранцията не е последвало из-
пълнение на задълженията на наредителя (Решение № 153 от 19.12.2012 г. 
по т. д. № 1189/2011 г., ТК, 2 т. о.на ВКС). 

Когато банковата гаранция е издадена на хартиен носител, тя може да 
се предяви за плащане като се отправи писмено искане за плащане до га-
ранта, съпроводено със самия гаранционен документ и другите посочени 
в гаранцията документи, доколкото такива са уговорени. Може да се из-
ползва и съдействието на нотариус, който чрез нотариална покана да връчи 
оригинала на банковата гаранция на банката. Когато банковата гаранция е 
издадена по електронен път чрез SWIFT и предявяването ѝ за плащане се 
извършва по електронен път чрез тази система. 

3.2. ПЛАЩАНЕ

На този етап от развитието на отношенията банковата гаранция се пре-
връща от вид лично обезпечение във вторична форма на плащане. 

Правото на вземане се реализира по различен начин, в зависимост от 
това, дали банковата гаранция е условна или безусловна. Това налага преди 
всичко да се намери разграничителната линия между тях. 

3.2.1. Разграничаване между условна и безусловна банкова гаранция – 
практически проблеми 

Невралгична точка в практиката е доколко задължението на банката 
гарант е абстрактно, независимо и автономно спрямо главното задължение 
(валутното отношение). И кога една банкова гаранция е каузална и зависи-
ма от валутното отношение. 

Това е основният проблем, свързан с плащането по нея. 
Ако банковата гаранция е абстрактна сделка, тя е от типа „платима при 

първо поискване“. Но в някои случаи текстът на гаранцията е съставен така, 
че е трудно да се определи дали я категоризира като гаранция „при първо 
поискване“. В банковата практика се използват различни изразни средства 
като: „неотменяемо и безусловно се задължаваме“, „независимо от възра-
женията на... или трети лица“, „независимо от валидността и действието на 
договор № ....“ и други подобни. 

Водещи следва да бъдат критериите, които са в духа на Еднообразните 
правила за гаранциите, платими при поискване (URDG 758) и предходната 
им редакция (URDG 458).

В съдебната практика и в практиката на Комисията за защита на конку-
ренцията се срещат различни аргументи за това, кога гаранцията е условна 
и кога безусловна. 
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– Гаранцията не е безусловна и неотменяема, тъй като е със срок, след 
изтичането на който същата автоматично се освобождава. Тя не може да 
обслужи процеса на спиране на изпълнението, при което обезпечението 
следва безусловно да гарантира данъчните задължения...“ (Определение № 
4271 от 20.04.2006 г. по адм. д. № 2848/2006 г., І отд. на ВАС). Тезата, че 
гаранцията не е безусловна само защото има срок на валидност, не може 
да бъде споделена, защото срокът е съществен елемент както от условната, 
така и от безусловната банкова гаранция.

– Гаранцията е безусловна, тъй като не предвижда възможност срокът 
да бъде удължен във връзка с настъпването на обективни обстоятелства, 
уговорени в договора между наредителя и бенефициера. Констатирано е, 
че самата гаранция не съдържа отлагателни и прекратителни модалитети, 
за да е необходимо да се съобразява, налице ли са обективни пречки за из-
пълнение на задълженията по валутното отношение (Решение № 153 от 
19.12.2012 г. по т. д. № 1189/2011 на ВКС, ТК, II т. о.).

 – Банковата гаранция има минимално необходими реквизити, които се 
извличат от императивно определеното съдържание на записа на заповед 
и банковата практика (Рeшение № 822 от 24.01.2006 г. на ВАС по адм. д. 
№ 7174/2005 г., IV отд.). Това становище не може да бъде споделено, тъй 
като уредбата на записа на заповед не може механично да се пренася върху 
банковата гаранция. Дали липсата на някой реквизит на записа на заповед 
ще доведе до недействителност на банковата гаранция?! 

– Гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
не се приема за безусловна, защото в текста липсва думата „безусловна“ – в 
множество извънсъдебни решения на Комисията за защита на конкуренци-
ята.

Точно обратното! Думите безусловна, безусловно (unconditional, 
unconditionaly) внасят неяснота и трябва да се избягват в текста на гаран-
циите. Безусловността трябва да се тълкува като синоним на абстрактност-
та на банковата гаранция, а именно, че банката гарант не може да прави 
възражения, произтичащи от валутното отношение (Решение № 371 от 
15.03.2000 г. по гр. д. № 433/1999 г., V г. о. на ВКС). 

Заключението е, че за определяне на вида на банковата гаранция – дали 
е условна или безусловна, е необходимо да се анализира цялостният текст 
на банковата гаранция и да се установи, дали тя е платима при първо поиск-
ване и дали по нея могат да се правят възражение, произтичащи от валутно-
то отношение. Минимално условие за извършване на плащане по банковата 
гаранция от вида „платима при първо поискване“ (в практиката приета да 
се нарича „безусловна“), е да се представи писмено искане от бенефициера, 
подкрепено само с декларация от бенефициера за наличие на основание за 
плащане.
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3.2.2. Плащане по условна банкова гаранция
С условната банкова гаранция банката обезпечава изпълнението на 

чужд дълг – задължението на длъжника по валутното отношение. По то-
зи начин банката обещава резултат. Условията на банковата гаранция се 
уговарят в договора за издаване на банкова гаранция, сключен между наре-
дителя и гаранта. Тези условия са реквизити и на самата банкова гаранция 
като едностранна сделка. Условията обикновено са свързани с валидността 
и изпълнението на главното задължение, но могат да се уговорят и допъл-
нителни модалитети извън валутното отношение. 

Такъв модалитет най-често е въведеният в гаранционния документ пре-
кратителен срок. Съществува трайно установена съдебна практика, според 
която изтичането на срока на действие на банковата гаранция, посочен в 
същата, пресича автоматично всякакви възможности на бенефициера ус-
пешно да предяви искания по съответната гаранция, както и да представи 
доказателства за изпълнение на условията по нея, тъй като се погасява са-
мото потестативно право, възникнало в полза на бенефициера (Определе-
ние № 850 от 19.11.2012 г. по т. д. № 1142/2011 г., II т. о. на ВКС, където 
са изброени множество съдебни решения със същия мотив).

При условните банкови гаранции задължението на банката гарант идва 
на второ място, след неизпълнение от страна на главния длъжник по валут-
ното отношение – наредителя. 

Задължението на банката гарант е субсидиарно, тъй като се поражда 
от неизпълнение на задълженията на наредителя към бенефициера по съ-
ществуващото между тях каузално отношение (Определение № 1602 от 
2.07.2014 г. по гр. д. № 2388/2014 г. на Софийски апелативен съд). Банката 
има право да откаже плащането с възражение за поредност (exeptio ordinis), 
ако съобразно с уговореното в гаранцията не бъдат ангажирани доказател-
ства за неизпълнението (Решение № 1650/2014 г. по т. д. № 4432/2013 г. на 
Софийския апелативен съд). Казано по друг начин, изпълнението на глав-
ния дълг бенефициерът може да търси само от наредителя, а не от гаранта. 
Едва след неизпълнение от страна на наредителя, може да претендира въз-
мездяване на вредите от гаранта. 

Условната банкова гаранция е каузална сделка и именно тя е уредена в 
чл. 442 ТЗ. Правото да се иска плащане на сумата по гаранцията е обуслове-
но от неизпълнение на гарантираното задължение по валутното отношение 
от страна на наредителя към третото лице – бенефициер. Не е достатъчно 
само писмено искане за плащане от страна на бенефициера, а е необходимо 
да се представят документи, които го доказват. Плащането е обвързано от 
представяне на документи, които доказват изпълнението на валутното от-
ношение. Плащането не зависи единствено от волята на бенефициера, тъй 
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като документите не изхождат единствено от него, а и от наредителя. Зато-
ва и задължението на гаранта не е абстрактно и безусловно. 

При предявяване на условна банкова гаранция за плащане, банката 
следва да провери с дължимата грижа дали са спазени предвидените в нея 
условия и представените по нея документи. Възможни са следните практи-
чески хипотези: 

а) При нормално развитие на отношенията, след като банката прояви 
грижата на добрия търговец при проверка на документите и условията на 
гаранцията, заложени като задължение в мандатното отношение, да плати 
сумата на бенефициера. Приема се, че банката следва да уведоми нареди-
теля за постъпилото искане за плащане. Така тя ще провери и настъпването 
на условията по гаранцията и събиране на доказателства, за което трябва 
да положи дължимата грижа. Освен това може да получи доказателства от 
наредителя, че е изпълнено и изявлението, че не е платено, да не е истинско 
(Решение от 24.08.2012 г. по т. д. № 503/2008 г. на СГС). 

б) Банката – гарант да прояви недобросъвестност и да плати сумата по 
гаранцията в отклонение на условията, заложени в договора за нейното из-
даване. При неправомерно изплащане на сумата по банковата гаранция, на-
редителят следва да реализира договорната отговорност на банката гарант, 
тъй като е нарушила задълженията си по мандатното отношение (договора 
за издаване на банкова гаранция). 

в) Ако банката неоснователно откаже да плати сумата по гаранцията 
при възникнал спор относно обстоятелства, съставляващи и основания за 
ангажиране отговорността на гаранта, бенефициерът разполага с правото 
да предяви вземането си по гаранцията по исков ред, чрез предявяване на 
осъдителен иск (Решение № 153 от 19.12.2012 г. по т. д. № 1189/2011 г. 
на ВКС).

г) Ако банката изплати сумата по гаранцията, въпреки че задължението 
по валутното отношение не съществува, гарантът може да предяви иск за 
неоснователно обогатяване срещу бенефициера (Определение № 1602 от 
02.07.2014 г. по в. гр. д. № 2388/2014 г. на Софийския апелативен съд). 

3.2.3. Плащане по безусловна банкова гаранция
Както беше посочено по-горе, безусловните банкови гаранции са аб-

страктни сделки. Те са откъснати от валутното отношение, гарантът не се 
интересува дали действително съществува главен дълг, дали той е изпълнен 
или не е изпълнен. Банковата практика сочи, че в текста на безусловните 
гаранции се съдържа клауза, по силата на която гарантът дава безусловното 
си и неотменимо съгласие да отговаря за главния дълг като основен длъж-
ник, а не като трето задължено лице. Така възниква второ, самостоятелно 
задължение наред с главния дълг. 
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Гарантът се задължава да плати при първо поискване, без да е необходи-
мо да се представят каквито и да е доказателства, а само декларация на бе-
нефициера, че има основание да претендира гаранцията. Подобна гаранция 
дава на бенефициера максимална защита, а поставя наредителя и банката 
гарант на максимален риск от неправомерно плащане. 

Абстрактността и самостоятелността на задължението от валутното 
отношение поставя гаранта в невъзможност да противопостави на бенефи-
циера каквото и да било възражение, произтичащо от това отношение, в 
т.ч. и че искът не е бил предявен първо на главния длъжник по валутното 
отношение. 

Възраженията на гаранта могат да се основат на: 
– Недействителността на самата банкова гаранция. Банковите га-

ранции могат да се издават от банки със съответен лиценз и да са 
подписани от лица, които имат право да задължават банката. До-
кументи, наименувани банкови гаранции, издадени от други лица 
са нищожни, чл. 26 ЗЗД. Ако банковата гаранция е подписана не 
от законните представители на банката, а от техни пълномощници 
по реда на чл. 10, ал. 1 ЗКИ, това не я прави нищожна (Решение 
№ 12571 от 01.10.2013 г. по адм. д. № 8275/2013 г. на ВАС).

– Неизпълнението на изискването за представяне на необходимите 
документи, които са посочени в гаранцията. Както беше посоче-
но, безусловната банкова гаранция е абстрактна сделка, при която 
гарантът не може да се позовава на възражения, свързани с отно-
шението бенефициер – наредител (валутното отношение), но няма 
пречка да се постави изискване за представяне на определени доку-
менти. Ако в банковата гаранция е предвидено изискване в писме-
ното искане за плащане по гаранцията да бъде представен данъчен 
ревизионен акт, това не представлява условие по гаранцията и не 
променя характера ѝ, а е предпоставка за валидното предявяване на 
претенцията по гаранцията (Решение № 8224 от 08.06.2012 г. по 
адм. д. № 9654/2011 г. на ВАС).

– На отлагателни или прекратителни модалитети, инкорпорирани в 
самата гаранция. Най-често такива модалитети са сроковете на ней-
ната валидност. Ако в банковата гаранция е уговорен прекратителен 
модалитет – срок на валидност, който е по-кратък от договорения 
срок за изпълнение на гарантираното задължение, тя не може да се 
третира като безусловна и неотменяема банкова гаранция според из-
искванията на чл. 153, ал. 4 ДОПК. Срокът на гаранцията може да 
бъде удължаван, най-често по искане на бенефициера срещу „запла-
ха“ от предявяване на гаранцията – искът „плати или удължи“. 



170

– Гаранцията със срок, след изтичането на който същата автоматично 
се освобождава, представлява годно обезпечение за този срок и е 
допустимо за срока на действие на гаранцията да бъде спряно изпъл-
нението на ревизионния акт, защото за установените с него задълже-
ния е гарантирано, че могат да бъдат събрани от издателя на гаран-
цията (Определение № 9913 от 16.07.2010 г. по адм. д. № 7304/2010 
г. на ВАС).

– Модалитетите на банкова гаранция – срок на действие и изискване 
за представяне на искане за плащане на гаранцията, с което се де-
кларира, че ревизионният акт е влязъл в сила и сумите по него са 
дължими и трябва да бъдат платени, не превръщат гаранцията в „ус-
ловна“ за срока ѝ на действие. Въпреки тези модалитети, банковата 
гаранция следва да се възприеме като безусловна и неотменяема, 
считано до изтичане на посочения в нея срок (Определение по ч. 
адм. д. № 2406/2011 г. Административен съд – Варна).

Възражения могат да се правят до плащането на гаранцията. 
Практиката се е обединила около позицията, че гарантът е длъжен да 

плати по силата на поетия от него ангажимент по издадената безусловна 
и неотменима банкова гаранция независимо от съдбата на главния дълг. 
Абстрактността и безусловността на задължението на гаранта превръщат 
банковата гаранция в бързо и високо ликвидно средство, приравнено на па-
рите в брой. Безусловната банкова гаранция е лишена от типичната си 
обезпечителна функция. Тя не е насочена към обезпечаване на изпълне-
нието на главния дълг, а представлява самостоятелно поето задължение на 
гаранта да отговаря като основен длъжник. С безусловната банкова гаран-
ция наредителят фактически извършва едно автоматично обезщетение на 
претендираните от бенефициера вреди до размера на сумата по гаранцията. 

Възможни са следните практически хипотези при предявяване на безу-
словната банкова гаранция за плащане. 

а) Ако банката неоснователно не плати сумата по гаранцията, бенефи-
циерът има право на осъдителен иск срещу нея. Банковата гаранция не е 
несъдебно изпълнително основание, тъй като не е ценна книга. 

б) Банката може да откаже да плати, ако има достатъчно основание да 
се приеме, че е налице злоупотреба с право от страна на бенефициера при 
предявяването ѝ. Основанието за наличие на злоупотреба с право трябва да 
бъде достатъчно доказано със съдебно или арбитражно решение (Опреде-
ление № 437 от 15.06.2012 г. по т. д. № 972/2011 г. ТК, II т. о на ВКС). 
Наличието на съдебен или арбитражен спор между наредителя и бенефи-
циера относно съществуването на обезпеченото задължение по валутното 
отношение е основание банката гарант да откаже плащане по гаранцията. 
Правното основание за отказа от плащане по банкова гаранция следва от 
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принципа на добросъвестността, прогласен в чл. 63 ЗЗД и забраната за злоу-
потреба с право, чл. 289 ТЗ. До решаване на спора за това, дали съществува 
обезпеченото задължение, запор върху вземането по банковата гаранция e 
адекватна обезпечителна мярка на търсената защита (Определение № 2239 
от 04.09.2014 г. по в. ч. гр. д. № 3165/2014 г. на Софийския апелативен 
съд). Съдебно или арбитражно решение, с което между наредителя и бене-
фициера се установява, че валутното (обезпечено) задължение не същест-
вува, представлява доказателство за наличие на злоупотреба с право, при 
което банката гарант следва да откаже плащане по гаранцията. 

в) След плащането на безусловната банкова гаранция, отношенията се 
развиват между наредителя и бенефициера. 

Ако бенефициерът е усвоил банковата гаранция въпреки неизпълнението 
на задълженията му по валутното отношение, това изключва потестативното 
му право да претендира гаранцията и поради неоснователното ѝ предявява-
не наредителят може да претендира връщане на платената по нея сума като 
получена без основание, чл. 55, ал. 1 ЗЗД. Наредителят следва да докаже, че 
неизпълнението на валутното отношение се дължи на виновното поведение 
на бенефициера, като по този начин установи недобросъвестността му при 
упражняване на правата по гаранцията. При въведени доводи и твърдения за 
неоснователно усвояване на сумата по банковата гаранция съдът е длъжен да 
изследва наличието на предпоставките, обуславящи плащането ѝ (Решение 
№ 1087 от 6.03.2008 г.  по т.д. № 662/2007 г. на ВКС – ТК).

Ако банковата гаранция е усвоена в противоречие с клаузите на склю-
чения договор (валутното отношение), наредителят може да предяви срещу 
бенефициера и иск по чл. 82 във връзка с чл. 79, ал. 1 ЗЗД за заплащане на 
обезщетение за вреди, претърпени от него в резултат на неправомерното 
усвояване на банковата гаранция (Решение № 17 от 23.07.2014 г. по т. д. 
№ 811/ 2012 г. на ВКС, II т. о.).

§ 4. ВИДОВЕ БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

Наред със споменатите видове в хода на изследването – условни и без-
условни банкови гаранции, което деление е същностно и затова е изнесе-
но по-горе (вж. т. 3.2.1), практиката познава и други видове:

4.1. БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ КАТО ЕДНОСТРАННА СДЕЛКА И КАТО ДОГОВОР

В чл. 442 банковата гаранция е уредена като едностранна сделка. 
Не съществува пречка банковата гаранция да се уреди като дого-

вор. Банката може да поема гаранционно задължение по силата на дого-
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вор, сключен между нея и наредителя. Важно е този договор да отразява 
особеностите, описани по-горе, за да не се отъждествява с договора за по-
ръчителство. Тази препоръка не е спазена от законодателя в чл. 816, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за митниците, който представлява 
несполучлива еклектика между двата института. Съгласно този текст, бан-
ковата гаранция за митнически цели е договор за поръчителство между га-
рантиращата банка и митническото учреждение, като с банковата гаранция 
банката да се задължи да изплати безусловно и неотменяемо, солидарно с 
посочения в нея длъжник, при първо писмено поискване сумата по гаран-
цията в определен срок. 

4.2. С ПРАВО НА РЕГРЕС И БЕЗ ПРАВО НА РЕГРЕС

Принципът е, че банковата гаранция е с право на регрес. В случай, че 
друго не е предвидено, при плащане на гаранционното задължение в полза 
на банката се поражда право на регресен иск срещу наредителя, чието за-
дължение тя е изпълнила.

При банковите гаранции с право на регрес, плащането от страна на 
гаранта е плащане на чужд дълг – този на наредителя и за него възниква 
регресно право срещу наредителя.

а) Пълна суброгация. Това осъществява фактическият състав на закон-
ната суброгация по смисъла на чл. 74 ЗЗД, който допуска изпълнилото чуж-
до задължение трето лице да встъпи в правата на удовлетворения кредитор, 
ако е налице правен интерес за това лице от изпълнението. Безспорно е, 
че плащайки чуждия дълг банката има интерес да си възстанови платената 
сума. Така от момента на плащането настъпва пълна суброгация – гарантът 
встъпва във всички права на бенефициера срещу наредителя, съществува-
щи към момента на плащането и свързани с възможността да получи удо-
влетворение.

б) Частична суброгация. Ако е налице прието от бенефициера частич-
но плащане, настъпва и частична суброгация – платилият гарант встъпва 
в правата на бенефициера спрямо наредителя до размера на платената сума 
(Решение № 73 от 23.02.2015 г. по в. ч. гр. д. № 82/2015 г. на Окръжен 
съд – Враца; Решение № 87 от 06.03.2015 г. по в. гр. д. № 88/2015 г. на Ок-
ръжен съд – Сливен). Когато е налице частична суброгация на гаранта само 
за главницата, конкурирането му с бенефициера за лихвите и разноските 
при извършване на разпределение в изпълнителния процес е недопустимо. 
При недостатъчност на изпълнението да покрие целия дълг, следва да се 
приложи чл. 76, ал. 2 ЗЗД и да се погасят най-напред разноските, след това 
лихвите, т.е. да се покрие вземането на бенефициера, а най-накрая – да се 
изплати главницата в полза на частично встъпилия в правата на кредитора 
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гарант (Решение № 127 от 22.04.2015 г. по гр. д. № 245/2015 г. на Окръжен 
съд – Перник; Решение № 203 от 23.06.2015 г. по ч. гр. д. № 143/2015 г. на 
Апелативен съд – Бургас).

Възможно е да се уговори и друго, а именно че банката няма да има 
право на регресна претенция, ако плати сумата по гаранцията. 

4.3. ПРЯКА И КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ

При пряката гаранция банката на наредителя сама издава гаранцията.
При косвената гаранция банката на наредителя превъзлага на трета 

банка да издаде банковата гаранция. Така банката на наредителя се превръ-
ща в междинен гарант, като издава междинна гаранция в полза на другата 
банка. Втората банка става гарант спрямо бенефициера. 

4.4. СПОРЕД ПРЕДМЕТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО

Според този критерий гаранциите се делят на гаранция за участие в 
търг, гаранция за добро изпълнение и гаранция за връщане на аванс, които 
на практика са и най-често срещаните. 

Гаранция за участие в публичен търг – задължение, поето от банка (га-
рант) по искане на даден участник в търг (наредител), спрямо страната, коя-
то е обявила търга (бенефициер), с който ангажимент гарантът се задължава 
да извърши плащане на бенефициера в размер на определена сума, в случай 
че наредителят не изпълни задълженията си, произтичащи от офертата му 
за участие в търга. 

Гаранция за добро изпълнение – задължение, поето от страна на банката 
(гарант) по искане на доставчик на стока или услуга или на друг контра-
гент (наредител) спрямо купувач или предприемач (бенефициер), с който 
ангажимент гарантът се задължава, в случай че наредителят не изпълни на-
длежно условията на даден договор, сключен между него и бенефициера, 
да извърши плащане на бенефициера в размер на определена сума или по 
свой избор, ако гаранцията предписва това, да обезпечи изпълнението на 
договора.

Гаранция за връщане на аванс е задължение, поето от страна на банка, 
(гарант) по искане на доставчик на стоки или услуги или на друг контрагент 
(наредител) спрямо купувач или предприемач (бенефициер), с който анга-
жимент гарантът се задължава да извърши плащане на бенефициера в раз-
мер на определена сума, в случай че наредителят не върне обратно, съглас-
но условията на договора, сключен между него и бенефициера (договор), 
всяка сума или суми, които той е получил авансово от бенефициера или са 
му били платени от същия и които не са върнати обратно по друг начин. 
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§ 5. СЪПОСТАВКА С ДРУГИ ПРАВНИ ФИГУРИ

5.1. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ И ПОРЪЧИТЕЛСТВО

Условната банкова гаранция има типична обезпечителна същност, 
която се родее с поръчителството като вид лично обезпечение. Доми-
ниращо в теорията и съдебната практика е, че банковата гаранция и по-
ръчителството са самостоятелни правни сделки, между които има сход-
ство, без да са идентични (Решение № 128 от 04.04.2000 г. на ВКС по 
гр. д. № 1200/1999 г.; Решениe № 1448 от 01.11.1999 г. на ВКС по гр. д. 
№ 758/1999 г). 

Ако длъжници по договор за кредит са поели с договора да „гарантират 
солидарно размера на ползвания кредит“, това не е банкова гаранция (Ре-
шение № 128 от 05.02.2001 г. на ВКС, V г. о.), а възникване на солидарна 
отговорност по силата на договор. 

Между двата института съществуват следните различия:
• Съдържанието на задължението на поръчителя е идентично със за-

дължението на главния длъжник, докато задължението на банката – 
гарант е винаги парично, независимо от това, дали задължението на 
длъжника е парично или непарично. Изпълнението на задължението 
по банковата гаранция е заплащане на парична сума на бенефици-
ера.

• Банката може да се задължи да отговаря в различен обем в сравне-
ние с главния длъжник, тъй като тя се задължава да плати съобраз-
но условията, предвидени в гаранцията. Банката, в качеството си на 
търговец, може да се задължи и за по-голяма сума, и при по-тежки 
условия спрямо главния длъжник (наредителя), докато подобна кла-
уза при поръчителството е недопустима. 

• Най-съществената разлика е в отговорността на гаранта и поръчи-
теля. Отговорността на банката гарант е субсидиарна (при услов-
ните банкови гаранции) и разделна. Докато поръчителят и главният 
длъжник отговарят солидарно. 

• Банковата гаранция, в чл. 442 ТЗ, е уредена като едностранна сдел-
ка, а поръчителството като двустранна сделка (договор). 

5.2. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ И АКРЕДИТИВ

Конструкцията на акредитива и на банковата гаранция са идентични. 
Разликата в двата инструмента е в тяхната цел (вж. глава 11).

Акредитивът е преди всичко разплащателно средство. Нормалното 
развитие на отношенията води до неговото освобождаване и до плащане на 
сумата по него.
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Банковата гаранция има основно обезпечителна функция. Сумата по 
нея ще бъде изплатена само в случай на неизпълнение. Това важи основно 
за условните гаранции.

Акредитивът се издава, когато трябва да се плати, а банковата гаран-
ция – за да се санират последиците от евентуално неизпълнение на главния 
дълг.

През призмата на обезпечителната същност на двата инструмента, важ-
но предимства на акредитива от гледна точка на бенефициера е сигурност-
та, че дължимата сума по каузалната сделка е в наличност по акредитивна 
сметка и при настъпване на условията на акредитива ще му бъде изплатена. 
Такова предимство за бенефициера съществува и при банковата гаранция. 
То идва обаче не от това, че сумата по гаранцията е в наличност, а от на-
деждността на гаранта. Гарантът е банка, което внушава сигурност, че су-
мата по гаранцията ще бъде изплатена. 

За банките акредитивът е по-изгоден от банковата гаранция поради на-
личността на сумата по акредитивната сметка на наредителя. При акреди-
тива банката плаща не със свои, а с „чужди“ пари. Докато при изплатена 
банкова гаранция с право на регрес, банката е изправена пред проблемите 
на събирането на платената сума по съдебен ред и реализиране на учреде-
ните в нейна полза обезпечения.
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This article presents the most frequently cited arguments for (or against) state support for 
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and to maintain state theaters only as scenes for the appearance of private artistic groups.

Key words: performing arts, indignant taxpayer, subsidies, Ministry of culture.

Държавното подпомагане на изкуството е предмет на постоянни дис-
кусии. В тях становищата варират между двете крайности – за и против. 
Целта на тази статия е да представи в синтезиран вид най-често привежда-
ните аргументи и да потърси отговор на въпроса – кои от тях (и доколко) са 
логически издържани от икономическа гледна точка. 

На теория няма спор, че държавната намеса е необходима в сфери, 
които се характеризират с несъвършена конкуренция, производство на 
публични блага и производство на стоки със странични (положителни или 
отрицателни) ефекти. Нека върху тази основа разгледаме изкуството, ка-
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то насочим вниманието си най-вече към сценичното изкуство. В тази сфе-
ра конкуренцията е несъвършена поради две причини. Първата от тях е, 
че различните сценични представления не са съвършени заместители, т.е. 
произвежданият продукт е диференциран и следователно съществува мо-
нополистична конкуренция. Втората причина се състои в това, че във всеки 
сравнително голям град на България има по един театър, който е своеобра-
зен регионален монополист. В нашата страна повечето театри са държавни. 
Те, заедно с общинските театри, разполагат с най-много места за посещения 
и реализират най-много приходи от продажбата на билети (вж. табл. 1).

Таблица 1. Места, представления, посещения и приходи в театрите по форма на 
собственост през 2016 г.

Театри 
– бр.

Места
– бр.

Посещения средно на 
едно представление 

Приходи от продажба на 
билети – хил. лв.

Общо за страната 75 29 090 151 79 008
Държавни театри 51 24 386 151 71 382
Общински театри 9 1878 116 5151
Частни театри 15 2826 245 2475

Източник: НСИ по данни към 22.05.2017 г.

Независимо от формата на собственост, театрите извършват фиксирани 
(FC) и променливи разходи (VC). Фиксираните разходите са за покупка на 
осветително оборудване, озвучителна техника, климатици и др. Променли-
вите разходи са за хонорари, озвучаване, осветление и т.н. на всяко поред-
но представление. От тези два вида се формират съвкупните разходи (TC), 
или TC = FC + VC. Театрите извършват определен брой представления (Q) 
и ако разделим TC на Q ще получим средните съвкупни разходи за едно 
представ ление – ATC = TC/Q. При увеличение в Q стойностите на ATC на-
маляват. Кривата на ATC илюстрира този процес (вж. фиг. 1).

Театрите се интересуват от ATC, но за тях има значение и промяната в 
съвкупните разходи (∆TC), която настъпва с всяко допълнително представ-
ление (∆Q), или казано по друг начин за театрите имат значение пределните 
разходи MC. Те се извеждат по формулата MC = ∆TC/∆Q. Но промяната в 
съвкупните разходи ∆TC настъпва само поради изменения в променливите 
разходи (∆VC) и оттук следва, че MC = ∆TC/∆Q = ∆VC/∆Q. А при допус-
кане, че всяко поредно представление е повторение на предходното следва 
изводът, че ∆VC ще има една и съща абсолютна стойност и нейната средна 
величина (AVC = VC/Q) ще има същата стойност. Например за едно до-
пълнително представление (∆Q = 1) са необходими променливи разходи в 
размер на 10 лв., или VC = 10. Те увеличават общите и променливите разходи 
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с 10 лв., или ∆TC = ∆VC = 10. Същите стойности се повтарят и при следва-
щото изпълнение. Но тогава VC за двете изпълнения достига 20 = 10 + 10, 
а AVC за всяко едно от двете изпълнения остава равно на 10 = 20/2. При 
следващото трето изпълнение VC достига 30 = 10 + 10 + 10, но AVC отново е  
10 = 30/3 и отново промяната в общите и променливите разходи е равна на 
10 лв. (∆TC = ∆TC = 10). Поради това AVC = MC и тези показатели имат вид 
на хоризонтална линия, която се намира под най-ниската точка от кривата 
на ATC. Това е изключение от теоретичното правило, според което МС има 
формата на U-крива, която пресича отдолу и в най-ниската точка кривите 
на AVC и ATC.

На този етап от анализа е необходимо да се направи следното уточне-
ние: Параметърът по абцисата (Q) е „брой на продадените билети от всички 
представления“, но този брой е с натрупващи се стойности. Например, ако 
при представление Q1 са продадени 100 билета, а при Q2 – 150 билета, то 
общото количество на продадените билети при двете представления е 250 
и Q2 става равно на 250. Количеството на продадените билети зависи от 
цената на един билет (P). Отделният театър има възможност да манипу-
лира Q чрез промени в P, или казано чрез терминологията на теоретичния 
икономикс – линията на фирменото търсене d има наклонен вид. Тя винаги 
има такъв вид при несъвършена конкуренция (каквато е и конкуренцията в 
сферата на сценичното изкуство). 

Тук достигаме до категорията пределни приходи (MR), която е проти-
воположна категория на пределните разходи (MC). MR показва промяната в 
общия приход (∆TR), която настъпва с всяко допълнително представление 
(∆Q), или MR = ∆TR/∆Q. При несъвършена конкуренция (MR) винаги има 
вид на наклонена линия, която лежи под тази на d. Театрите в частния сек-
тор се стремят към постигане на максимална печалба, а теоретичното усло-
вието за нея (както при съвършена, така и при несъвършена конкуренция) е 
MC = MR. То е изпълнено при Q1 и съответства на пресечната точка между 
MC и MR. Тогава печалбата е равна на площта P112P2. Тя би била по-малка 
при всички други стойности на Q (различни от Q1). 

Държавните и общинските театри не работят за печалба. Те функцио-
нират като предприятия с нестопанска цел и тях MR няма значение. Ако 
един такъв театър не се подпомага от държавата, то той би произвеждал 
количество Q2, където печалбата е равна на 0, защото средните съвкупни 
разходи (ATC) се изравняват с пазарната цена (P3). Основната цел на та-
къв театър е да привлича максимален брой посетители. А тази цел може да 
бъде постигната чрез отпускане на държавна субсидия в размер на площта 
P5P445 и достигане до Q3. Тогава потребителският излишък (площта над ли-
нията P5 = МС = AVC до линията на d) е максимален, какъвто би бил и при 
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съвършена конкуренция, където P=МС. А всичко казано дотук се отнася и 
за музеите.

Фиг. 1. Приходи и разходи за театрални представления

Но защо държавата се стреми да увеличи броя на посетителите в нейни-
те театри? Тук е неприложим аргументът, че в тази сфера се създават пуб-
лични блага, които частният сектор не би произвел (например национална 
сигурност, нощно осветление на пътищата, контрол върху качеството на 
водата и т.н). Основният аргумент тук е, че се произвеждат „Merit Goods“ 
(достойни блага). За тях се смята, че имат значима социална стойност – 
стойност, която надхвърля онази за отделния потребител, защото те създа-
ват странични положителни ефекти. Отделният потребител няма ясна пред-
става за тази стойност поради „неуловимостта или дългосрочното естество“ 
(Marshall, 2007) на достойните блага. 

Най-често привежданият пример за такова благо е образованието в 
държавните училища и университети. Чрез него се дава възможност на по-
бедните лица да се образоват. От тази политика държавата очаква не са-
мо директни ефекти за образованите лица (например те да имат по-големи 
възможности за намиране на работа), а и странични положителни ефекти, 
като привличане на чуждестранни инвестиции, подобряване на екологията, 
провеждане на честни избори и др. 
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Но какви са (или се очаква да бъдат ) страничните положителни ефек-
ти от държавното подпомагане на културата и изкуството? През XIX и 
XX век политици и икономисти, като Уйлям Гладстон, Сър Робърт Пиил, 
Тибор Сцитовски и др., развиват идеята, че изкуството обогатява социал-
ния живот, защото хората, които са запознати с него, проявяват по-малка 
склонност към насилие, хазарт и т.н. В наши дни тази идея се оказва само 
едно нормативно (недоказуемо) твърдение или такова, за което може да се 
открият обратни доказателства. Сега най-често изтъкваните положителни 
странични ефекти от изкуството и културата са: 1. Успехите на национал-
ните творци създават чувство за национална гордост; 2. Изкуството, което 
съществува днес, има стойност за следващите поколенията. Поради това са 
необходими държавни музеи. Техните експонати създават чувство за на-
ционална гордост, така както и успехите на националните творци; 3. Реги-
оналните културни събития, като фестивали, посещения на музеи и т.н., са 
фактор за цялостното регионално развитие.1

Тези постановки звучат убедително, защото в тях вниманието се ак-
центира най-вече върху ползите, а не върху разходите за постигането им. В 
разглеждания случай голяма част от разходите са под формата на държавни 
субсидии, които са за сметка на данъкоплатците. При по-специално вни-
мание върху втория фактор възникват редица спорни въпроси. Например 
чувство за национална гордост създават не само успехите в изкуството, но и 
в спорта. Защо тогава нашето Министерство на културата има два пъти по-
голям бюджет от този на Министерството за младежта и спорта? Страна X 
произвежда автомобили, които създават чувство за национална гордост за 
нейните граждани, но защо правителството на X не субсидира това произ-
водство? Спорен е и ефектът от държавното подпомагане на регионалното 
изкуството. Защото това подпомагане се постига чрез преразпределителен 
процес, при който един регион получава средства, от които останалите ре-
гиони се лишават. Регионалното подпомагане би имало смисъл ако субси-
дията е за сметка на общински бюджет и в резултат на нея се привличат 
освен национални, също така и чуждестранни туристи. 

Конкретно по отношение на сценичното изкуство възниква друг проблем 
от преразпределително естество. В западната литература той е известен като 
„Възмутен данъкоплатец“ (Indignant Taxpayer). Неговата същност е в това, че 

1 Например в стратегическа разработка, изготвена от българската Обсерватория по ико-
номика на културата се казва, че целите на публичното финансиране са: „Разкриване и из-
граждане на нова легитимност на изкуствата, културното наследство, културните и творче-
ски индустрии и културния туризъм не само като създател на културен капитал, но и като 
създател на: а) стойности като национална гордост и идентичност, които не се измерват и 
създават чрез пазара, б) фактор за местно и регионално развитие...; в) неизползвано сравни-
телно предимство в областта на културния туризъм и културното наследство.“(Томова, 2012).
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мнозинството от данъкоплатците не се интересуват от сценично изкуство, а 
с парите от тях се финансира малцинство от данъкоплатци, които имат есте-
тическа потребност от това изкуство. Първата група не посещава художест-
вени спектакли въпреки субсидирана цена на билетите, а втората група ги 
посещава при същата цена, макар че би платила и по-висока (особено ако 
в представлението участват звезди от „Ла Скала“, „Ковънт Гардън“ и т.н.). 
Втората група се интересува, защото го познава, от което следва изводът, че 
държавата трябва да популяризира и да подпомага обучението по изкуство. 
Представа за мащабите на разглеждания проблем дава проучване на НСИ от 
2011 г. То е сравнително старо, но до средата на 2017 г. не може да се открият 
по-нови данни в интернет страницата на НСИ (вж. табл. 2 )

Таблица 2. Лица според посещения на представления на живо по образование (2011)

Образование Посещавали 1 – 3 пъти през 
последните 12 месеци (%)

Непосещавали през последните 
12 месеца (%)

Основно и по-ниско 6,7 92,8
Средно 22,2 72,9
Висше 40,7 35,7

Източник: НСИ.

Посочените стойности категорично доказват, че от изкуство се интере-
суват най-вече лицата с висше образование и поради това от тях може да се 
очаква, че те най-малко ще се възмущават от държавното подпомагане. В 
другата крайност са лицата с основно и по-ниско образование и от тях може 
да се очаква обратното. Но данните показват също, че във всяка от трите 
групи има възмутени данъкоплатци. Те следват чисто икономическа логика 
като сравняват пределните разходи и пределните ползи. 

При защитниците на държавното подпомагане тази логика се нарушава 
или въобще липсва. Според тях изкуството е нещо възвишено и неизме-
римо с икономически категории. „Някои – казва Джон Хъмфрис – отиват 
дори по-далеч. Те твърдят, че да разглеждаш изкуството в какъвто и да е 
утилитарен смисъл, икономически или социален, е да не разбираш какво 
всъщност е то. Изкуството е израз на човешкия дух и трябва да бъде оце-
нявано като такова, независимо от това дали има или няма някаква употре-
ба.“ (Humphrys, 2013). В същата група може да се открият автори, които 
директно атакуват възмутените данъкоплатци с изрази от типа: „Как смеят 
да са възмущават тези, на които ушите са им консервирани, тези, които си 
мърдат устните докато четат и не могат да направят разлика между Даксън 
Полък и Норман Роквел, тези, които стоят между твореца и неговото заслу-
жено възнаграждение ?“ (Bennett, 2016).
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След 2011 г. в българското сценично изкуство се развиват процеси, 
които според нас дават основания за възмущение на данъкоплатците. Защо-
то от тогава Министерството на културата субсидира театрите с 2,50 лв. за 
1 лв. приход от представление (при симфоничните оркестри този показател 
е дори 8 лв. за 1 лев приход). В края на 2016 г. същото министерство взе 
решение да покрие със собствени средства загубите на 8 държавни театъра. 
Проектобюджетът на Министерството за 2017 г. е в размер на 157 143 хил. 
лв. и повече от половината от тях (81 199,4 хил. лв.) са предназначени за 
бюджетна програма „Сценични изкуства“, като се предвижда нарастване 
на тези средства през всяка от следващите две години (Министерство на 
културата, 2017). Всеки министър на културата след 2011 г. (а и преди нея) 
се гордее с това, че не е закрил нито един държавен театър при положение, 
че през този период бяха закрити десетки болници и поликлиники, за които 
средствата от Здравната каса и общините се оказаха недостатъчни.

 Силно развитите страни от ЕС повече или по-малко субсидират изкус-
твото, но и в тях има критики в стила на „възмутения данъколатец“. На-
пример според Б. Миклитвайт: „Английският национален театър трябва да 
бъде продаден на този, който плати най-висока цена за него. Може Андрю 
Лойд Вебър да го купи и да направи от него пазар за плодове.“ (Micklethwait 
B.1983). В това отношение САЩ е пълна противоположност на Европа. В 
тази държава няма Министерство на културата. Там има само една дарител-
ска агенция за изкуство (National Endowment for the Arts ), която се финан-
сира със средства от Федералния бюджет. През 2016 г. бюджетът на тази 
агенция беше около 148 млн. щ.д., което се равнява на почти 0,003 % от 
Федералния бюджет, или 46 цента на глава от населението (Scott, 2017). В 
САЩ изкуството, а също и музеите, разчитат основно на посетителите и 
на спонсорството от частни лица. За тях съществуват данъчни облекчения 
и те са другата – косвената форма за подпомагане (за разлика от директна-
та – държавните субсидии). Достатъчно известни са Broadway Theatre, Walt 
Disney и т.н., но нито едно от тях не e подпомагано от държавата. 

Американската действителност е показателна и с това, че когато се 
изразходват държавни пари за изкуство съществува голяма вероятността 
да се създаде произведение, което не се харесва на тези които „гласуват с 
портфейла си“. Най-показателният пример в това отношение е фотографи-
ята „Piss Christ“. Тя печели конкурс, финансиран от посочената държавна 
агенция. На фотографията се вижда разпятието на Христос, потопено в бур-
кан, пълен с урината на фотографа (Андреас Серано). Това „произведение 
на изкуството“ е един от аргументите в полза на искането на Доналд Тръмп 
(до Конгреса) въпросната агенция въобще да бъде закрита. (Moore, 2017).

В България съществува възможност за косвено подпомагане на култу-
рата и изкуството. Например при дарение за тези сфери (според Закона за 
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данъците върху доходите на физическите лица) годишната данъчна основа 
на дарителите може да бъде намалена с 15%. По този пункт трудно може са 
намерят някакви обобщени статистически данни. Но може да се предполага, 
че субсидиите потискат частното дарителство. Защото, както казва Лауранс 
Риид: „Какво се случва ако „публичното инвестиране„ измества частното? 
Защитниците на субсидиите за изкуство никога не повдигат този проблем, 
но за себе си знам, че е по-малко вероятно да проявя благотворителност 
за нещо, което е на социална издръжка, отколкото за нещо, което се крепи 
върху добрите сърца на тези, които желаят да дават за него“. (Reed, 2014).

Изкуството, особено сценичното, никога не е могло да съществува без 
помощ. Но тя не винаги е била само от краля, респ. държавата, а и от частния 
сектор. Съотношението между тези помощи е въпрос на конкретна полити-
ческа и икономическа реалност. Политическа реалност, защото управлява-
щата политическа сила решава колко държавни средства да се изразходват 
за култура и изкуство. Икономическа реалност, защото подпомагането на 
изкуството зависи от финансовите възможности, както на държавния, така 
и на частния сектор. 

В проектобюджета на Министреството на културата за 2017 г. има 
средства за програми, чиято необходимост е безспорна. Такава например е 
програмата „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимо-
то културно наследство“ – 42 296,8 хил. лв. Защото е очевидно, че при се-
гашната икономическа реалност нашият частен сектор не би могъл да опази 
културното ни наследство така, както държавният сектор. Същото се отнася 
и за програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“ – 
32 119,8 хил. лв. Защото то, както и държавното обучението в която и да е 
област, създава положителен страничен ефект. Но за държавното подпо-
магане на сценичното изкуство не може да се открият такива аргументи. 
Съществуват само твърдения от нормативно, морално или художествено-
творческо естество. В подобно естество се превръща и тезата за достойни-
те блага, когато се прилага по отношение на сценичното изкуство. Защото 
тогава държавата всъщност казва на всички данъкоплатци: „Вие не знаете 
колко важно е за вас това изкуството. Заради това аз ще го подпомагам с 
вашите пари и не ме интересува мнението на повечето от вас “.

Би било полезно да се направи социологическо проучване за изкуство-
то, в което да доминира икономическата логика. Това проучване би могло 
да съдържа въпроси от типа: 1. Съгласен ли сте вашият общ доход да се об-
лага допълнително с 1% и с набраните средства да се подпомага изкуството; 
2 Ако зависи от вас, бихте ли закрили няколко държавни (или общински) 
театри, за да запазите няколко поликлиники в малките градове; 3. Има ли 
значение за вас това, че изкуството се субсидира; 4. Бихте ли определили 
нашето изкуството като по-значима икономическа дейност в сравнение с 
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нашата художествената гимнастика и волейбола. Към тези може да се доба-
вят още редица други въпроси, които (вероятно) ще звучат вулгарно за за-
щитниците на субсидираното изкуство, но тези защитници (вероятно) няма 
да харесат резултатите от проучването. 

Държавното подпомагане увеличава икономическата свобода на твор-
ците, но ограничава тяхната творческа свобода. Защото, за да получат дър-
жавни средства хората на изкуството трябва да се харесат на държавно жури 
(независимо от това дали то е социалистическо или капиталистичес ко). В 
тази връзка Джон Ъпдайк казва: „Аз бих предпочел да имам много аноним-
ни покровители, които да се бъркат в джоба за книга или списание, отколко-
то да ме подпомагат малко на брой поучителни … хора, които администри-
рат публични средства.“ (Updike, 1984). В България има потенциал от ано-
нимни покровители на сценичното изкуство. Косвено доказателство за това 
са посещенията средно на едно представление. Този показател е най-висок 
при частните театри, въпреки че те не получават субсидии (вж. табл. 1). В 
Националния дворец на културата вече се провеждат частни спектакли, би-
летите за които свършат за 1 – 2 дни. 

В изкуството има нещо сакрално. Защо в театрите, галериите и музеите 
цари тишина? Нека нашата държава да подпомага културата и изкуството 
според своите възможности и разбирания за морал. Но нека тя да следва 
най-вече икономическата логика, която изисква създаване на максимални 
възможности за частния сектор. За сценичното изкуство първите стъпки в 
тази насока биха могли да бъдат намаляване на субсидиите и поддържане 
на държавни театри само като сцени за изява на частни артистични групи. 
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Open innovation (OI) has been an important and constantly growing research theme for over 
a decade, however, its theoretical framework has been relatively under-researched. Although most 
authors agree that OI involves a wide range of innovation activities and that a firm’s capacities in 
the use of resources are critical to the innovation implementation. However, the effect of the open 
innovation implementation on the company’s financial growth is unclear. 

The research conducted is based on the theoretical framework available on the subject. The 
IT industry was selected, based that the fact that this is the industry’s capability of adapting all four 
of the open innovation tools.

The paper will examine the effects of open innovation in the Bulgarian IT sector, the links 
between the IT companies’ economic growth in the span of a year and the results from analyzing the 
primary data. The open innovation index of the company that is derived from analyzing the primary 
data will be compared to the respective financial data (total operating revenue growth, net sales 
revenue growth, total liabilities growth, net debt growth). After examining the data and case studies 
available, trends in the Bulgarian IT industry will be identified and recommendations are provided.

Key words: open innovation, company capacities, financial performance, open source, crowd-
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INTRODUCTION

The main goal of this paper is to clearly define and explain the concept of 
open innovation and the relationship between open innovation and the financial 
growth of a Bulgarian IT company, as well as the development of recommenda-
tions for the policy of the firms in order to create conditions for facilitating the 
transition of the IT firms to the model of open innovation. 

In order to achieve this goal, the following manner has been implemented:
First, we must be able to distinguish the open innovation model through 

comparison with the model of closed innovation by illustrating the paradigm shift 
within the open innovation field. We have to also be able to distinguish between 
the open innovation tools: open source, crowdsourcing, lead user innovation, in-
termediaries. In addition, the competences needed for the implementation of the 
tools are examined as well as the possible dangers of their use. The factors that 
influence the development of open innovations and their relevance in the Bulgar-
ian IT sector have been extracted from the results of the research.

Based those factors that have proven to be of greater importance during the 
research as well as the current state of companies’ institutional development in 
the form of their financial growth, a correlation between the extent of open in-
novation and said financial growth is determined. The flow of knowledge is also 
examined through the primary research. Additionally, some recommendations for 
the further implementation and development of open innovations in the Bulgar-
ian IT sector, have been developed during the course of this research.

CLOSED INNOVATIONS

The essence of the traditional in-house innovation model or closed innova-
tion, can be seen in the practices of the leading industrial corporations for most 
of the 20th century. Their innovation can be described by the need for those cor-
porations to exert control on all levels of innovation. This means that companies 
needed to make their own discoveries, to find the funds for the development of 
their products and services based on their own ideas, to produce those products 
or services and to be able to bring them to the market. Therefore, this process 
of innovation would require an impressive amount of investment in the internal 
research and development, the constant need for employing the best professionals 
and to keep the most intelligent and talented workers satisfied and generating new 
ideas for the company. This innovation requires a significant amount of funding 
and other resources, thereby limiting the number of companies that can partici-
pate in it. This process, in order to succeed, also demands the company have the 
ability to guard and control the its intellectual property so that competitors would 
not benefit from those ideas. As the firm goes through the innovation process, 
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only those ideas that the company believes to become successful in future, as well 
as those that the company is able to realize by itself through its business model, 
are taken into consideration. Thereby killing or freezing ideas that the company 
is unable or unwilling to realize. There is another disadvantage to this type of 
innovation, the firm can only operate with the tools available or the once that 
it has developed in-house, thereby making its innovation process isolated from 
any potential new technological developments that are being developed or used 
by other unrelated companies and or industries. These circumstances can signifi-
cantly limit the innovation or even cause a perfectly good idea be frozen or killed 
due to lack of capabilities.

“OPENING” THE INNOVATIONS  – PARADIGM SHIFT

Chesbrough (2003), often hailed as the father of open innovation, is the first 
person to notice and clearly define the shifts in the way innovation is conducted 
due to the new technological developments. The author called those environmen-
tal factors – erosion factors:

 Globalization and advances in transportation technologies that led to 
increased mobility of highly trained professionals has become a hindrance 
to the ability of firms to monopolize specialist staff;

 The expansion of access to financial resources via venture capitalists has 
resulted in the inability of corporations to monopolize capital required for 
innovation;

 Proliferation of the internet gave any firm or individual the ability to 
access useful knowledge that is widely distributed;

 The shorter product life cycle, resulted in the companies not able to 
innovate fast enough by themselves;

 Therefore, it became more advantageous for firms to pursue more external 
sources of innovation as a complement to its internal R&D processes.

By researching the recent innovations, Chesbrough (2003) was able to ob-
serve the changes and create the concept of open innovation as a paradigm shift, 
enabling companies to make much greater use of external ideas and technologies 
in their own business, while letting their unused ideas be used by other companies 
(see Fig. 1). He defines the phenomenon as: “Open innovation is the purposive 
inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation and expand 
the markets for external use of innovation.” The author attributes the change of 
paradigm to several factors. These factors are: availability and mobility of skilled 
workforce, growth of venture capital market, external options, and increased ca-
pability of external suppliers. 
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Fig. 1. Closed and Open Funnel of Innovation

Under the concept of open innovation the boundaries of the firm are no lon-
ger rigidly closed. There are new fluid boundaries of innovation that allow for 
an inflow and outflow of ideas, concepts and results in any and all of the stages 
of innovation. Thereby, allowing for a greater ability for cooperation between 
companies, customers and academia, resulting in the greater ability to incorporate 
outside technologies in a company's  R & D processes.

This allows the company the ability to free resources and redirect them to 
other projects. The basic notion

of open innovation states that ideas could come from inside as well as  out-
side the organization and could be taken to market by the company as well as 
the outside collaborators. Chesbrough’s work describes cases of companies that 
integrated knowledge from the external environment and or transformed unused 
knowledge and ideas in order to make them profitable.

DEFINING OPEN INNOVATION

Due to the immaturity of the concept of open innovation in academia and the 
fact that most of the definitions of the matter are derived from real-life cases there 
can be significant difference in distinguishing what is open innovation and what 
is not. An overlapping in the understanding of the open innovation tools and the 
new forms of knowledge creation and sharing like crowdsourcing, open source 
can add to the confusion.

Open innovation is a complex evolving topic, different authors have slightly 
different views on it. The original definition of open innovation states that ideas 
can come from inside and outside the firm and can be taken to market inside or 
outside the firm (Chesbrough 2003). This implied that the value comes from the 
access to and usage of ideas over the ownership and the source of the original idea.
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A later definition by Chesbrough, Vanhaverbeke, and West (2006) expands 
the notion of ideas into knowledge, which may be embodied in ideas, technol-
ogy, products, and others. West’s and Gallagher’s (2006) perspective includes 
a systemic process of exploration, integration, and exploitation of both internal 
and external sources. Lichtenthaler’s (2008) definition of open innovation, on 
the other hand, focuses on internal and external technology management by us-
ing a firm’s dynamic capabilities. In later work, Lichtenthaler (2011) refined its 
definition by addressing knowledge instead of technology and: incorporating the 
phases of exploration, retention, and exploitation, which is similar to West and 
Gallagher’s definition. 

From the definitions, we can observe how wide is the potential scope of the 
term “open innovation”. It involves a process of gaining and exchanging knowl-
edge and ideas as well as identifying opportunities, and also their integration 
within the innovation process. In addition, the firm’s exploration and explora-
tion processes as well as the capabilities are being distinguished as important 
elements. Within the concept of open innovation, knowledge has become the 
key element that contains within itself ideas, technology, know-how, intellectual 
property, etc.; and could be embodied in people, processes, products, services, 
and others.

The open innovation model does not imply the abolition of internal research 
laboratories, rather we are talking about a different way of organizing research, 
in which the company will not concentrate within itself, seeking innovation from 
just one department, and thus ignoring the knowledge generated outside the orga-
nization. Under the new logic, the company should carefully explore the external 
knowledge and work on the ability to extract what can be useful from the outside 
knowledge and then bring it into the company for further integration and use. 
Now the research group has a new powers and resources for carrying out their 
own R & D, research now implies the assessment and integration of external 
knowledge. Internal research group needs to create the missing knowledge that 
does not exist in the external environment, and to evaluate the opportunities for 
profit from the combined external knowledge and internal research. 

Gassmann and Enkel (2004) try to distinguish the different types of open in-
novation by recognizing three archetypes (see Fig. 2):

 The outside-in process: it enables the firm to bring greater external 
knowledge into the process and to accelerate the firm’s internal innovation. 

 The inside-out process: enables the firm to find external partners to reach 
new markets through spin off firms/ or work together with other firms to 
reach markets they are unable to via licensing intellectual property. One 
of the most well-known examples of this is Proctor and Gamble. They 
license their technology for 3 years after market introduction and 5 years 
after the patent is granted but they also maintains the right to use the 
technology. 
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Fig. 2. Gassmann and Enkel typology of Open Innovation activities

 The coupled process: the outside-in and inside-out processes combined

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES TO OPEN INNOVATION

The advantages of open innovation that can lead to greater innovation are in 
the greater ability to gather more diverse information. This can be illustrated by 
the following advantages: 

 Distant Search: where firms are able to obtain the benefits of the distant 
search. That means that they can have access to knowledge sources which 
are open and can provide new insights and new technologies, which is 
associated with a larger volume of innovative ideas and novel solutions 
(e.g. Katila& Ahuja, 2002);

 Knowledge Diversity happens when firms interact with and use knowledge 
from multiple and diverse sources, thereby resulting in greater innovation 
(Duysters and Vanhaverbeke, 1996; Belderboset et al., 2004; Leiponen 
and Helfat, 2009).

However, there are a number of downsides of open innovation such as:
 Over Search, explored by Laursen and Salter (2006). They notice that 

a search can increase innovation only up to a point. After surpassing 
that point an ‘over-search’ will occur that may indeed hinder innovation 
performance by collecting too much data that can negatively affect 
innovative performance by requiring too much resources to analyze the 
collected data.

Problems that can be encountered while implementing Open Innovation
 Absorptive Capacity problem occurs when there are too many ideas to 

screen. Cohen and Leventhal (1990), define absorptive capacity as “a 
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firm’s ability to recognize the value of new information, assimilate it, and 
apply it to commercial ends”;

 Attention Allocation Problem occurs when management is incapable 
of allocating sufficient resources to successfully implement all of the 
promising ideas;

 Cost: Yet another disadvantage to using open innovation are the costs. 
Innovation search is not costless. It can be time consuming, expensive, and 
strenuous. Sometimes, in order to properly implement open innovations, 
there are significant costs involved for structural challenges which go 
along with managing an innovation process that is infused with more 
external ideas (Wincent et al., 2009; Dahlander and Gann, 2010). Due 
to the fact that integrating external parties increases the complexity of 
implementation;

 Intellectual property threats. Protecting a firm’s intellectual property 
means the firm protects its knowledge. Using the tools of open innovation 
without protecting the company's core competences could mean a loss in 
the competitive advantage. Being more open could mean that that the firm 
may be subject to: 

–	Opportunism (Williamson, 1981): The theory acknowledges that people 
can be dishonest and self-interest seeking. 

– Information paradox (Chesbrough, 2006): exposure of company 
information results in the transfer of valuable knowledge without 
compensation.  

Open innovation when compared with closed innovation, changes the orga-
nization’s boundaries, so that they become more porous, consequently that al-
lows for information to more easily transfer inward and outward. Firms can also 
obtain benefits from their distant search, allowing them access to both the newest 
developments in the industry as well as the possibility to better understand the 
needs of the people. Getting access to open sources allows the company to be 
at the frontier of new insights and new technologies, which is associated with a 
larger volume of innovative ideas and novel solutions (e.g. Katila& Ahuja, 2002).

With the newest technology development, innovation has become “democ-
ratized” (Von Hipple). At the same time, innovation processes becomes more 
complex, particularly as it relates to integrating the external ideas into the orga-
nization. In particular the Not Invented Here (NIH) syndrome, which is observed 
when a company discriminates against the ideas that are not generated by its em-
ployees, creates inertia barriers and resistance to implementing externally sourced 
ideas and can result in potentially more costs (Katz and Allen). There may also be 
intellectual property (IP) challenges and diminishing returns to search due to the 
attention allocation problem and the absorptive capacity of the firm.
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OPEN INNOVATION TOOLS

Although the overall open innovation literature is quite immature, and most 
of the characteristics are heavily dependent on the respective case studies. The 
main point, that most of the OI researchers agree upon is, that although historical-
ly firms could always integrate 
external sources of knowledge 
but OI introduced new and novel 
ways of tapping into distributed 
sources of knowledge. Most of 
the scholars also agree that there 
are four main tools that can be 
used in the process of open in-
novation (illustrated in Fig. 3):

 Intermediaries
 Crowdsourcing
 Lead Users consists of a 

single or small groups of 
users

 Open Source relies on contributions from collective users

However, the definition of each and every tool is different from author to 
author as well as from case study to case study. While the Open Source and Lead 
User innovation depend on the users or potential users, that are familiar with the 
subject, being part of the innovation process. Crowd sourcing is a tool that allows 
for greater inclusion, here everyone can become a contributor to the innovation. 
Contrary to all of the other tools that involve the company participating in the 
innovation process, intermediaries are companies in-and-of-themselves, they are 
promising greater results and are prepared to do part of the innovation process 
for the client, due to their access to networks and information that the client does 
not possess.

OPEN SOURCE

The Open Source tool is mostly prevalent in the ICT industry because its 
general characteristics can be described as free reveal of a product for the use 
of anyone who is interested in it, free of charge. Due to those requirements, the 
products, so far, were confined to the virtual world, however, with the advance-
ment of technology, in the form of 3D printing, this may soon be available for 
physical objects as well.

According to Von Hippel & von Krogh (2006) free revealing of information 
constitutes the act in which all intellectual property rights of that information 

Fig. 3. Open Innovation Tools
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are voluntarily given up by the innovator, giving all parties equal access to it, 
thereby, remaking the information into a public good.

By using Open Source the company is able to create a commons of soft-
ware code (O’Mahony, 2003). It allows the source code and certain other rights 
normally reserved for copyright holders to be provided under a free software 
license that permits users to study, change, improve and at times also distribute 
the software. Open-source code is meant to be a collaborative effort, where users 
improve upon the source code and share the changes within the community. 

Once the code has been revealed, the company loses its ability to control 
the innovation process and its participants, it becomes open for anyone to create 
innovate and share the code. This approach can make use of a social framework 
instead of contracts & full time staff. The users engage in info flows to define the 
interesting problems or new developments, manage their own availability and 
determine if they have the skills to address the tasks and are driven by intrinsic 
motivation structures (not money) to contribute to and improve the source code.

With Open Source we are able view the importance of social relations and 
their potential leading role in the innovation process of the future. Due to the 
free revealing of code, no single contributor can claim ownership of intellectual 
property on any portion of the code developed, while the company can integrate 
and use the most successful developments.

Because of its characteristics Open Source can be very similar to a public 
good. In order for the Open Source to work correctly, there should be mutual 
benefits to both the company as well as the individual developers. 

LEAD USERS

Under the old paradigm the producer is the innovator. The producer can 
spread the R&D costs across all the users and can aggregate demand across cus-
tomers. The producers are the center of innovation process, however, no one ever 
looked to see if the users were innovating.

Von Hipple found that 6.1% of population has developed or improved prod-
ucts for their own use and it was unmeasured and given away for free. He found 
that there were users pioneering innovation that were being overlooked. Lead 
users are professionals and amateurs, innovating independently. Some of the user 
led innovations simply achieved peer to peer diffusion, whilst others go on to 
be diffused at a large scale once adopted by large incumbent firms. This can be 
simply illustrated by the following situation of when a person creates a way of 
upgrading a product or creating a new product that does not exist or is unavailable 
on the market.. This innovation is for the person’s own use and he/she is willing 
to share it with people in their circle of friends or among interest groups, because 
of the fact that they are not actively seeking to popularize their innovation or 
profit from it, they can be hard to identify.
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Lead Users can be described by:
 Having needs that foreshadow general demand in the marketplace;
 Expect to obtain high benefit from modifying products to meet their 

needs. 
A lead user is special because it is both an early pre-adopter of technology 

and an early adapter of technology. (10 – 40% of users modify products) Von 
Hippel asserts that these users are important to focus on because they may dem-
onstrate adaptations that could be commercialized in the wider market and their 
tastes can anticipate untapped potentials within the marketplace. Another benefit 
is that the firm can utilize lead users at all steps of the innovation process-idea 
generation, selection of ideas and also the retention stage of the innovation

Lead Users have been considered a subset of the concept of “creative con-
sumers” as those “customers who adapt, modify, or transform a proprietary offer-
ing.” (Berthon et al., 2007).

Challenges in using Lead User innovation in projects can cost more than 
traditional ones. Lead users could be useful to manufacturer in the early phases of 
innovation process, but on the other hand the knowledge transfer from customer 
to manufacturer is often costly and difficult (Cooper et al., 2002; Piller&Walcher, 
2006). Companies need absorptive capacity, ability to understand and apply this 
external knowledge inside the company (Cohen &Levinthal, 1990).

CROWDSOURCING

Crowdsourcing: Could be seen as an extrapolation of open innovation. Jeff 
Howe, who coined the term, defines crowdsourcing as a “company or institution 
taking a function once performed by employees and outsourcing it to an unde-
fined (and generally large) network of people in the form of an open call” (Howe, 
2012). 

The essence of Crowdsourcing can be glimpsed by dividing the term into 
two key words “crowd” and “outsourcing”. This implies that tasks that were nor-
mally performed by employees can be outsourced via an open call to a large 
community (Howe). The large community that should be engaged in the open 
call can be described as a large mass of people (the more diverse, the better). 
However, in order for it to be crowdsourcing, the outcome of the open call needs 
to be implemented by the firm.

Crowdsourcing can be explained by the process where a company posts a 
problem online, a vast number of individuals offer solutions to the problem, the 
winning ideas are awarded some form of a bounty, and the company mass pro-
duces the idea for its own gain (Brabham, 2008).

The concept of Crowd sourcing is based on the notion of the wisdom of 
crowds (Surowiecki, 2004), i.e. dispersed and fragmented knowledge of the 
crowd can beat that of a few experts. The wisdom of crowds was developed dur-
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ing a county fair when the average of all of the guesses of the weight of an ox was 
closer to the ox’s true butchered weight than the estimates of most crowd mem-
bers separately, and the average was also closer than any of the separate estimates 
made by cattle experts.

Wise crowds are: independent, decentralized, diverse of opinions and there 
should be an aggregative-mechanism for turning private judgments into a collec-
tive decision is necessary in order to extract the solution

Crowdsourcing can take many forms such as in ideas generation, solving 
challenges, giving tools to co-create with the crowd and even helping in scientific 
research. 

Challenges of crowd sourcing:
There are no written contracts or non-disclosure agreements and the inability 

to expect a stable income. In addition to this, the company may be attracted to the 
most outrageous ideas and not the best ones.

 Retention challenges Crowd sourcing is generally considered a lower cost 
approach to innovation but sometimes aggregation can be expensive and 
the additional overhead could potentially outweigh the expected benefits 
of the exercise; for instance, when Google launched a project asking 
for ideas on how to make the world a better place, it took them around 
three years and 3,000 employees to review the 150,000 submissions 
and identify 16 projects they eventually pursued (there appears to be a 
diminishing benefit of being too open in the open call).

 Absorptive capacity and attention allocation problems: example The 
Netflix challenge to design a new algorithm for a prize of millions. 
Contest attracted a fair amount of attention in the media and received 
several valuable contributions, the actual results were never used because 
the engineering effort required to integrate the winning algorithm into 
the platform did not match Netflix’ new business model and shifts in 
customer behavior1. 

 Not invented here (NIH) syndrome: by using crowdsourcing, the company 
is confronted with a faceless mass of loosely committed contributors; little 
is known about who they are, what they are good at, and what motivates 
them in short, medium, or the long term. Trust in the crowd’s solutions 
can become a major issue and the NIH syndrome steps in. Intuitively, the 
company employees trust more in the solutions and ideas that are their 
own or come from their colleagues.

1 Data available at: https://www.wired.com/2012/04/netflix-prize-costs/ .
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INTERMEDIARIES IN INNOVATION

An Innovation Intermediary is an organization that brokers information be-
tween a client and a network of actors in order to solve an innovation challenge 
or to help address the clients’ innovation needs.

Innovation Intermediaries can be defined as “an organization or body that 
acts as an agent or broker in [some] aspect of the innovation process between two 
or more parties” (Howell, 2006: 720)

The innovation intermediaries’ role is to bridge structural holes. The exis-
tence of a structural hole indicates that the people on either side of the hole have 
access to different unconnected flows of information. It’s a question of location 
and the degree of connectivity in the network or lack there of. Open Innova-
tion Intermediaries are a specific type of Innovation intermediaries, that not only 
bridge a structural hole but also have some unique salient features that help them 
facilitate the process of knowledge and technology transfer from a third party and 
across industries for the benefit of the client.

Main types of open innovation intermediaries(OII)
 Design intermediary – Find solutions to clients’ design problems by 

brokering diverse knowledge streams for more innovative design. They 
generate knowledge, process it, combine and recombine it, depending on 
the needs of the client. They also engage in prototyping the product. 

 Innovation intermediary – Find solutions to the clients’ innovation 
problems by brokering information between the client (seeker) and solvers 
(a network of scientists, academics etc). They translate the customer’s 
project, negotiate the contract, facilitate the deal making process as well 
as manage the intellectual rights.

 Innomediary – Find solutions for problems by brokering diverse 
information from customer related online sites. They recombine and 
disseminate the data to the client to help improve innovation. They are 
involved in the gathering and processing as well as in helping define 
trends.

RESEARCH AND METHODOLOGY

Due to the nature of the research being highly dependent on the case-by-case 
bases of practical application, we have examed a number of primary and second-
ary sources. The prevailing academic research on the subject has been conducted 
in the form of a case study, which often requires longitudinal study in order to ob-
serve the process of innovation from the ideation all the way to retention phases.

First, based on the examination of some of the more popular case studies and 
how the firms used the open innovation tools at their disposal, a questionnaire 
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was constructed. Second in order to check the connectedness of the companies 
in the Bulgarian IT sector, the questionnaire was sent to the employees on one 
company with a net-based product, with the request for them to send it to people 
outside that work in the same field. Finally, after collecting the results, we were 
able to determine whether or not open innovation can improve the company’s 
performance in a positive way and the extent of the open innovation integration. 
This also allowed us to give some recommendations for companies that wish to 
use this way type of innovation.

REASONS FOR CHOOSING  THE IT SECTOR 

It is one of the few industry that can fully explore all of the tools that are 
available in Open Innovation.

Due to the fact that early adopters and adapters are intrinsically motivated 
and are more concerned with the practical use of the product, they are also driven 
to share their inventions with other people that have the same problems. One 
significant problem in using lead users is in the amount of time and effort it takes 
to identify them. However, due to the fact that they are early adopters and adapt-
ers, there is a strong possibility, that they are interested in the industry’s newest 
advancements and are willing to share them with their fellow developers online 
or in forums, blogs and other platforms, which makes them relatively easier to 
find, compared creators that innovate physical products.

Open source, is also one of the tools of open innovation that mostly exists 
in the IT sphere. As far as crowdsourcing and intermediaries are concerned, they 
are greatly helped by and dependent on internet knowledge sharing platforms. 
Crowdsourcing is also thriving online and most of the intermediaries are heav-
ily reliant on the knowledge from very distant sources that can only be gathered 
online.

RESEARCH DESIGN

There are two types of methodological research approaches; qualitative and 
quantitative. However, due to the fact that academics have not yet accepted a 
way to determine the scale and depth of open innovation and how to measure 
them, the best way to research the open innovation in the Bulgarian IT sector 
was determined to be the mix between the two. The qualitative type of analysis 
allows us to consider and examine personal experiences and opinions of the ques-
tioned subjects, however, in order to easily measure the results, it was decided to 
incorporate parts of the qualitative research within a quantitative questionnaire, 
by asking the respondents to determine the extent to which they agree with the 
statements that correspond to certain features, represented within the concept of 
open innovation.
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The primary data collection has been conducted through multiple choice 
surveys, with the option for additional input by the surveyed, that rely on the 
person’s opinions, experience and feelings. This will allow us to more accurately 
assess the firm’s internal as well as external environment and the knowledge 
transfer between them, which is crucial to determine when it comesto open in-
novation.

Following Cohen & Levinthal (1990) suggestion that open innovation and 
OI capacities directly or indirectly affect the way a firm builds its business strat-
egy, and the business strategy and business model have been proven to affect the 
company’s financial performance and growth. Therefore, we will ty to prove that 
open innovation, in turn, can also affect the company growth by examining the 
Bulgarian IT companies. To do so we will have to prove that there is a correlation 
between the companies’ financial growth indicators and their Open Innovation 
Index, which is formulated by assigning numerical values to the answers in the 
questionnaire. The financial figures are taken directly from the Daxy Bulgaria 
portal that carries the financial data for the biggest Bulgarian companies in their 
respective profiles. The data that we will be using are the Total Operating Rev-
enue growth, Net Sales Revenue growth, the Total Liabilities growth and the Net 
Debt growth for the last recorded period, which is 2015 – 2016. 

Only the latest period was chosen to be used because of the fact that open 
innovation is a relatively new concept and it is hard to determine exactly the 
point of its use, unless a company is consciously aiming at implementing one of 
the tools, and even then we will not be able to pinpoint the start of information 
exchange.

AIM

Due to the lack of substantial research on the topic of the development of 
open innovation in the Bulgarian IT industry and the relation between those open 
innovation competences and the financial results of those companies our aim is 
to summarize the findings and point to potential areas where the environment can 
be improved, in order for future success stories to become possible. To do that, 
we will need to see whether there is a connection between the openness of the 
company and its financial performance and results.

HYPOTHESIS AND TESTING

The research focused on testing the following 2 hypothesis: 
H1: Open innovation can influence positively the Bulgarian IT companies’ 

financial results.
H0: There is no relation between the application of open innovation and the 

Bulgarian IT companies’ financial results.
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EXPECTATIONS

Due to the fact that open innovation is a resent phenomenon and its proper 
application is heavily dependent on the internal environment and company values 
that require continuous changes during the transition from closed to open inno-
vation we have designed a questionnaire that examines the main characteristics 
of the open innovation process. The target was to receive answers from around 
5 to 10 companies, thus simultaneously examining the network of the primary 
one. We will compare the financial growth results during the last recorded year 
(2015 – 2016) of the companies that have been operating in Bulgaria for more 
than 5 years. Recently established companies will be excluded from the sample 
of convenience. 

VALIDITY AND LIMITATION

The validity of the research is heavily dependent upon the honesty of the 
people filling in the form and not their desire to make their company and leaders 
look better. 

Even though this study was prepared with all of the features of open innova-
tions that can be present within any Bulgarian IT company, there are still some 
limitations involved in choosing a this research method. The research is heavily 
reliant on the experiences and opinions of the employees, that may not necessary 
align with the expectations of the company leaders or the company strategy.

 Another limitation of the research involves the mainly close ended ques-
tions, this can result in inaccurate or incomplete responses because of the limited 
options of answers. 

The study also implemented a snowball approach to gathering the data, i.e. 
the questionnaire was distributed to the employees of one company with the re-
quest to send it to their network of acquaintances that work in the same field.  
Thereby managing to gather responses from 61 employees of 16 companies were 
willing to fill in the questionnaire. 

The questionnaire was to designed recognize the features that are prevalent 
in the process of open innovation and the extent of their integration in the Bulgar-
ian companies. As a result of the questionnaire, we were able to construct an open 
innovation index, that would allow us to compare the companies’ „openness” and 
their financial growth, represented by their Total Operating Revenue growth, Net 
Sales Revenue growth, the Total Liabilities growth and the Net Debt growth for 
the last recorded period

In addition, we must keep in mind that the company growth is dependent on 
many other factors, including the one that we are currently researching.
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THE RESULTS

As a measure of establishing the connection between the companies innova-
tion index (Variable X) that was derived from the results of the survey and the 
financial growth results of the sample companies for the span of a year (variable 
Y), we will use Pearson’s linear coefficient for correlation rxy as an embedded 
function in Excel. The statistical measure for establishing the relation between 
the two variables is the correlation coefficient, which gives us the direction and 
strength of the relationship between the variables.

For successful use of the Pearson coefficient, adherence is required on two 
conditions: the samples X and Y are from normally distributed sets and regres-
sion (dependence) between X and Y is linear.

The Pearson coefficient is calculated by the formula: 

r
n x y x y

n x x n y y
x y

i i i i

i i i i
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− ( )( )

− ( )( ) − ( )( )
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∑∑ ∑∑2 2 2 2

The results from the survey indicate that there is a moderate positive cor-
relation between the Total operating revenue growth, Net sales revenue growth 
and Net Debt growth and the Open Innovation Index. And the correlation is high 
positive between the Total liabilities growth and the Open Innovation Index.

Company

Company 
Open 

Innovation 
Index

Total 
operating 
revenue 
growth

Net sales 
revenue 
growth

Total 
liabilities 
growth

Net Debt 
growth

Auto3p Bulgaria 16 10,25% 9,81% -43,10% 59,83%

Coca-Cola Hellenic 
BSO

29 36,59% 36,59% 39,39% -85,27%

Visteon Electronics 
Bulgaria

13 18,38% 18,38% -26,63% -91,37%

IBM 31 9,09% 9,04% 43,00% -28,02%

ISI 16 9,19% 9,12% -1,99% -25,37%

Gameloft -6 -2,95% -3,00% -34,22% 97,85%

Median 16     

Pearson  0,66020359 0,658845206 0,801100339 -0,66151111

Therefore, we can reject the null hypothesis (H0) and conclude that there is a 
correlation between open innovation and the financial performance of the Bulgar-
ian IT companies. 
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However, we must keep in mind the fact that correlation is not causation, in 
other words, even though we have proven that they are connected, we cannot say 
with certainty that one of the phenomena causes the other, additionally there may 
be other numerous unidentified factors that are also responsible for those figures.

The reason that we chose to examine those particular companies (the sample 
of convenience) is the fact that they have been operating in Bulgaria for a signifi-
cant amount of time and open innovation is a relatively new type of innovation.

DISCUSSION – WHAT DID THE ANSWERS INDICATE

In order for us to be able to be able to give our opinion on what needs to 
be improved, the questions, and therefore the answers have been divided into 8 
groups:

a) Inside-out and outside-in flow of knowledge
As a result of the research conducted, it can be concluded that the companies 

are more comfortable with taking knowledge from the outside, rather than reveal-
ing their research to the public. Although, they might be willing to share some of 
their findings with partner companies. 

The possibility of exchanging information with partner companies versus the 
possibility for free release can be considered as an indication that the knowledge 
streams are mainly with the outside-in direction. In order to achieve an organic 
balance between the outside-in and inside-out exchange of knowledge, a solution 
of creating networks between companies can be suggested. However, in order to 
achieve that, a change in the internal company policies may be required as well 
as a thorough evaluation of the direction the company wants to take. 

b) Ambidexterity (exploration versus exploitation)
The ratio between exploration and exploitation achieved, indicates that the 

companies can potentially become hostages to the success trap, i.e. as long as 
the product is successful, the company does not explore other ventures, thereby 
becoming more vulnerable towards sudden market changes. This trap can be hard 
for the company to recover from. 

Unfortunately when it comes to ambidexterity, the results are not that en-
couraging. They show that most of the employees’ time is spend on exploitation 
of the product, by contrast not enough people take part in the exploration for new 
products and innovations. In order to achieve ambidexterity, a more supportive 
and creative environment might help the Bulgarian companies to try developing 
in a totally new direction.

c) Internal environment
As far as the questions that represent the company internal environment and 

the flow of information within the company boundaries are concerned, most of 
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the questioned have indicated a certain ease when it comes to the peer to peer 
dissemination of information. However, when it comes to the dialogue about 
potential innovations and information about the projects that the companies are 
involved in, the boundaries become more blurred. This is especially visible with 
the questions that concern the freedom to suggest changes. This indicates that 
firms need to support the open conversation within the company and participation 
of all of their employees in the innovation process. They need to show that the 
employees’ opinions are taken into serious consideration, no matter whether they 
are not applicable to the situation or not.

In order to achieve synergy and extract the most benefit from the flow of 
information, a strong leadership needs to be present.

d) Leadership
This part of the research examines the relationship between the employees 

and their superiors.
Almost immediately, it became apparent, that there are some issues in the 

vertical dialogue between the employees and the accessibility of their leaders as 
well as about the ability to freely engage in the innovation process no matter the 
position. Concerns were also raised, when it come to the internal information 
disclosure. If the company employees do not know about the internal innovation 
processed or projects that are being developed, then they are unable to contribute. 
Thus the company may be wasting valuable resources. In addition, it appears that 
even if the employees were familiar with the current projects, unless they were 
directly involved in the innovation, they did not receive regular updates and were 
unwilling or unable to offer their opinions. This is a very concerning trend and is 
perhaps one of the first things that need to be addressed when creating the com-
pany strategy. Another thing that needs to be addressed is the employee apprecia-
tion and rewards for contributing to the innovation process, especially when it 
comes to sharing and integrating outside ideas. 

While reviewing the demographic results, we were able to see that most of 
the people have worked an average of 6 years in the industry and 4.5 years out of 
them have been spent in the current company. Those results coupled with the fact 
that the average age of the respondents is below 30, 29.5 to be exact can mean 
that the internal structure of the company and their policies and procedures may 
have a lasting influence on their future as developers, which may, in turn shape 
the IT industry for years to come. Although the response for the statement “I can 
always ask my colleagues for help if I have a difficult problem” gathered the most 
positive response out of all of the questions, there are still some internal changes 
that a company perusing open innovation has to do.

e) Not Invented Here syndrome
The NIH syndrome can be observed when the employees consciously or 

subconsciously reject ideas that do not come from within the company. 
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During the study, we were able to observe a certain trend towards a prefer-
ence of free, open source solution that come from the outside. However, due to 
the sheer amount of “Neutral” answers, in the group can be interpreted as an 
indication for a lack of internal innovation structure and procedures. At the very 
least, even if the structure to prevent the Not Invented Here syndrome has been 
planned, it has not been adequately implemented or explained to the employees.

f) Scope current activities
The questions in this subsection were designed to see the full scope of activ-

ity of the company and differentiate between the companies that design their own 
products and those that do not and the extent of foreign codes they use.

As it became apparent, the companies that engage in designing their own 
software is the prevalent group among the ones that have filled the questionnaire. 

Therefor, making the use of open code and other external knowledge (source 
code) the dominant result.

g) Potential for Intermediaries
The last group of questions concerns the willingness to use an intermediary, 

the results can be interpreted in two different ways. The first can be an indica-
tion that the people questioned do not have a clear preference between a cheaper 
product, relying on the price, versus a product/service, with superior quality. The 
second interpretation is an indication about the peoples’ unwillingness to invest 
in external entities.

The results for this category are not as clear as with the previous ones. With 
only a slight favor towards the willingness to pay additionally for a very good 
product/service. Which can be interpreted as a guideline for an intermediary to be 
able to justify the reasons for its price as well as the advantages it can provide to 
the company. Additionally, the intermediaries will need to be able to account for 
the individual preferences of the company while providing their service.

h) Motivation
The motivation for entering the IT sector among the participants was also 

measured. From the results we can conclude that fame and earning a reputation 
are important but are not the most prevalent motivator. Although the monetary 
factor is acknowledged as fairly important, what is crucial to note is the fact that 
an overwhelming amount of the developers are motivated more by the opportuni-
ty to solve problems and improve their skills. From those results we can theorize 
that they will be quite enthusiastic to be able to participate in knowledge sharing 
networks or even in developing an open source project.
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RECOMMENDATIONS FOR USING OPEN INNOVATION  
IN THE BULGARIAN IT SECTOR

By proving that open innovation can positively affect the companies’ finan-
cial growth if applied correctly, we can concur that if we strive to integrate even 
more open innovation knowledge, there will be the potential for even greater 
benefit. The following are some of the recommendations that will help the devel-
opment of the Bulgarian IT sector.

A recent report by Edit.bg creates a map of the Bulgarian co-working net-
works in Bulgaria2, however, those cannot be considered exactly an open innova-
tion platform. Although, their existence seem to indicate willingness to exchange 
information between the companies, they are confined by their geographic loca-
tion, additionally, because of the fact that those communities are grouped based 
on their industry and interests, they are not diverse enough to be called neither 
an attempt at crowd sourcing nor an intermediary, due to the fact that there is 
no structural hole to be bridged. However, similar cooperation with universities, 
schools and businesses can be used as a way to finding Lead users such as the 
program ”Training for an IT Career” („Обучение за ИТ кариера“3).

Big online communities and their platforms can be used for creating innome-
diaries, this can save companies the time and resources trying to create commu-
nities artificially, because the existing communities have people that are already 
invested in and committed to the growth of the existing ones. An example of how 
invested users can be is the case of BG Mama4. When the site decided to remodel 
their site and include ads, there were a lot of unsatisfied and enraged customers; 
some were signing petition, others decided to create a similar community site 
called Bul-mamma that gained 2000 subscribers in a month. As a result now there 
is a link on the new site, leading to the old one. Specific industry online commu-
nities can emerge as complementary forums attached to sites targeting specific 
professionals such as http://computerworld.bg  

When it comes to the open source tool that relies on the company’s willing-
ness to free reveal, based on the results of the survey it can be concluded that until 
there are company structures in place to make the employees comfortable enough 
with free revealing, this tool is not for Bulgarian IT company and may result in 
losses of resources.

One of the strongest arguments against free revealing of the software is that 
the company will lose revenue. However, according to theBSA’s Global Soft-
ware Survey5.Bulgaria and Romania have the worst statistics when it comes to 

2 http://edit.bg/wp-content/uploads/2017/06/report-co-en-2.pdf .
3 http://softuni.foundation/projects/training-for-it-career/ .
4 https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8& 

ved=0ahUKEwj55PHQ1YDZAhXDhKYKHTNTDU4QFghNMAU&url=http%3A%2F%2Fw
ww.webcafe.bg%2Fid_1529381832&usg=AOvVaw3gTO_Mh0sZDfyZEhOLDnwK

5 http://globalstudy.bsa.org/2016/index.html page 8 .
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the use of unlicensed PC software. A total of 60% of the software installed was 
unlicensed costing a total of $78 million. By utilizing business model innovation, 
companies that free reveal their software, will still be able to collect revenue, for 
example through trial versions or bundling the product with some payed service.

However, none of those innovation recommendations can reach their full po-
tential until the companies start to change their internal policies and protocols. In 
order for the open innovation to take root, no matter whether the company is will-
ing to free reveal or not, a strong internal network must be created. Each and every 
employee has to have access and be able to contribute to the internal knowledge 
exchange. Ideas will need to be evaluated carefully with no regard of who submit-
ted the suggestion and where it came from. Employees also have to be able to ben-
efit form a system rewarding them for their participation in the discussions. Un-
fortunately, in this regard the research has shown that the companies share more 
characteristics with the old paradigm than with the open innovation concepts.

In addition, the results from the questionnaire revealed a certain lack of 
structure and safeguards aimed at avoiding the Not Invented Here syndrome. 
This can only be achieved if the company evaluates all of the contributions no 
matter whether they are internally generated by fellow employees or come from 
the external environment.   

CONCLUSION

The current work examined the extent of the open innovation used by the 
Bulgarian IT companies and whether or not open innovation can positively influ-
ence the financial growth. The research was designed specifically to determine 
the flows of information, inside-out, outside-in and the coupled model, however, 
it became apparent that the outside-in flow of information is generally more ea-
gerly embraced, while the companies are still uncomfortable with free releasing 
their research. Another trend that became obvious during the analysis of the data 
collected was the apparent problems in the knowledge streams within the com-
pany structure.

The open innovation tools that rely on contributions from collective users 
are heavily dependent on the coupled flow of information and therefore until the 
companies are comfortable enough to share parts of their knowledge, these tools 
are not suitable for them and will result in loss of resources. 

Although free revealing the source code depends on the company product 
and its dependence on security and intellectual property, something that can be 
improved without risking the security of the company is the internal vertical flow 
of information.

We were also able to determine a lack of company effort towards pursuing 
ambidexterity, which can leave the company vulnerable towards changes in the 
environment. 
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Crowdsourcing has already been successfully implemented by some mul-
tinational corporations that have offices in Bulgaria (SAP Lab, IBM) and so far 
they are thriving, however, without an in-depth research into those companies’ 
policies and internal environment in each of their offices, there is no way to deter-
mine whether there is a difference in the resources dedicated to open innovation 
in their Bulgarian office versus their other offices. 

There is also opportunity for lead user innovation as well as innovation 
through intermediaries as long as there are online communities and companies 
willing to sift through all of their accumulated data and comments. The possible  
market for a company with the specific aim to offer challenges and involve the 
public in the innovation effort similar to InnoCentive has also been observed. 
However, if limiting it only to the Bulgarian market, we could face a potential 
inability for creating a wise crowd, due to the relatively small population. 

After establishing the correlation between open innovation and the financial 
growth of the Bulgarian IT companies, there is the hope that more and more com-
panies will incorporate this type of innovation in their structure.
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Напоследък все по-често срещаме и дори несъзнателно използва-
ме в ежедневието си концепции, идващи от скандинавските държави. 
Най-популярните от тях са Фика (Fika), Хюге (Hygge) и, разбира се, 
Лагом (Lagom). Първата от тях, Fika, в превод означава почивка, при-
дружена от кафе. Тази концепция е обичан шведски и финландски 
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обичай, който се състои в това да намерим време, споделено с близ-
ки и приятели, докато пием ароматно кафе, придружено със сладкиш, 
с две думи – да забавим темпото. По-често коментирани обаче са дру-
ги две концепции, все по-широко навлизащи във всички аспекти на 
живота и световния маркетинг, от които можем да се поучим от скан-
динавците, а именно – Hygge и темата на настоящото изследване –   
Lagom. Родината на Hygge е Дания, тази на Lagom e Швеция. Hygge e една 
от думите на 2016 г., а Lagom се появява като тренд едва през 2017 г., но тя 
вече е определена от редица интернет заглавия като „Годината на Lagom“. 

КАКВО Е LAGOM? 

Думата идва от шведски и означава „точното количество“ – нито твър-
де малко, нито твърде много. Други думи, които могат да характеризират 
lagom са точно, умерено, достатъчно. Да живееш нито в излишък, нито чрез 
пренасищане. Концепцията, заложена в основата на тази тенденция, е човек 
да осъществи благополучен, балансиран и щастлив живот. В основата на 
тази философия за живота се поставя принципът за точната мярка във всяко 
отношение – разпределение на време и енергия, ресурси и финанси, внима-
ние и емоции. Това хармонизиране спрямо количествената оценка засяга 
всички сфери на живота: лична психология и социални отношения, органи-
зиране на работата и свободното време, семейство и възпитание, начин на 
хранене, интериор, пътуване, празнуване (Brantmark, 2017). За постигане 
на целта последователите залагат на принципите за природосъобразен на-
чин на живот, в който основен постулат е намирането на правилната мяр-
ка. Оттук и специфичното отношение към финансите, които подлежат на 
предварително организиране с цел спестяване; осъществяваните разходи са 
предвиждани и следени. А постигането на вътрешната хармония се отнася 
до цялостния баланс, към който човек да се стреми в много други аспекти – 
разпределение на времето между работа и почивка; между онова, което ни 
е полезно и онова, което ни доставя удоволствие. 

За значимостта на феномена Лагом в съвременната култура свиде-
телства разпространението му като световна тенденция. Международни 
медийни периодични издания представят шведската концепция като мо-
ден бум на 2017 г.1 Социалните медии се попълват с нов етикет (хештаг) 

1 Темата за Лагом през 2017 г. се появява на страниците на световноизвестни медийни 
издания. Привеждаме примери от заглавия на статии в някои от тях:

Luckel, М. Forget Hygge: 2017 Will Be All About Lagom.  – Vogue, 05.01.2017.
Hart, А. Goodbye Hygge, hello Lagom: the secret of Swedish contentment. – The Telegraph, 

16.01.2017.
Åkerström, L. The Swedish word that’s displacing hygge. BBC, 18.08.2017.
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#lagom2, създавайки лавинообразна поредица от визуални съдържания, мо-
тивиращи споделянето и привличането на нови последователи. Известност 
придобиват поредицата книжни издания на автори като Linnea Dunne, Niki 
Brantmark, Anna Brones – своеобразни наръчници (от типа DIY – напра-
ви си сам) за самообучение по лагом-живот. Към тях можем да добавим 
и периодичното издание „Lagom“3, чиято поява характеризира наличието 
на вече обособила се група от последователи на дадения лайфстайл модел  
и/или интересуващи се от тенденциите в тази сфера. Големи световни мар-
ки разработват продуктови линии, таргетирани към последователите на 
концепцията. Въплъщение на принципите на модела Лагом може да се от-
крие в продуктите на шведската фирма за обзавеждане на дома – IКЕА. От 
навлезлите тенденции, намерили израз в модата и домашния интериор, тя 
създава маркетинговото послание, включващо цялостна концепция за на-
чин на живот.4 Сред основните насоки за приобщаване към принципите 
на балансираното битие е намаляването на отрицателното влияние върху 
природата чрез последователни малки промени в ежедневието. Да бъдеш 
икономичен с ресурсите, да се наслаждаваш на баланса, който започва да 
изпълва съществуването ти, да се отделиш от пренаситеността и да се рад-
ваш на заобикалящата те простота. Фирмата отправя тези послания като 
запознава читателите с личните истории на хора, които са решили да прео-
бразят всекидневието си в тази насока, и как са постигнали своя по шведски 
щастлив живот. 

„Lagomers“ (лагом-ърите) се обособяват като нов тип модерни соци-
ално и икономически активни членове на обществото, успели с ограничени 
финансови средства да открият успешния баланс в забързания натоварен 
свят на консумацията. Всичко започва с малки стъпки. Като например купу-
ване на по-здравословна храна, използване на торбички от плат, рециклира-
не на ненужни материали и отпадъци, преминаване на LED осветление, из-
ползване на зареждащи се батерии. Последвалите инвестиции целят използ-
ване на екологични материали в дома, преразглеждане на характеристиките 
на използваните електроуреди, инсталиране на соларни панели, използване 
на електрически автомобили. Така значима роля в постигането на желания 
начин на живот се постига чрез балансиране между модерния технологичен 
свят и природата. 

Етимологията на думата „lagom“ е описана в статия на „Би Би Си“. 
„Laget om“ е старонорвежка форма на думата „закон“, а на шведски език 

2 52 354 е броят на публикациите под този етикет в Instagram, което е малък процент от 
всички споделени публикации чрез мрежи като Twitter, Tublr, Pinterest.

3 Официален сайт на списание „Lagom“: https://readlagom.com/ <достъпно към 
10.01.2018> .

4 Каталог на „Икеа“ от май 2017: “Live Lagome. At home with our lagomers”. https://
onlinecatalogue.ikea.com/GB/en/Live-Lagom-2017/pages/1 <достъпно към 10.01.2018> .
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означава „екип“. Корените на „lagom“ са свързани с времето на викингите, 
когато те са се събирали около огъня след тежък работен ден и си подавали 
един на друг роговете, пълни с медовина – ферментирала напитка от мед. 
Очаквало се всеки да отпива само справедливия му дял, за да може да има 
достатъчно за всички. Това „laget om“ е било съкратено до „lagom“ през 
вековете.

Думата „lagom“ е трудна за превеждане, защото мутира и променя зна-
чението си в различни ситуации и различни контексти. Би могла да означа-
ва подходящо в социалната среда, умерено в храната, по-малкото е повече 
пространство в интериорния декор,  устойчивост в избора на начин на жи-
вот, здрав разум в благополучието и логика в бизнеса. Всичко това означава 
оптимално вземане на решения.5   

Модерното значение на думата „lagom“ и начинът, по който шведите 
я разбират днес е „нито твърде малко, нито твърде много, просто толко-
ва, колкото е необходимо“. Основното значение е умереност, балансира-
ност, чувство, че нещата са достатъчни и това се отнася за много аспекти 
в нашия живот. Концепцията означава да мислиш повече за групата, от-
колкото за индивида, което произлиза от скандинавския начин на мислене. 
И всъщност понякога най-доброто за групата е най-доброто за индивида 
(Theodoridis, 2016). 

Един от примерите за използването на думата „lagom“ дават самите 
шведи в проучване на етимологията и значението на думата, направено в 
сайта на „Youtube“6. На въпрос какво е първото нещо, което им идва на ум 
когато чуят тази дума, те отговарят, че се сещат за детството си и израза 
„lagom“ порция, който се отнася за храна. Когато например ти дойдат гости 
и ги питаш колко храна да им сложиш, те ти отговарят „lagom“, което озна-
чава умерено количество или нито малко, нито много.

Друг пример за използването на тази дума е с работното време. Не слу-
чайно шведите въведоха 6-часов работен ден, което също може да се смята 
за „lagom“. По този начин хората имат повече време за семейството си и се 
чувстват по-щастливи, което ги прави по-продуктивни. Така се получава 
чудесен баланс между работата и свободното време. Явно 6 часа е нито 
малко, нито много, а точно колкото трябва.

Но има един пример, който според нас описва най-добре и най-точно 
какво означава „lagom“. И то е нещо като шведска поговорка, която гласи 
следното: „По-добре малка къща и Волво, отколкото голямо имение и Фе-
рари“. Тоест, начинът на живот според философията на „lagom“ е да имаш 

5 Åkerström, 2017. http://www.bbc.com/travel/story/20170818-the-swedish-word-thats-disp 
lacing-hygge .

6 Вж. 2.
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това, от което имаш нужда, а не да се изхвърляш с излищни грандоманщини 
или пък обратното. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ШВЕДСКАТА КОЦЕПЦИЯ „LAGOM“

„Всички ние трябва да осъзнаем, че задоволеността не произтича от 
притежаването на вещи. Тя е вътрешно усещане и именно малките неща 
те карат да я чувстваш.“ (Shannon, 2016) Поради тази причина презапася-
ването с нужни и недотам нужни вещи, присъщо за българите като нация, 
е напълно неразбираемо за един скандинавски жител. Вместо това, разков-
ничето на философията „lagom“ най-ясно би се изразило от: „less is more“. 
Широкото приложение на този начин на мислене предопределя и основни-
те му принципи:

1. Устойчивост
– електричество и енергия
– отпадъци и рециклиране
– вода
2. Здраве и здравословно хранене
3. Интериорен дизайн (даряване на ненужното)
4. Мода – минималистично, практично облекло (даряване на ненужното)
„Устойчивостта се отнася за всички, защото всички ние споделяме една 

обща планета (…) вярваме, че и малкото, което правят хората, ще доведе до 
силно въздействие. Ако всички ние сменим електрическите си крушки, ре-
циклираме повече и намалим отпадъците, ще започнем да живеем по начин 
„Lagom“. (Пак там)

След като консумацията се свежда само до нужното количество и се 
избягва прахосването на ресурси и презапасяването със стоки, то логично 
следствие е икономичната същност на „lagom“. Но това не ни задължава да 
се откажем от материалните удобства, философията ни учи да използваме 
вещите практично, както за нас, така и за останалите членове на обществото. 

„Lagom“ се води и от познатото правило Reduce, Reuse, Recycle, което 
означава, че всеки трябва да се замисли за природата и да опита да намали 
потреблението си на вода, енергия и ресурси и да използва многократно 
някои вещи, както и да преработва отпадъците.

Пестеливостта и икономичността от своя страна се отразяват благо-
приятно на околната среда. Засичането на времето, прекарано под душа, 
употребата на енергоспестяващи електрически крушки, изключването на 
осветлението при напускане на стаята, използването на велосипеди, раз-
делното събиране на отпадъци и рециклирането им, намаляването на ко-
личествата изхвърлена храна – всички тези на пръв поглед незначителни 
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мерки за редуциране на вредните въглеродни емисии във въздуха всъщност 
могат да окажат своето въздействие върху негативните тенденции, стига да 
добият нужната масовост. А това значи повече хора да се „лишат“ от онази 
порция блага, която надвишава границите на „необходимото“.

Един от наболелите проблеми на планетата е увеличаване на замър-
сяването на околната среда. Ако искаме да живеем според принципите на 
„Lagom“, не бива да консумираме твърде много, а да бъдем отговорни за 
това какви ресурси използваме.

Основополагащи за концепцията са „намали, използвай повторно, ре-
циклирай“. Вместо да сортираме нашите отпадъци, трябва да се стремим да 
намалим употребата на пластмасови изделия, доколкото е възможно.  

Производството на ток и енергия също причинява вреди на планетата. 
Затова е добре да се използват възобновяеми източници, които не замър-
сяват околната среда. Такива например са вятърната и слънчевата енергия. 
Освен използването им, друг начин за опазването ѝ е да се ограничи кон-
сумацията на електрическа енергия, като се използват енергоефективни 
решения. Едно от най-простите решения, достъпно за всеки, е смяната на 
електрическите крушки с енергоспестяващи такива. 

Друг проблем се наблюдава във връзка с драстично изчерпване на ко-
личеството питейна вода на планетата ни. Изправени пред това предизви-
кателство, е нужно всеки от нас да се опита да ограничи прекомерното из-
ползване на вода и разхищаването ѝ. Добра практика е големите компании 
да изграждат собствени пречиствателни станции с цел да се намалят загу-
бите на питейна вода. 

Както загатнахме по-горе, демонстрацията на социален статус, знания 
и превъзходство над останалите в обкръжението не е никак присъща черта 
на скандинавското население като цяло. Показателна е и книгата на нор-
вежкия автор Аксел Сандемусе за градчето Янте, където жителите форму-
лират своеобразен код на поведение, съдържащ 10 правила, наречени още 
Законът на Янте. Ето някои от тях: 1) Не трябва да си мислиш, че си някой. 
2) Не трябва да мислиш, че си повече от нас. 3) Не трябва да мислиш, че си 
по-умен от нас... и т.н. И въпреки че книгата излиза от печат през 1933 г., 
спокойно бихме могли да твърдим, че описва твърде точно типично скан-
динавските черти и начин на поведение в Далечния север и илюстрира раз-
биранията им за социално равенство и справедливост. 

Може би именно вследствие на идеята за социално равенство важно 
място сред основните ценности, проповядвани от концепцията „Lagom“, 
заема помощта към по-слабите, към онеправданите и силната социална ак-
тивност по отношение на проекти и дейности, които биха подобрили общия 
стандарт на живот. Пресен пример за това е отдадеността и ентусиазма, 
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с които шведското общество (подчертаваме общество, а не политика) се 
впусна да приема в домовете си бежанците, залели страната през лятото 
на 2016 г. Може би това се дължи на вродено благородство, а може би и на 
възпитано през поколенията чувство за дълг, че когато имаш в излишък, 
нямаш оправдание да не помогнеш. Важен е резултатът.

Наред с грижата за природата и нейните ресурси, човек трябва да се 
грижи най-вече за себе си и за своето здраве. Популярно в последно време 
е да се говори за здравословен начин на живот и съответно за здравословно 
хранене. Тук отново валиден е принципът за намаляване количеството на 
потребяваната храна, пазаруване често и по малко, както и ограничаване на 
изхвърлянето на годна за консумиране храна. 

Отпечатъкът на концепцията „Lagom“ може да се види и в областта на 
интериориния дизайн и модата. Минималистично облекло и обзавеждане 
(особено характерно в шведската верига магазини ИКЕА) налагат идеята, 
че можем да се задоволим и с по-малко. Нещо повече, бихме могли да да-
рим ненужните вещи или дрехи на хора в нужда, вместо да затрупваме дома 
си с тях. 

На практика концепцията „Lagom“ вече е намерила приложение в много 
области от живота и тепърва ще навлиза в още. Основополагащият ѝ принцип 
е да пренаредим приоритетите си и да постигнем вътрешна хармония. 

Нашумелият в последните години метод „Lagom“ е начин на живот, 
който е основан на планирано, балансирано битие – хармония. Шведите се 
смятат за един от най-щастливите, спокойни и уравновесени народи и това 
се дължи именно на подкрепяните от тях модели на поведение и начин на 
живот.

„Lagom“ e баланс във всеки един аспект от човешкия живот:
• Първата и най-важна съставка на този модел е нашата собствена 

воля – да се научим да казваме „Не!“ – да знаем кога нещо ни е 
достатъчно, да познаваме себе си! Да имаме устойчиво, свободно 
мислене.

• Реалистичност в целите. Осъзнаване на точния капацитет задачи/
трудности, с които човек може да се справи за определено време.

• Правилно планиране на финансите. Една от най-важните съставки 
за спокоен и щастлив живот. Вярно, че паричните облаги не са най-
важното, но като основна единица, дори и да са минимални, работе-
щото им разпределение е крайно необходимо.

Всеки човек трябва да инвестира в своето бъдеще, за да може да е пъл-
ноценен и развиващ се – в което е смисълът на живота – да вървим напред. 
Според шведите изготвяне на т. нар. таблица на финансите би помогнала да 
сме по-разумни в разходите си, а също така би избегнала множество стре-
сови ситуации.
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• Грижа за себе си – здравословен начин на живот. В съвременното 
натоварено ежедневие всекидневно сме изправени пред многоброй-
ни вредни въздействия, на които не винаги можем да повлияем. Но 
здравето на нашето собствено тяло и неговото правилно третиране 
е наша отговорност. Всекидневни упражнения (било то фитнес, бя-
гане в парка, медитация, йога и т. н.) и правилно хранене биха били 
достатъчна съставка за един по-здравословен начин на живот.

Храната е основен източник на енергия и е особено важно да се подби-
ра правилно. Консумиране на домашни, непретенциозни ястия, вместо хра-
нене „на крак“ или в ресторант. Това ще е от полза както за нашето здраве, 
така и за финансите ни.

• Умереното пазаруване. Без значение на вида продукт, ние трябва да 
купуваме само това, от което имаме нужда, точно толкова, колкото 
ни трябва.

Качество пред количество! – Голям процент от хората по света залагат 
на по-евтини продукти, за сметка на качеството. Правилният начин би бил 
да закупим един качествен продукт (който влиза в таблица – разумни разхо-
ди), който да използваме по-дълго време. Също така, трябва да се интересу-
ваме най-напред от характеристиките, които има пожеланото от нас или от 
многофункционалността му, която би ни позволила по-широка употреба, а 
не от дизайна, който има (привлекателният външен вид на продуктите често 
е първо условие за неговото масово продаване).

Простота в елементите – изчистен, непретенциозен дизайн на нашия 
дом. Постигане на едно приятно, удобно местенце, в което да се чувстваме 
спокойно и уютно. Умерени цветове, минимално количество предмети и 
вещи, скромност, както в дрехите, така и в аксесоарите. Нещата стават по-
малко сложни, а това ни дава шанс да оценим красотата на естетиката.

Стремежът към оптимално усвояване на пространството, към минима-
лизъм и функционализъм най-ясно личи в скандинавския дизайн. Светли 
тонове, достатъчно, но не прекалено количество мебели, позволяващо сво-
бодно пространство и осигуряващо светлина – това са основните характе-
ристики на скандинавските домове, в които всяка вещ и предмет си имат 
своето съобразено с предназначението място. 

Но може би най-красноречив е примерът с мебелите на шведския ги-
гант IKEA. Те са минималистични, практични, комфортни, качествени, еко-
логични, без излишни детайли. Това е стопроцентов лагом.

А защо не и подбиране на нужни дрехи или предмети втора употреба?
Или ако се позовем на Оскар Уайлд , бихме казали: “Moderation in 

everything, including moderation”. Не, не преувеличаваме. Тук говорим за 
умереност и образност в изразяването на емоции, умереност в количеството 
покупки, умереност в oбзавеждането на дома. Или с други думи: избягване 
на прекомерността и кича, демонстрацията на висок стандарт, намиране на 
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онова количество продукти, което би съответствало на „златната среда“ – 
ни повече, ни по-малко от необходимото, а що се отнася до душевните със-
тояния и комуникацията – ненатрапване на личното мнение и емоции на 
останалите, изслушване на другия и липса на самоизтъкване.

И както казва Эстер Баринага от икономическия университет в Копен-
хаген, във всекидневния живот lagom се крие в парадоксалното желание да 
се отличаваме, но да не парадираме с отличието. Тази етика едновременно 
означава както грижа за нас самите, така също и социална грижа за обще-
ството. (Лебедев, 2017)

• Почивката е много важна!
За шведите най-важно е здравето и безопасността, както на работното 

място, така и в ежедневието.
Въпреки съвременните бързи темпове на живот, човек трябва да нами-

ра време и за заслужена почивка, а работодателите да осигурят такава на 
своите служители, която да е постоянна, непроменяща се и ползотворна.

Сънят е здраве!
• Социална принадлежност. 
Шведите са колектив, те мислят както за себе си, така и за останалите. 

Това се вижда ясно от начина на управление на държавата и статуса на жи-
вот на масата от жителите.

Времето за срещи с приятели и любими хора трябва да е постоянна 
величина. Споделяне на време с важните за нас близки хора ни дава тол-
кова много, неизмеримо с нищо друго – щастие, спокойствие, усещане за 
важните/стойностните неща в живота, а именно хората, които ни обичат, и 
които обичаме. Тези, с които ще седнем на пейка в парка, ще се разходим 
по кея или в гората, улисани в приказки, забравили за времето. Пропускаме 
шумотевицата, неприветливите шумни и скъпи заведения, които влияят на 
бюджета ни.

• Намаление  на потребителските сметки. Правилно използване на 
електрическите домакински уреди би било от полза за нашите фи-
нанси. По-кратък душ, използване на сушилнята само тогава, когато 
наистина бързаме и т. н.

Все пак „Lagom“ не изповядва строгите икономии. Основната идея на 
шведите е разумното потребление. По-добре е да похарчиш повече за една 
качествена и дълготрайна вещ, отколкото да купиш 10 евтини, които ще 
ползваш месец-два. „Lagom“ е против fast-fashion (бързопреходната мода) 
и консуматорството. Социолози твърдят, че точно „Lagom“ е ключът към 
шведското благополучие. Хората се отнасят разумно към ресурсите си, хар-
чат умерено, открили са тънкия баланс между социалната справедливост и 
пазарната икономика. „Lagom“ е идеалното съотношение между работа и 
почивка, полза и удоволствие, скромност и показност.
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Ако трябва да допълним представата за тази философия с конкретни 
примери, то в съзнанието ни веднага изникват няколко такива. Добре по-
знат и у нас е изразът „шведска маса“. Какво в действителност представлява 
тя? Вместо да сервираме отделна порция на всеки един, даваме избор на 
хората да хапнат това, което най-много желаят, като предлагаме разноо-
бразие. Това се доближава до принципите на „Lagom“, от една стран, с пес-
теливост, от друга, с точно количество. Така минимализираме загубата на 
храна, която би се изхвърлила.

Споменатата вече веригата IKEA създават проекта Live Lagom, който 
цели да образова населението в посока екологичност. Главната му цел е да 
научи клиентите да живеят в хармония с обкръжаващата ги среда и да избя-
гат от т.нар комерсиално-потребителски начин на живот. Всеки човек може 
да намали разходите си на природни ресурси, като за това не трябват много 
усилия, а по-скоро желание. (Харатян, 2017)

Друг пример е Recycle your clothes, кампания на веригата H&M, която 
е глобална. Тя дава възможност на потребителите да върнат всички дрехи, 
които не харесват или не носят по друга причина, независимо на коя марка 
са (H&M website). След като са установили, че в наши дни модната индус-
трия изразходва много ресурси за изработката на дрехи, от марката решават 
да покажат социална ангажираност към природата. Те предлагат алтернати-
ва в няколко посоки, всички върнати дрехи намират нов живот като биват 
носени отново, използвани за направата на нещо друго или превърнати в 
нов текстил. (Rewear – Reuse – Recycle).

До известна степен в тези инициатива отново можем да открием някои 
от принципите на Lagom. Не е изненада, че и двете компании са шведски. 

Можем да илюстрираме приложението на концепцията и с помощта 
на едно решение на министерството на финансите в Швеция, а именно да 
намали данъка добавена стойност за поправките на всичко от велосипеди 
до перални машини с цел да пребори „throw-away-културата“, правейки 
покупката на нови дрехи и устройства икономически по-неизгодна при 
наличие на остарели такива. Тук лесно можем да разпознаем стремежа 
към устойчиво развитие и намаляване на замърсяванията в природата, към 
икономичност и оптимално използване на ресурсите. Но освен всички те-
зи предимства, в един по-дълбок план това би довело до осигуряване на 
работни места за механици и нискоквалифициран помощен персонал – 
т.е. намаляване на безработицата сред определени кръгове от шведското 
общество.

От изложеното дотук можем да заключим, че простичките принципи 
на шведската концепция „Lagom“ в различни комбинации и степени на 
прилагане биха могли да положат основата на един нов начин на мислене 
както в бизнеса, така и в политическия живот. Акцентът обаче няма да е 
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печалбата на всяка цена, а постигането и поддържането на баланс между 
необходимостта и лукса, между даването и получаването, между грижата 
за собственото съществуване и мисълта за добруване на обществото, а и на 
идните поколения.

Шведската философия може да бъде приложена дори и в страте-
гическото планиране на маркетинговите проекти (https://www.ft.com/
content/490e19d4-3b61-11e5-bbd1-b37bc06f590c). Много често, особено 
в света на бързооборотните стоки, маркетинг мениджърите искат всеки 
сезон да засипват пазара с множество на брой креативни идеи, нови про-
дукти, иновативни хрумвания. По този начин мислят, че след реализира-
нето на този огромен набор от проекти ще си завоюват огромен пазарен 
дял и ще са лидери, от които конкурентите ще се плашат. Идва обаче мо-
ментът, в който има няколко основни дефицита – на време, на бюджет и 
на достигнат капацитет от лидери и изпълнители на въпросните задачи.  
Ако приемем, че всички проекти са изпълнени успешно по чудо, трябва да 
си зададем въпроса, който е и в основата на шведската концепция – има 
ли смисъл от прекалено много, като реално на клиента му трябва много 
по-малко, но и много по-точно концентрирано решение, което да задоволи 
потребностите му. Намирането на баланс в това, колко реално е нужно да 
се направи, е способност, която притежават много малко лидери. Повечето 
цял живот работят с идеята, че количеството на свършената работа е по-
важ но, а не нейното качество.  

От голямо значение е да се избира правилният подход за създаване на 
бъдещите конкурентни предимства. Дори и това да отнема повече време, то 
мениджърите трябва да знаят, че е по-добре да се помисли повече над пра-
вилната стратегия вместо да се заемат с огромен брой неизпълними задачи, 
които да отлагат с години. 

Пример за това е случай, в който дадена компания решава да се пози-
ционира в дигитална среда  и по-конкретно в една от най-нашумелите со-
циални мрежи за момента – Instagram. Примерите за успешно развиване на 
бизнеса в мрежата може да накарат маркетинг мениджъра на конкретната 
компания да инвестира много в лансирането на спонсорирани кампании 
там, но в същото време това да не е успешно. Дали причината е неправилно 
сегментиране, дали таргет групата няма да бъде „хваната“ там или причина-
та е другаде – това трябва да бъде изяснено и усилията да се концентрират 
на правилното място. Правилен подход е да се избират маркетинг решения, 
които съвпадат с адекватни цели (Scott, 2007).
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АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА LAGOM В 
МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ROO’BAR В БЪЛГАРИЯ

Днес, когато на мода са здравословният начин на живот, екологично 
чистите храни, изваяните спортни тела, вегетарианството, суровоядството 
и т.н., проучване на агенция „Прагматика“ показва, че над 50% от населе-
нието в България се ориентира към здравословния живот. Анкетираните 
са хора между 18 и 60-годишна възраст, като голяма част от тях редовно 
консумират произведени у нас органични храни и напитки.

25% са хората, които редовно пазаруват от биомагазини. Като извадка 
в тях попадат младежи, които се стремят да водят здравословен начин на 
живот; образовани хора, които са в час с модерните тенденции в света на 
здравословното хранене; родители, които се стремят да изградят навици за 
правилно хранене.

Интересно е да се отбележи, че мъжете, потребяващи биохрани, са с 
около 10% повече от жените. Дамите пък са тези, които по-често проследя-
ват съдържанието на храната си (Бориславов, 2018).

Очевидно създателите на Roo’bar също са насочили усилията си в тази 
насока и са се озовали на гребена на вълната. И то доста успешно – българ-
ската фирма стъпва на 4 континента, предлагайки продукта си в 46 страни. 
Но на какво се дължи техният успех – нека разгледаме отблизо елементите 
на маркетинговия микс на нашумелите сурови биодесерти Roo’bar.

• Продукт
Roo’bar е десерт без добавена захар, съдържащ изключително и само 

сурови натурални съставки. Тези основни негови свойства го превръщат в 
здравословен заместител на традиционните вафлички, бисквитки и шоко-
ладови десертчета и го правят подходящ за хора, които се грижат за тялото 
си и искат да се чувстват добре в кожата си, но не желаят да се откажат от 
сладките изкушения. 

Това личи и от мисията на компанията: „Roo’bar има вкусна и простич-
ка рецепта и е достъпен до всички. Създадохме Roo’bar като здравословна 
алтернатива за собствените си семейства и продължаваме да го произ-
веждаме със същата грижа и отношение и без никакви компромиси.“ 

Т.е. тук ставаме свидетели на един от принципите на Lagom – намира-
не на баланса между здравословното и желаното – потребителите отново 
приемат своята доза въглехидрати, но в умерени количества, с натурален 
произход и без захар.

Освен това Roo’bar е изключително практичен – в на пръв поглед мал-
ка разфасовка е концентрирано точното количество хранителни вещества, 
необходимо за повдигане на жизнения тонус и функции. Затова е и предпо-
читан продукт при планински преходи или при дълги маратони.
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Рецептите са семпли – съставът на всяко барче е с от 3 до 5 съставки, 
които са познати на всеки. Това е нито повече, нито по-малко. Без химия, 
аромати или овкусители, без преработени сиропи и протеини, няма скрита 
захар или празни калории. Без глутен, без съдържание на соя или генно мо-
дифицирани съставки. Точно това, което е достатъчно на организма, за да 
функционира правилно (Величкова, 2018).

• Цена
Що се отнася до цената, тя е осезаемо по-висока от тази на тради-

ционните „бързи“ десерти, но този факт има своята обосновка, свързана 
с натуралните съставки, липсата на консерванти и цялостното качество на 
продукта, както от гледна точка на съдържание, така и от гледна точка на 
изработка. SmartOrganic не правят компромиси с цената, тъй като това би 
означавало нарушаване на равновесието между нея и желаното качество. 
А успехът на продукта говори сам за себе си – оказва се, че потребителят е 
готов да я плати, тъй като разпознава продукта като полезен за здравето си 
в дългосрочен план. 

• Дистрибуция
Имайки предвид здравословния характер на Roo’bar, не е изненада, че 

основните канали за продажба на продукта се свеждат до „биомагазини, 
супермаркети, магазини за хранителни стоки, спортни и фитнес зали, бен-
зиностанции, вендинг машини“  (https://www.roobar.com/bg/b2b).

Компанията предлага и практичен, компактен и ненатрапчив POSM 
пакет, който пести място и в същото време е достатъчно атрактивен, за да 
печели внимание.

• Насърчение на продажбите
Интересен факт е, че високите продажби на Roo’bar (близо 1 милион 

продадени барчета месечно (https://www.roobar.com/bg/%D0%BA%D0%B
E%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) са постигнати 
без телевизионни или радио реклами. Предназначен за млади, мислещи и 
активни хора, SmartOrganic залага повече на силно присъствие по спортни 
събития и изложения на био храни, за да достигне до клиентите си, като не 
изразходва средства за традиционни начини на рекламиране. 

Производителите на Roo’bar подкрепят български (а и чуждестранни) 
спортисти в начинанията им, търсят своите „супергерои“ и ни вдъхновяват 
чрез техните истории. “Superheroes wanted” се превръща в мото на Roo’bar – 
та нали всеки е мечтал да бъде уникален и да развие потенциала си? Пече-
лите вие, печели и Roo’bar, а и образът на България пред останалата част 
от света.
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Освен това, компанията е силно социално ангажирана – спонсорира 
инициативи на неправителствената организация „За земята“ за почиства-
не на планините в България, и отделя част от приходите си за фондация-
та „Изкуството да живееш“, с което спомага за изграждането на безплатни 
училища в Индия (http://smartorganic.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D1%80%
D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD
%D0%B0-%). По този начин SmartOrganic си спечелва позитивния имидж 
на модерна компания, загрижена за бъдещето на планетата и обитателите ѝ, 
което несъмнено допринася за нивото на продажбите ѝ.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО

За да разберем мотивите, които са водещи при избора на биохрани, и 
конкретно на Roobar, изготвихме въпросник, с който изследваме отноше-
нието на потребителите към суровите биодесерти. Анкетата се състои от 
9 въпроса, като първите се отнасят до демографските белези на анкетирани-
те. Останалите засягат отношението на респондентите към здравословното 
хранене и конкретно към разглеждания продукт Roo’bar. За да се направи 
връзката с шведската концепция, последният въпрос е отворен и търси от-
говор до колко е позната тази концепция в България. 

Сред анкетираните мъжете са  53,1%, жените са 46,9%, като 86,4% от 
тях са на възраст между 18 – 35 години. Трудовото възнаграждение, кое-
то получават, е над средната работна заплата. Числеността на извадката 
е 80 души, избрани на произволен принцип. Анкетата е разпространена 
онлайн. 

  Според анкетата (фиг. 1) 73,8% заявяват, че се интересуват от здраво-
словно хранене, но не маниакално, без да изпадат в крайности. Това показва 
умерено потребление на здравословни храни и хора, склонни да купуват в 
умерени количества само това, което им е необходимо.

22,5 % защитават тезата, че по-важен е вкусът и дават отговор – „По-
скоро не, важното е да ми е вкусно“.

По-нисък процент (2,5%) представляват тези, които на всяка цена се 
стремят да купуват биохрани и това е водещо в техния начин на хранене. 
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Фиг. 1

На втория въпрос (фиг. 2) 80% познават марката Roo’bar, което я пос-
тавя в категория top of mind като бранд, въпреки че не е масов продукт, 
има по-тясна аудитория и каналите за реклама се различават от тради-
ционните. 

Фиг. 2
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Повечето от анкетираните заявяват, че са разбрали за бранда (фиг. 3), 
след като са го видели в магазина – 53,8% от тях. 15% са се доверили на 
приятел при избора си. В първия случай вероятно опаковката е това, което 
е привлякло клиента в магазина. Дизайнът ѝ е един от най-успешните у нас, 
което допринася не само за по-добро позициониране на продукта, но и за 
по-лесното му разпознаване сред останалите десерти. Във втория вариант 
покупката се осъществява вследствие на влияние от авторитет, който в слу-
чая се явява даден приятел. 

Фиг. 3
Един от принципите на Lagom предполага по-висока цена на проду-

ктите в отговор на нейните качества. Половината от тези, които купуват 
продукта (32,5 %) – смятат че „цената е висока, но отговаря на качеството“ 
(фиг. 4). Близо до тази група са и другите 5%, който категорично смятат, че 
цената си заслужава.

20% пък заявяват, че продуктът е по-скоро прехвален, 36,2% от анкети-
раните заявяват, че не купуват продукта.
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Фиг. 4

Според респондентите водещо при избора на Roo’bar са натуралните му 
съставки (фиг. 5). 27,5% заявяват, че това e основният им мотив при покуп-
ката. Следва вкусът на продукта (17,5%) и произходът на компанията (3,7%).

Фиг. 5

Последният отворен въпрос от анкетата се интересува дали тази кон-
цепция е позната на обикновените потребители у нас. Едва 13 души от анке-
тирани 80 имат известна представа за концепцията. В процентно отношение 
това са 16,3% от анкетираните. Сред отговорите, които те дават, намираме 
следните определения: „Концепция за умереност, баланс“, „Житейска фи-
лософия, приложима във всички сфери. Означава точно толкова, колкото 
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е необходимо“, „Not too much not too little“, „Каквото и да казват шве-
дите – същото е като турското „таман“, „Стремеж към умереност“, 
„Достатъчно, но не прекалено много. Типичен за скандинавския мироглед 
отказ от излишество, стремеж към баланс“, както и други, които носят 
същия смислов заряд. 

ИЗВОДИ

Във философията Lagom, както вече споменахме, „задоволеността не 
произтича от притежаването на вещи, а именно малките неща те карат 
да я чувстваш.“ Това според нас присъства и във философията на Roo’bar, 
защото десертът е в точното количество, което е необходимо, за да бъдем 
здрави и жизнени. Получаваме суперхрана, която ни дава сила, без да сме 
затруднени от избора на нещо друго като заместител. 

Сравнявайки принципите на концепцията и резултатите от проведено-
то проучване, виждаме, че на места има съвпадения. По отношение на про-
дукта потребителите се интересуват най-вече от натуралните му съставки, 
което е основно и във философията Lagom, да сме в баланс с природата. 

Разглеждайки цената, забелязваме, че тя също се намира в златната сре-
да. Качествените съставки на продукта и неговата финансова стойност се 
уравновесят и потребителите са склонни да я платят. 

Начините за популяризиране на продукта са сведени до задоволяване 
на конкретния потребителски сегмент. Основен таргет на марката са млади-
те и активни хора, следователно посланията достигат до тях чрез интернет. 

По нестандартен начин за доближаване до отделния потребител са раз-
личните инициативи и събития, които компанията подкрепя. Те съчетават 
социална отговорност и промотиране на продукта. 

По всичко личи, че компанията Roo’bar в своята философия застъпва 
принципите на шведката концепция Lagom, независимо дали това е съзна-
телно или не. Успехът на компанията се крие в баланс между желанията на 
потребителите и качествения продукт, който ги задоволява. 

Според нас концепцията Lagom може да се развие и приложи и в Бъл-
гария, особено сред младите хора, които са по-склонни да приемат нови 
тенденции и търсят баланс между себе си и обкръжаващата среда. 
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УВОД

Конфликтите между служители в организацията са неизбежни. Според 
проучване1 върху организационните конфликти на консултантската компа-
ния CPP, Inc. 85% от изследваните служители е трябвало да се справят с 
конфликти в определена степен като 29% от тях са правили това „винаги“ 
или „често“. 

Някои форми на конфликтите2 в организацията са относително леки, 
последиците от тях са незначителни и могат да бъдат разрешени от страни-
те в тях, или с използването на рутинни организационни практики. Същест-
вуват обаче много други конфликти, които са сложни и могат да окажат 
значително въздействие върху груповата и/или организационната произво-
дителност и климат. Изследователите споделят мнението, че при възник-
ване на конфликти, които застрашават груповото или организационното 
представяне, ръководителят трябва да се намеси с оглед разрешаването им 
по ефективен начин (Elangovan, 1995; Rue and Byars, 1995; Шейнов, 1996; 
Ворожейкин et al., 2004; Nugent, 2002; Димитров, 2004; Райкова, 2012; Пет-
кова-Гурбалова, 2013; Spaho, 2013). Заеманата позиция в организационната 
йерархия и произтичащата от нея отговорност не позволят на ръководителя 
да остане безучастен (Ворожейкин et al., 2004; Димитров, 2004).

Следователно при разрешаването на организационните конфликти ръ-
ководителите имат решаваща роля, тъй като те са посредници в конфлик-
тното взаимодействие, т.е. влизат в ролята на трета страна между конфлик-
туващите (Палешутски, 1993; Илиева, 1998; Ворожейкин et al., 2004; Ди-
митров, 2004). Намесата на ръководителите като трета страна в конфликти 
между служители се разглежда като неформална (informal или emergent), за 
да бъде разграничена от намесата на формалните (професионалните) трети 
страни (като медиатори, арбитри и др.).

ВИДОВЕ НАМЕСА НА ТРЕТА СТРАНА В КОНФЛИКТИ

Организационните конфликти могат да бъдат разрешени от страните, 
замесени в тях, или с помощта на трета (неутрална) страна. „Трета страна“ 
е термин, използван при ангажирането на неутрален човек или екип, който 
да помогне за разрешаване на конфликта. 

1 Изследването е проведено през 2008 г. и обхваща 5000 служители на пълен работен ден 
в девет държави в Европа, Северна и Южна Америка: Белгия, Дания, Франция, Германия, 
Ирландия, Нидерландия, Великобритания, САЩ и Бразилия.

2 Статията разглежда стратегии за намеса на ръководителите в междуличностни конфлик-
ти, т.е. конфликти, които възникват между двама или повече членове на ръководеното звено.
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В конфликтологичната литература се описват два вида намеса на трета 
страна – формална и неформална. Формалните интервенции са пред-
варително планирани и организирани и се осъществяват като се следва 
определен набор от правила и процедури. Те обикновено се използват от 
професионални медиатори, арбитри по трудови спорове, групови фасилита-
тори (като психолози или специалисти по организационно развитие), съдии 
(Lewicki et al., 2010). 

Неформалните форми на намеса на трета страна са непредвидени и 
обикновено именно те са използвани от ръководителите при намесата им в 
конфликти между служители. Методите на ръководителите са неформални, 
тъй като в повечето организации липсват установени правила и процедури 
за това как се посредничи при спор между служители.

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ КАТО ТРЕТА СТРАНА В КОНФЛИКТИ  
МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИ

Ръководителите се намесват в конфликт между служители по собст-
вена преценка, защитавайки интересите на организацията, или, когато са 
помолени от една от страните (Pruitt and Kim, 2004). Прут и Ким дефинират 
четири условия, които трябва да бъдат изпълнени при намеса на ръково-
дителите по молба на конфликтуващите. Първо, страните трябва да бъдат 
мотивирани да разрешат конфликта помежду си; второ, те трябва да вярват, 
че това може да бъде постигнато по мирен начин; трето, техните културни 
ценности трябва да насърчават търсенето на помощ от ръководителя им, и 
четвърто, те сами не могат да стигнат до разрешение на спора (Pruitt and 
Kim, 2004). 

Ранните изследвания върху намесата в организационни конфликти са 
предимно свързани с формалните (професионалните) трети страни като ме-
диатори и арбитри (Starke and Notz, 1981; Wall, 1981). Изследванията вър-
ху ръководителите като трета страна добиват популярност след осъзнаване 
на наличието на значителни различия между тяхната намеса и намесата на 
формалните трети страни. Тези различия могат да променят и дори ограни-
чат приложимостта на техниките, теориите и изследванията върху намесата 
на формална трета страна към изследването на интервенциите в организа-
циите. 

Ръководителите се различават от професионалните трети страни пора-
ди следните причини (табл. 1):

1) Възможностите за намеса в конфликта на ръководителите са значи-
телно по-малко ограничени от тези на формалните трети страни (Sheppard 
et al., 1988). Арбитрите и медиаторите имат ясно дефинирана и ограничена 
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роля, докато ръководителите разполагат със свободата да избират стратегия 
за намеса (или комбинация от стратегии) (Pinkley et al., 1995).

2) За разлика от формалните форми на намеса, за неформалните не съ-
ществуват предписани правила и принципи за работа в организационна сре-
да и следователно познанията за конфликтите на отделния ръководител и 
опитът му в справянето с тях могат силно да повлияят върху начина му на 
намеса като трета страна (Kolb, 1986).

3) Обикновено формалните трети страни не са лично заинтересовани 
от конфликта и основната им задача се състои единствено в неговото разре-
шаване. За разлика от тях, ръководителите често са въвлечени в конфлик-
та и са заинтересовани от процеса и резултата на конфликта (Kolb, 1986; 
Schoorman and Champagne, 1994; Pinkley et al., 1995; Емельянов, 2009).

4) В допълнение, ръководителите имат трайни взаимоотношения със 
страните, които са започнали преди конфликта и ще продължат и в бъдеще 
(Kolb, 1986; Kolb and Sheppard, 1985; Pinkley et al., 1995, Jameson 1996; Еме-
льянов, 2009). Те обикновено са призовани да решават конфликти между 
служители, с които имат определени междуличностни взаимоотношения. 
Вероятно е тяхната роля в конфликта да има отражение върху взаимоотно-
шенията им с всяка от страните, както и върху взаимоотношенията между 
страните (Schoorman and Champagne, 1994).

Таблица 1. Различия между формалните (професионалните) трети страни и  
ръководителите като неформална трета страна в конфликти между служители  

(Източник: авторски синтез)

Формални (професионални) трети 
страни (медиатори, арбитри и др.)

Ръководителите като неформална трета 
страна в конфликти между служители

Ясно дефинирана и ограничена роля при 
намеса в конфликти

Свобода при избора на стратегия за намеса 
(или комбинация от стратегии)

Наличие на предписани правила и 
принципи за работа в организационна 
среда 

Липса на предписани правила и принципи 
за работа с конфликти; познанията на 
ръководителите за конфликтите и опитът им 
в справянето с тях могат да повлияят върху 
избора на стратегия за намеса

Липса на лична заинтересованост към 
конфликта; основната задача на формалната 
трета страна се състои единствено в 
неговото разрешаване

Възможна въвлеченост в конфликта и за-
интересованост към процеса на разрешаване 
на конфликта и крайния резултат (решението) 
от конфликта

Липса на трайни взаимоотношения със 
страните в конфликта

Наличие на трайни взаимоотношения с 
конфликтуващите; възможно отражение 
на намесата на ръководителите върху вза-
имоотношенията им с всяка от страните, както 
и върху взаимоотношенията между страните
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Боулс (Bowles, 2005) обобщава накратко: в сравнение с формалните 
трети страни ръководителите имат по-голяма свобода на действие при из-
бора на стратегия за намеса и могат да участват в процеса на разрешаване 
на конфликта с по-голяма степен на контрол едновременно върху процеса 
и върху решението.

СТРАТЕГИИ ЗА НАМЕСА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ КАТО  
ТРЕТА СТРАНА В КОНФЛИКТИ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИ

За означаване на начините на намеса на ръководителите като нефор-
мална трета страна в конфликти между служители в литературата се из-
ползва понятието „стратегия“ (Shapiro and Rosen,1994; Sheppard et al., 1994; 
Elangovan, 1995; Jameson, 1996; Meyer et al., 1997; Adeyemi and Ademilua, 
2012; Kozan et al., 2014 и др.). Авторите използват понятията „интервенция“ 
и „стратегия за намеса“ като синоними на „стратегия“3.

Класификациите на стратегиите за намеса на ръководителите като тре-
та стана са основани върху модела на Тибо и Уолкър (Thibaut and Walker, 
1975)4. Авторите разглеждат два етапа в разрешаването на конфликти – 
процедурен или процесен етап, който включва използваните от страните 
процедури за разрешаване на спора (като събиране или представяне на до-
казателства), и етап на вземане на решение, по време на който представени-
те доказателства се оценяват и се определя изходът от конфликта (Lewicki 
et al., 1992). 

Моделът дефинира рамка за намеса на трета страна в разрешаване на 
конфликт, която предполага различна степен на контрол на страните – от 
една страна, върху процеса на конфликта, и от друга страна – върху резул-
тата от конфликта (Lewicki et al., 2010) (фиг. 1). 

3 Необходимо е понятието „стратегия“ да бъде ясно разграничено от понятието „стил“ 
на поведение в условията на конфликт. Стилът (индивидуалният стил) е ориентацията на 
индивида към определен тип поведение в условията на конфликт или начинът, по който той 
действа, реагира, се „държи“. Той предполага по-широко дефиниране на понятието „стра-
тегия“ (Jameson, 1999) и може да бъде съперничещ, сътрудничещ, компромисен, отбягващ 
или приспособяващ (Thomas and Kilmann, 1974) или доминиращ, интегриращ, компромисен, 
избягващ и отстъпващ (Rahim, 2001).

4 Моделът на Тибо и Уолкър e извлечен въз основа на серия от изследвания върху ефикас-
ността на американската съдебна система за разрешаване на съдебни спорове.
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Фиг. 1. Видове намеса на трета страна (Lewicki et al., 2010, p. 524)

Четирите възможни начина за разрешаване на конфликт са: 
1) Преговори (negotiation). Страните преговарят като запазват контрол 

както върху процеса, така и върху изхода от конфликта.
2) Автократично решение (autocracy). Страните отстъпват контро-

ла едновременно върху процеса и резултата и показват готовност безпри-
страстна трета страна да управлява спора помежду им и да определи изхода 
от него по начин, който тя сметне за най-добър. 

3) Медиация (посредничество) (mediation). Страните предават кон-
трола върху процеса на третата страна и запазват контрола върху изхода от 
конфликта.

4) Арбитраж (arbitration). Страните запазват контрола върху процеса, 
но отстъпват контрола върху изхода от конфликта на третата страна.

Изхождайки от модела на Тибо и Уолкър, Шепард (Sheppard, 1983, 
1984) предлага обща класификация на намесата на ръководителите като 
трета страна. Като независими измерения при намесата авторът също раз-
глежда контрола върху процеса и контрола върху решението, които третата 
страна упражнява в различна степен, за да разреши даден конфликт (фиг. 2). 
Шепард дефинира контрола върху решението като локус на контрола върху 
крайния резултат на конфликта и контрола върху процеса като контрол вър-
ху представянето и тълкуването на информацията (Sheppard, 1983).  
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Фиг. 2. Стратегии за намеса на ръководителя като трета страна (Sheppard, 1983)

Стратегиите за намеса на ръководителите в конфликт, представени в 
модела, са:

1) Стратегия на „инквизитора“ (inquisitorial intervention). Ръководи-
телят дава думата на страните да представят позициите си и задава разясни-
телни въпроси като контролира изказванията и обсъжданите теми. Накрая 
той намира решение, което смята, че ще доведе до разрешаване на конфлик-
та, и налага това решение на страните. Ръководителите, които използват 
този подход, упражняват висока степен на контрол едновременно върху 
процеса и върху решението на конфликта. Стратегията е оприличавана на 
съдебното разрешаване на конфликти в Европа (Lewicki et al., 2010) и съот-
ветства на автократичното решение от модела на Тибо и Уолкър.

2) Стратегия на противопоставяне (adversarial intervention). При 
тази стратегия ръководителят не задава въпроси, не се опитва да проучи 
конфлик та или да контролира деструктивните му аспекти върху страните. 
Вместо това, той безучастно изслушва това, което всяка от страните из-
бира да му каже, и след това на базата на техните изказвания нарежда на 
странните как да решат конфликта. Ръководителите, използващи противо-
поставянето, упражняват висока степен на контрол върху решението, но 
не и върху процеса. Стратегията на противопоставянето е най-близка до 
формалната стратегия арбитраж (Lewicki et al., 2010).

3) Предоставяне на стимули (providing impetus). Ръководителят прави 
кратко проучване за какво е конфликтът и след това нарежда на страните да 
намерят сами решение или в противен случай той ще наложи такова. При 
предоставянето на стимули ръководителите нямат контрол върху решение-
то и упражняват малка степен на контрол върху процеса. 
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4) Стратегия на посредничество (mediational intervention). При тази 
стратегия ръководителите упражняват висока степен на контрол върху про-
цеса и ниска степен на контрол върху решението. Тя напълно съответства 
на формалната стратегия медиация.

Резултатите от изследването на Шепард (Sheppard, 1983) сочат, че ръ-
ководителите прилагат предимно три стратегии – инквизиторска намеса 
(най-често използваната стратегия), противопоставяне и предоставяне на 
стимули. Те налагат своето решение на страните – спонтанно действат като 
„инквизитори“ или арбитри, или заплашват да разрешат спора по нежелан 
за страните начин, ако не могат да го направят сами. Медиацията не е често 
използвана стратегия от ръководителите.

Едно от ограниченията на изследването на Шепард се състои в това, 
че то се основава върху изучаването на един-единствен конфликт, в който 
ръководителите са се намесили, като по този начин не позволява да се 
наблюдава дали и как те променят стратегията си в различни конфликтни 
ситуации. Независимо от това, идеите на Шепард допринасят значител-
но за разбирането за намесата на ръководителите в спорове между слу-
жители, както и за факторите, които повлияват избора им на стратегия 
за интервенция. Ролята, която авторът определя на ръководителите при 
намесата им в конфликти между служители, е на неформална (informal 
или emergent) трета страна. Класификационната схема на Шепард е осно-
вополагаща в изследванията върху управленските стратегии за намеса на 
редица автори.

В изследване на организационните омбудсмани, Колб (Kolb, 1986) ус-
тановява, че ръководителите използват три вида стратегии за намеса ка-
то трета страна – консултиране (advising), разследване (investigating) и 
преструктуриране (restructuring). При стратегията консултиране ръково-
дителят действа като съветник като събира страните в конфликта, за да 
разговарят една с друга и да разберат позицията на опонента. Ролята на 
следовател изисква от ръководителя да търси необходимата информация 
и да я доклад ва на съответния орган, а при стратегията преструктуриране 
той използва йерархична власт, за да осъществи структурни промени в ор-
ганизацията, а оттам и промени във взаимоотношенията и отговорности-
те на служителите си. Доколкото обаче организационните омбудсмани са 
професионални трети страни, описаното в класификацията поведение (за 
всяка от стратегиите) може да се различава в известна степен от поведе-
нието на ръководителите, които влизат в ролята на неформална трета стра-
на по-рядко и в допълнение към другите си организационни отговорности 
(Karambayya and Brett, 1989).

Колб и Глидън (Kolb and Glidden, 1986) идентифицират още една стра-
тегия, използвана от организационните трети страни, която наричат реша-
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ване на проблеми (problem solving). Въпреки че повечето стратегии целят 
разрешаването на конкретен конфликт, съвместното решаване на проблеми 
представлява опит да се разкрият основните структурни причини, които во-
дят до възникването на организационни конфликти. В основата на страте-
гията стои допускането, че откритото споделяне на интересите на страните 
и причините за конфликта ще доведе до разрешаването му. Съвместното ре-
шаване на проблеми е насочено към разкриване на причините за конфлик та 
и насърчава развитието на умения за ефективно справяне с конфликти у 
страните и в бъдеще (Kolb and Glidden, 1986).

Сходствата между класификациите на Шепард (Sheppard, 1983) и Колб 
(Kolb, 1986; Kolb and Glidden, 1986) са безспорни. Стратегиите консулти-
ране и разрешаване на проблеми се доближават до стратегията на посред-
ничество по степента на контрол на страните върху процеса и върху резул-
тата от конфликта, a ролята на следователя е сходна с ролята на арбитъра. 
Стратегиите преструктуриране и предоставяне на стимули са безподобни 
за своите класификации и нямат съответстващи подходи (Karambayya and 
Brett, 1989; Kozan and Ilter, 1994).

В свое изследване Карамбая и Брет (Karambayya and Brett, 1989) по-
твърждават три от стратегиите на Шепард (1983) – стратегията на „инкви-
зитора“, стратегията на посредничеството и предоставянето на стимули. 
Единствената стратегия, която не се потвърждава, е стратегията на проти-
вопоставянето (арбитражът). Авторите идентифицират допълнителна чет-
върта роля, която ръководителят може да използва при намеса като нефор-
мална трета страна. Ролята се свързва с използване и следване на строги 
процедурни правила и е наречена „процедурен ръководител“ (procedural 
marshal). При прилагането на този подход ръководителят ясно описва 
процедурите, които трябва да се следват при разрешаване на конфликта, 
стриктно ги прилага и не позволява на страните взаимно да се прекъсват 
(Karambayya and Brett, 1989).

Конлън et al. (Conlon et al., 1994) въвеждат термина „интравенция“ 
(intravention) за означаване на друга стратегия, използвана от ръководи-
телите. При нея ръководителят първоначално влиза в ролята на медиатор 
между страните като запазва правото си при необходимост на по-късен етап 
да смени ролята си с тази на арбитър като наложи решение на конфликта. 
Стратегията съответства на формалната интервенция „медиация – арби-
траж“, при която медиацията се прилага докато не стане ясно, че страните 
не могат сами да намерят решение и тогава третата страна има правомощи-
ето да наложи задължително за тях решение (Jameson, 1996).

Шапиро и Роузън (Shapiro and Rosen, 1994) изследват кога и как ръ-
ководителите се намесват в спорове между служители. Двете проблемни 
полета, които авторите адресират, са как мениджърите избират стратегия за 
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намеса и какво е влиянието на личната ефикасност5 върху прилагането на 
медиацията по отношение на избора на тази стратегия. Четирите стратегии 
за намеса на ръководителите като трета страна, които авторите включват в 
своето изследване, са: 

1) Пренебрегване (overlooking). Ръководителят пренебрегва конфлик-
та с надеждата, че спорещите страни ще преодолеят сами различията си.

2) Предоставяне на стимули (offering incentives). Ръководителят мо-
тивира (с награди или заплахи) спорещите страни, за да разрешат сами про-
блема без негова помощ.

3) Медиация (mediating). Ръководителят събира спорещите страни за-
едно, изслушва всяка от тях, помага им да се разберат взаимно и да решат 
как да стигнат до взаимноприемливо споразумение.

4) Арбитраж (arbitrating). Ръководителят събира спорещите страни за-
едно, изслушва всяка от тях и оповестява решение.

Избраните подходи отразяват различна стенен на участие на третата 
страна (ръководителя) в процеса на разрешаване на конфликта, както и раз-
лична степен на авторитарност на третата страна.

Шапиро и Роузън описват ситуационните фактори – вида на спора, ле-
котата при намиране на разрешение по спорния въпрос и значимостта на 
спора, за които предполагат, че повлияват на избора на стратегия за намеса. 
Авторите също така предполагат, че личната ефикасност на ръководители-
те в медиацията повлиява на избора им на стратегия за намеса.

Изследването стига до интересни резултати. Първо, не са открити зна-
чими различия в честотата на използване на всяка от четирите стратегии. 
Ръководителите използват набор от различни стратегии, включително пре-
небрегване на конфликта, вместо да предпочетат прилагането на една кон-
кретна стратегия. Второ, изборът на стратегия е повлиян от вида на спорния 
въпрос и значимостта на конфликта. По-конкретно изследването показва, 
че ръководителите използват най-често медиация за разрешаване на кон-
фликти, свързани с работния процес, и са склонни да използват разнообраз-
ни стратегии при намеса в конфликти от личностен характер. При значи-
ми конфликти най-често прилаганата стратегия е медиацията, последвана 
от арбитража, предоставянето на стимули, и на последно място – прене-
брегването на конфликта. Трето, ръководителите с висока степен на лична 
ефикасност в медиацията по-често посредничат в конфликти между своите 
служители, докато мениджърите с ниска степен на ефикасност по-често иг-
норират споровете между служителите си.

5 Шапиро и Роузън дефинират личната ефикасност (самоефикасността) в прилагането на 
медиацията като увереността на дадена личност по отношение на неговата/нейната способ-
ност да изпълнява ролята на медиатор (посредник) при разрешаване на даден спор.
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Приносите на Шапиро и Роузън включват изследване на по-голям брой 
конфликти в сравнение с по-ранните изследвания, разглеждане на прене-
брегването като стратегия за намеса, изучаване на влиянието на ситуацион-
ните фактори върху избора на стратегия и изследване на личната ефикас-
ност на ръководителите при прилагането на медиацията като фактор, влия-
ещ върху избора ѝ.

ДИСКУСИЯ

В литературата медиацията се разглежда като ефективен начин за раз-
решаване на конфликти, тъй като тя се приема като по-справедлив и задо-
волителен подход (Karambayya and Brett, 1989) в сравнение с други форми 
на намеса, при които се упражнява по-голяма степен на контрол от ръково-
дителите (Sheppard, 1984; Kolb and Sheppard, 1985; Lewicki and Sheppard, 
1985). Страните запазват контрол върху решението – всяка от тях има въз-
можност да защити позицията си, включва се в процеса на преодоляване 
на проблема и допринася за намирането на взаимноприемливи решения. 
Макар че медиацията отнема повече време в сравнение с другите стратегии 
(като арбитража и автократичното решение), разрешаването на конфликта 
чрез участието на страните в процеса довежда до намиране на трайно реше-
ние, което се спазва от тях и не подлежи на съмнение или преразглеждане 
(Илиева, 2006).

Независимо от това разбиране, някои изследвания върху управленски-
те стратегии за намеса в конфликти показват, че ръководителите рядко вли-
зат в ролята на медиатор (Sheppard, 1984; Kolb, 1989). В определени случаи 
те са склонни да посредничат в споровете между служителите си (напри-
мер когато поддържането на добри работни взаимоотношения е от особе-
но значение). Заради формално заеманата позиция и произтичащата от нея 
отговорност (Putnam, 1994; Jameson, 1996) обаче ръководителите по-често 
използват авторитарни стратегии като вземане на автократично решение 
(Karambayya and Brett, 1994; Kolb and Putnam, 1992; Sheppard et al., 1994) 
и арбитраж (Lewicki and Sheppard, 1985; Greenhalgh, 1986; Sheppard et al., 
1994). 

Конлън et al. (Conlon et al., 1994) установяват, че в две трети от слу-
чаите, в които ръководителите се намесват като трета страна в конфликти 
между служители, налагат решение и правят това дори по-често, ако кон-
фликтуващите не сътрудничат при разрешаване на спора. 

Тези резултатите се потвърждават и от изследване на Шепард et al. 
(Sheppard et al., 1994), според което ръководителите държат да имат кон-
трол върху решението за това как е най-добре конфликтът да бъде разре-
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шен. Те не разчитат на съветите, свързани с подпомагане на страните сами 
да стигнат до решение (като при стратегията медиация), а са склонни да 
поемат контрола върху решението. Сравнявайки прескриптивните моде-
ли за намеса и резултатите от изследването, Шепард et al. (Sheppard et al., 
1994) стигат до извода, че съществува значително несъответствие между 
това какво е „казано“ на ръководителите да правят за разрешаване на кон-
фликт между служители и това, което те действително правят в условията 
на такива конфликти. Ръководителите обикновено са съветвани да насочват 
спорещите сами да достигнат до споразумение помежду си. На практика 
обаче те рядко правят това и вземат решение вместо страните като прилагат 
стратегията автократично решение или стратегията арбитраж. Шепард et al. 
посочват две възможни причини за това несъответствие. Първо, ръководи-
телите имат различни цели от авторите на прескриптивните модели, и вто-
ро, ръководителите интерпретират конфликтите по различен начин, което 
предполага, че изследователите разглеждат конфликта в по-благоприятна 
светлина в сравнение с практиците (Sheppard et al., 1994). 

Други изследвания подкрепят използването на медиацията като страте-
гия за намеса на ръководителите в конфликти между служители. Карамбая 
и Брет (Karambayya and Brett, 1989) доказват използването ѝ с факторен 
анализ, макар че медиаторската роля, която те изследват, е сходна с тази на 
формалната трета страна. Карамбая et al. (Karambayya et al., 1992) устано-
вяват, че ръководителите едновременно използват стратегиите автократич-
но решение и медиация. Изследването доказва обратна зависимост между 
наличието на ръководен опит и използването на автократичната стратегия. 
Ръководителите с по-голям управленски опит се въздържат от използването 
на автократичната стратегия и са по-склонни да влизат в ролята на медиа-
тор. Авторите обясняват тези резултати с „научаването“ вследствие на уве-
личаване на опита, че посредническият подход води до по-добри резултати 
при разрешаване на конфликти. Изследването на Шапиро и Розън (Shapiro 
and Rosen, 1994) също подкрепя използването на стратегията медиация. Ре-
зултатите сочат, че при значими конфликти и конфликти, свързани с работ-
ния процес, най-често използваната стратегия е именно медиацията. Също 
така, ръководителите с висока степен на лична ефикасност в медиацията са 
по-склонни да посредничат при конфликти между своите служители. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последните три десетилетия изследователите на конфликтите се фо-
кусират върху стратегиите за намеса на ръководителите като неформална 
трета страна в конфликти между служители. Основополагащият модел за 
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управленската намеса е заимстван от американската съдебна система за 
разрешаване на спорове (Sheppard, 1983, 1984). Изследователският инте-
рес стимулира идентифицирането на разнообразни стратегии. По-голяма-
та част от тях могат да бъдат описани и характеризирани посредством две 
основни измерения – степен на контрол върху процеса на разрешаване на 
конфликта и степен на контрол върху крайния резултат (решението) от кон-
фликта, упражнявани от ръководителите (табл. 2). Различни фактори могат 
да повлияят върху избора на стратегия за намеса като: естеството на спор-
ния въпрос, значимостта на конфликта, неотложността на конфликта, ха-
рактеристиките на ръководителя като интереси, знания и умения за намеса 
в конфликти и др.

Таблица 2.  Управленски стратегии за намеса в конфликти между служители –  
степен на контрол на ръководителя върху процеса и степен на контрол на ръководителя 

върху решението на конфликта (Източник: авторски синтез)

Стратегия за намеса

Степен на контрол 
на ръководителя 

върху процеса

Степен на контрол 
на ръководителя 

върху крайния ре-
зултат 

Пренебрегване Никаква Никаква
Предоставяне на стимули Ниска Ниска
Стратегия на противопоставяне/
Арбитраж; Разследване Ниска Висока

Интравенция Средна Средна
Стратегия на посредничество/Медиация; 
Консултиране; Разрешаване на проблеми Висока Ниска

Стратегия на „инквизитора“/
Автократично решение; 
Преструктуриране; „Процедурен 
ръководител“

Висока Висока

Прегледът на стратегиите за намеса на ръководителите в конфликти 
между служители допринася за систематизиране на знанието за управле-
нието на организационните конфликти. В практико-приложен аспект пред-
ставеният обзор може да подпомогне ръководителите за по-добро разбира-
не и прилагане на практика на различните подходи за справяне с конфликти 
между служители.
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systematic trading platforms, Bulgarian Stock Exchange. 
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1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

Алгоритмичната и високочестотната търговия започват развитието си в 
САЩ, последвани от Европа, Югоизточна Азия и Бразилия. Поради ролята 
си на пионер в тези иновативни методи на търговия САЩ разполагат и с 
най-развитите държавни регулации, които значително са изменили капита-
ловия им пазар през последните 20 години, поставящи както равнопоста-
веност между пазарните участници, така и множество предизвикателства 
пред тях (Lee and Zubulake, 2011, p. 19).

Освен това, използването на високотехнологични компютърни системи 
в областта на инвестициите засили стремежа да бъдеш по-бърз от конкурен-
тите си при извършването на сделки на капиталовите пазари, както и при 
идентифицирането на възможности за арбитраж и формиране на максимал-
на доходност. Това предизвиква постоянно съревноваване по отношение на 
разработването на по-ефективни и бързи технологични системи. Примери 
за сектори в икономиката, които са облагодетелствани от технологичния на-
предък, генериран от електронната търговия, и които не заплащат за него-
вата развойна дейност, са отбраната, телекомуникациите, производството и 
други (Lee and Zubulake, 2011, p. 106).

Алгоритмичната и високочестотната търговия се явяват все по-значими 
в съвременния свят на електронната търговия и възможността за достъп до 
ликвидност на наднационално ниво. Чрез автоматизацията на процеса на 
вземането на инвестиционни решения ролята на човека – анализатор на ка-
питаловите пазари, се трансформира от ръчното вземане на решения чрез 
анализи към познаването и овладяването на иновативните алгоритмични 
системи, за да може те да бъдат използвани по най-плодотворен и целесъо-
бразен начин.

Щом алгоритмичната и високочестотната търговия дават предимства и 
по-високи печалби за инвеститорите на международните капиталови паза-
ри, то следва да се изясни, дали подобни техники за търговия с ценни книжа 
биха намерили приложение на БФБ – София АД, където към настоящия 
момент те не са налични. Това е и целта на настоящата статия. Обект на 
изследване са алгоритмичната и високочестотната търговия. Предметът на 
изследването обхваща цялостната инфраструктура на българския капиталов 
пазар, развитието на инвестиционните посредници в България, както и са-
мите инвеститори. 
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2. РАЗВИТИЕ НА АЛГОРИТМИЧНАТА И ВИСОКОЧЕСТОТНАТА 
ТЪРГОВИЯ

Инвестиционните банки и посредници били първите, заели се с разра-
ботването на алгоритмични програми за извършване на търговия от свое 
име и за своя сметка. Те разработвали своите алгоритми вътрешно, за да бъ-
дат по-конкурентоспособни отколкото тези на останалите фирми и да гаран-
тират все по-ниски транзакционни разходи (Kim, 2007, p. 5). Впоследствие 
инвестиционните банки и посредници започнали да предлагат алгоритмич-
ните си системи на своите клиенти, като ги напасвали спрямо профила им. 
Потребителите, използващи алгоритмични стратегии, са институционал-
ни – взаимни, пенсионни и хедж-фондове (Kim, 2007, p. 6). 

2.1. САЩ

Американските капиталови пазари са най-развитите и конкурентни в 
световен мащаб. Сложните търговски системи, като алгоритмичната и висо-
кочестотната търговия, може с лекота да бъдат използвани благодарение на 
общата клирингова система. Повечето пазарни играчи си служат с алгорит-
ми, които вземат предвид множество фактори, като например различията 
между борсовите пазари по отношение на латентността, цените и обемите. 
Алгоритмите присъстват най-осезаемо на най-ликвидните пазари на ценни 
книжа – това е пазарът на капиталови инструменти, следван от валутния. 
Докато през 2005 г. около 50% от алгоритмичната търговия на капиталовите 
пазари се е извършвала чрез алгоритми, то този процент достига до около 
74% през 2011 и поддържа своето присъствие на същите нива през 2013 г. 
(Morgan, 2013, p. 5). В същото време консултантската фирма TABB Group 
отчита, че през 2013 г. високочестотната търговия заема около 53% от сред-
нодневния обем на капиталовите пазари в САЩ.

2.2. ЕВРОПА

Седем години след въвеждането на директивата за пазарите на финан-
сови инструменти в Европа (MiFID) все още е налице проблем с клиринго-
вата система, като оперативната съвместимост е в ранен етап на развитие. 
Основният провал на директивата е в невъзможността за уеднаквяването 
на всички европейски борсови пазари (Aite Group Report, 2010).  Друг про-
блем е и постоянният недостиг на ликвидност на европейските борси в 
сравнение със САЩ. Все пак транзакционните разходи спаднаха поради 
нововъзникналите извънборсови взаимни търговски пазари (Multilateral 
Trading Facilities). Въвеждането на директивата предизвиква сходни ефекти 
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както в САЩ – първоначално консолидиране на пазара и последваща фра-
гментация. Високи остават разходите за клиринг и поддържане на данни за 
пазара. Последствията, свързани с тези проблеми, са няколко. Алгоритмич-
ната търговия (2012 г.) обхваща само около 39% от пазара на капиталови 
инструменти в Европа (данните са на TABB Group (Morgan, 2013, p. 6). 
Също така, високочестотната търговия не е толкова разпространена, кол-
кото в САЩ. 

Финансовата криза разкри сериозни слабости във функционирането и 
прозрачността на финансовите пазари. Това засили необходимостта от под-
силване на MiFID, включително когато търговията се извършва извънбор-
сово. Основната цел е увеличаването на прозрачността, по-добрата защита 
на правата на инвеститорите, укрепването на доверието, справянето с не-
регламентираните области и осигуряването на подходящите правомощия на 
надзорните органи за изпълнение на техните задачи. Така ЕП и Съветът на 
Европа въведоха обновена директива MiFID 2 (Директива 2014/65/ЕС). Въ-
ведени са нови специални изисквания за фирмите, използващи високочес-
тотни технологии. Те също трябва да лицензирани. Предвиден е индивиду-
ален максимален праг, до който даден пазарен участник ще има право да из-
праща поръчки, като той ще се определя в съответствие с броя транзакции, 
които инвеститорът извършва по принцип. Освен това, справедливостта по 
ценообразуването на борсите ще бъде проверявано.

Друга промяна представлява въвеждането на регулаторни технически 
стандарти за определяне на минимална стъпка на котиране за специфични 
акции, депозитарни разписки, борсово-търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, когато това е необходимо, за да се 
гарантира нормалното функциониране на пазарите в съответствие с цената, 
спредовете и степента на ликвидност на финансовите инструменти. Регула-
торните технически стандарти трябва да влязат в сила за държавите членки 
на ЕС на 3 януари 2017 г. Досега европейските борси имаха право еднолич-
но да определят за себе си стъпките за минимално котиране на финансовите 
инструменти и в частност на акциите. На следващо място се предвижда съз-
даването на нов вид борсов пазар, на който да се търгуват всички финансо-
ви инструменти с изключение на капиталовите (http://www.fca.org.uk/firms/
markets/international-markets/mifid-ii/what-is-changing). 

2.3. АЗИЯ

Електронната търговия – инфраструктурата, необходима за функциони-
рането на алгоритмични и високочестотни стратегии, е напълно разрешена 
по закон без никакви ограничения единствено в Япония, Австралия, Хон-
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конг и Сингапур (Brown, 2010, p. 156).  Клиентите на електронната търговия 
на азиатско-тихоокеанските пазари са малко – около 5% през 2008 г. Един-
ственото място в Азия, където може да се прилагат почти всички високочес-
тотни алгоритмични стратегии, е Япония, която първа либерализира пазара 
си през 1980 г.

3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА АЛГОРИТМИТЕ

Алгоритмичната търговия все повече ще определя процесите на капи-
таловите пазари. От една страна, инвеститорите имат на разположение бо-
гат набор от различни алгоритми, сред които да изберат най-подходящия за 
своята инвестиционна цел. От друга страна, това многообразие от различни 
алгоритмични стратегии прави изборът за всеки инвеститор изключително 
труден (Kim, 2007, p. 51). За да бъде изборът коректен, би следвало инвес-
титорът да има знанията, чрез които да разгадае какво всъщност се крие зад 
съответната стратегия. В повечето случаи това не е така, тъй като алгори-
тмичните стратегии са сложни и изискват задълбочени познания в различни 
области. 

За съжаление няма общоприета номенклатура за идентифициране на 
алгоритмичните стратегии. Затова някои от тях носят съвсем логични и 
описателни наименования, изразяващи основния замисъл на стратегията, 
но други носят лишени от смисъл наименования като „Тарзан“ и „Бомбар-
дировач“, целящи прикриването на фактическата стратегия пред конкурен-
цията (Kissel, 2014, p. 16).  

Класификацията на алгоритмите обхваща три категории: агресивни, 
оперативни и пасивни (на английски език – aggressive, workingorder, passive):

 Агресивните алгоритми са проектирани да изпълнят дадена поръчка 
с най-висок приоритет и по възможно най-бърз начин. Алгоритмите 
набавят възможно най-много ликвидност на предварително зададе-
ната цена или на по-добра. Подобни алгоритми носят следните наи-
менования: “grabit”, “sweepallatmypriceorbetter” и т.н.

 Оперативните алгоритми търсят баланса между разходи и риск и 
използват като стратегия  пазарни и лимитирани поръчки. Подобни 
алгоритми са: VWAP, TWAP, POV, IS и др.

 Пасивните алгоритми са предназначени за извънборсовите пазари 
на ценни книжа (на английски език: “darkpools”), като не оставят 
след себе си някакви следи и данни.
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4. ВИДОВЕ АЛГОРИТМИЧНИ СТРАТЕГИИ

4.1. VWAP ~ VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE

Среднопретеглената цена спрямо обема е най-известната алгоритмична 
стратегия. VWAP се изчислява като сборът от паричната стойност на всички 
транзакции се раздели на общия брой изтъргувани акции за деня:

VWAP = ∑ Number of Shares Bought × Share Price
 Total Shares Bought

Тълкуването на този показател е лесно. Когато цената на поръчка „ку-
пува“ е по-ниска от коефициента VWAP, тогава сделката се счита за изгодна. 
Обратно, ако цената на поръчка „купува“ е по-висока от коефициента VWAP, 
то сделката не е изгодна (Kim, 2007, p. 56). Когато анализираме поръчка 
„продава“, тогава важи следното тълкуване. Ако цената на  поръчка „про-
дава“ е по-висока от коефициента VWAP, то сделката е изгодна и обратно. 
Представянето на инвеститорите се оценява чрез способността им да реали-
зират поръчките си на цени, по-добри от коефициента VWAP за определен 
период от време. 

При търговия с по-големи обеми финансови инструменти алгоритмич-
ната стратегия VWAP се изпълнява в продължение на няколко дни, така че 
пазарът да не бъде повлиян от големия обем. Освен това тази стратегия се 
извършва в съответствие с общия изтъргуван обем в даден период от време. 
Например, ако в определен период от деня се търгува 10% от дневния обем, 
то тогава стратегията насочва 10% от поръчката към пазара (Kissel, 2014. 
р. 17). Дневният обем се оценява на база на исторически данни. Поръчката 
се разделя на части в зависимост от съответния обем търговия на пазара в 
даден момент от деня. По принцип в началото и края на търговската сесия 
има по-високи нива на извършвани транзакции в сравнение със средата на 
деня. VWAP е статична стратегия и не се изменя. 

VWAP е подходяща за ликвидни финансови инструменти, чиито търгувани 
обеми не се изменят сериозно от ден за ден. Подходяща е и за големи поръчки, 
където трябва да се минимизира въздействието им върху пазара и да се пласи-
рат на части. Също така тази стратегия изпълнява цялата поръчка (NATIXIS, 
7 – 8. – In: https://equity.natixis.com/netis/accueil/documents/Algorithmic_Tra 
ding.pdf). Единствено ако поръчката е лимитирана, би могло тя да бъде из-
пълнена като пазарна заради презумпцията за цялостно изпълнение на по-
ръчката и така инвеститорът да бъде ощетен. 
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4.2. TWAP ~ TIME WEIGHTED AVERAGE PRICE

Среднопретеглената цена спрямо времето представлява алгоритмична 
стратегия, реализираща поръчките на пазара, като ги разделя на части и ги 
пласира през точно определен период от време. За разлика от VWAP, която 
пласира поръчките според търгувания в даден момент обем на пазара, TWAP 
реализира един и същ обем от дадена поръчка в предварително определен 
времеви хоризонт (Kim, 2007, p. 60). Такава стратегия е подходяща за поръч-
ки, които са по-малки като обем и не биха имали въздействие върху пазара. 
Също така среднопретеглената цена спрямо времето се използва при търго-
вия на ниско ликвидни пазари, където е трудно да се предвиди търгуваният 
обем. TWAP не е подходяща за ползване по време на прекъсната система на 
търговия, тъй като няма математически модел, който да определи колко броя 
финансови инструменти да бъдат включени в аукциона. TWAP е статична 
стратегия и не се изменя в рамките на деня. 

4.3. POV ~ PERCENTAGE OF VOLUME

Стратегията процент от обема дава възможност на инвеститора пред-
варително и еднолично да определи какъв процент от средния дневен обем 
финансови инструменти желае да изтъргува. Например той може да реши 
да изтъргува 20% от средния дневен обем, изчислен по исторически данни. 
Тогава поръчката, равняваща се на 20% от общия среден дневен обем, пое-
тапно ще се изпълнява в рамките на деня. Когато на пазара е налице висока 
ликвидност, то алгоритмите ще изтъргуват повече инструменти и обратно. 
По този начин те реагират на промените в обема. Недостатък на тази стра-
тегия е, че тя не гарантира пълно изпълнение на поръчката в зададения вре-
меви интервал.  

POV се използва когато инвеститорите са доволни от настоящите пазар-
ни цени и желаят да ограничат въздействието на поръчката си върху пазара 
по време на времевия хоризонт на изпълнение. Най-рисковано е тази страте-
гия да се прилага при лимитираните поръчки (NATIXIS, 9 – 10. – In: https://
equity.natixis.com/netis/accueil/documents/Algorithmic_Trading.pdf). 

4.4. IMPLEMENTATION SHORTFALL~ IS

Като понятие IS (дефицит на изпълнението) измерва разликата в доход-
ността между прогнозираното изпълнение на дадена поръчка в оптимален 
мащаб и реално случилото се изпълнение на поръчката (Perold, 1988, p. 106). 
IS измерва също разликата в реализираната пазарна цена на даден инстру-
мент и очакваната такава преди транзакцията. Целта на IS е да минимизира 
транзакционните разходи при изпълнението на дадена поръчка. Задачата 
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на тази стратегия е както да се справи с въздействието на поръчката върху 
пазара, така и да намали риска от забавяне на изпълнението на поръчката 
и генерирането на прекалено високи алтернативни разходи. Предимството 
на тази стратегия е, че тя увеличава обема на търгуваните инструменти при 
благоприятна промяна в цената им и съответно намалява обема им при не-
благоприятни промени. 

IS е мярка за измерване на ефикасността от сключването на инвести-
ционни сделки (Strong, 2009, p. 527). Дефицитът на изпълнението има пет 
компонента: комисионата, спредът между цена „купува“ и „продава“, пазар-
ните тенденции, въздействието на поръчката върху пазара и алтернативните 
разходи. Както IS, така и стратегията VWAP се опитват да измерят разходи-
те, които ще се породят от реализирането на дадена инвестиционна идея. 
Добрият инвестиционен посредник може да направи това по-изгодно, от-
колкото по-неопитен посредник и така да спести на клиента си значителна 
сума пари. 

4.5. ARRIVAL PRICE ~ AP

Инвеститорите вземат решение да закупят или продадат ценни книжа, 
като се ориентират по пазарната равновесна цена в момента на вземането 
на решение, която се нарича decision price. Когато инвестиционният брокер 
на инвеститора получи заявката, той разглежда пазарната цена на финансо-
вия инструмент в момента на получаване на поръчката. Тогава тази пазарна 
равновесна цена се нарича цената по време на пристигане на поръчката при 
посредника или arrival price (Teall, 2013, p. 243). 

Стратегията AP представлява алгоритмична стратегия, която цели да 
минимизира разходите. Тя търси баланса между разходи и риск. Клиентите 
следва да изяснят своето предпочитание към риска или какво е отношение-
то им към бързината, с която да се сключи сделката (Kissel, 2014, p. 18). 
Когато те вземат решение за тези фактори, алгоритъмът задава траектори-
ята на поръчката. За разлика от POV, разглежданата стратегия е статична 
и не модифицира предварително зададените компоненти при евентуално 
благоприятно развитие на цените на финансовия инструмент, предмет на 
размяна.

На практика инвеститорът или посредникът, използващ стратегията 
AP, трябва да зададе предпочитаните от него фактори, които да определят 
траекторията на поръчката, както вече беше споменато по-горе (Glantz, Kis-
sel, 2014, p. 263). Първият фактор е свързан с определянето на максимален 
процент от дневния обем (от 1 до 50%), което задава какво количество от 
дадена ценна книга инвеститорът желае да закупи или продаде. Нивото на 
бързината, с която да се извърши поръчката, предопределя в най-голяма сте-
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пен траекторията на поръчката за търговската сесия. По-високата спешност 
на изпълнението означава излагане на поръчката на по-голям риск, свързан 
с въздействието ѝ върху пазара като голяма поръчка. По-ниската степен на 
спешност позволява поръчката да бъде извършена в продължение на тър-
говската сесия и намалява опасността от въздействието ѝ върху пазара. 

Както тази алгоритмична стратегия, така и всички останали позволяват 
задаването на начален и краен час на функциониране на алгоритъма, не-
зависимо дали към крайния час поръчката е изпълнена или не. Също така 
всички алгоритми предлагат и опцията изпълнението на поръчката да про-
дължи и след крайния срок, в случай че тя все още не е изпълнена (https://
www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Ftrading%2Forders%2Farrivalprice.
php). Начинът на изпълнение също може да бъде задаван – от силно агреси-
вен и възможно най-бърз през неутрален до пасивен без принуда за бързане. 

4.6. DARK LIQUIDITY SEEKING ALGORITHMS

Тези специфични алгоритми са програмирани да търсят ликвидност на 
извънборсовите пазари. На тези пазари липсата на прозрачност е най-го-
лямото предимство, от което се възползват големите институционални ин-
веститори, търгуващи с блокови поръчки (Scott-Quinn, 2012, p. 261). Така 
наречените Darkpools са извънборсови пазари, където няма публична елек-
тронна платформа, показваща всички поръчки „купува“ и „продава“. По 
този начин блоковите поръчки са невидими до момента, в който не бъдат 
изтъргувани. Едва след сключването на сделките борсата обявява публично 
тези транзакции. Така липсата на прозрачност защитава институционални-
те инвеститори и им дава възможност да реализират блоковата си поръчка 
на по-добра цена отколкото на борсата.

Тези извънборсови пазари са притежавани от водещи големи инвести-
ционни посредници или от борсови пазари. При Dark pools, притежавани 
от инвестиционни посредници, е налице възможност за предварително уз-
наване на цените на блоковите поръчки. Примери за извънборсови пазари, 
притежавани от посредници, са: Credit Suisse’s CrossFinder, Goldman Sachs’ 
Sigma X, Citi’s Citi Match and Citi Cross, и Morgan Stanley’s MS Pool. Приме-
ри за извънборсови пазари, притежавани от големи фондови борси са: NYSE 
Euronext. 

Алгоритмите, търсещи ликвидност, целят избягване на търговията на 
борсови пазари, където има риск от въздействие върху пазара и неизгодни 
цени за големите блокови поръчки. Все повече инвеститори се пренасочват 
към търговия на „тъмните пазари“, най-вече след избухването на финансо-
вата криза (Kissel, 2014, p. 20).



256

4.7. BASKET ALGORITHMS 

Този вид алгоритмична стратегия се занимава с управлението на порт-
фейли от ценни книжа, като търси компромис между разходи и общ порт-
фейлен риск, предопределен от специфичното отношение на клиента към 
риска. Тези портфейлни алгоритми управляват общия риск през целия ден и 
се напасват към променящите се пазарни условия (Kissel, 2014, p. 19).  Ал-
горитмите управляват едновременно множество транзакции и търсят опти-
мизация за целия портфейл. Затова стратегията се интересува от цялостната 
доходност на портфейла, а не се стреми към оптимизацията на отделната 
ценната книга в портфейла, ако тя няма да доведе до подобряване на съвкуп-
ното представяне. Например портфейлният алгоритъм може да не ускори 
инвестициите в определена ценна книга, дори и да са налице изгодни цени 
и повишена ликвидност, ако ускоряването на търговията би увеличило оста-
тъчния риск на портфейла. Обратно, дори и по време на ограничена ликвид-
ност на индивидуална ценна книга портфейлната алгоритмична стратегия 
би могло да бъде агресивна, в случай че това ще доведе до оптимизиране на 
портфейла.

Затова най-голямата разлика между алгоритмичните стратегии за от-
делна ценна книга и портфейлните стратегии е, че портфейлните алгоритми 
анализират риска и разходите от гледна точка на коефициентите на корела-
ция и ковариация, докато индивидуалните алгоритмични стратегии се стре-
мят да управляват индивидуалния риск и разходи на дадена ценна книга. 

4.8. BLACK BOX ALGORITHMS

„Черната кутия“ е инвестиционна стратегия, в която решенията се взи-
мат от математически формули. Фирмите разработчици на подобни страте-
гии създават модели, които да предвиждат пазарните колебания, базирани на 
анализ на исторически данни (Brown, 2010, p. 8). Освен това разработването 
и поддържането на подобна сложна система изисква участието на матема-
тици, физици и компютърни специални за разлика от останалите стратегии, 
които черпят от опита на мениджърите и финансовите анализатори, полз-
ващи фундаменталния анализ. Други наименования на стратегията „черна 
кутия“ са “profitandloss algorithms” или “robotrading algorithms”. Самото 
наименование „черна кутия“ произтича от факта, че инвестиционните ре-
шения се вземат от формули и уравнения без човешко участие.

Стратегията „черна кутия“ взема инвестиционни решения без никаква 
човешка намеса на базата на пазарни сигнали. За разлика от стратегията  
IS, чиято цел е да пласира предварително зададена поръчка със специално 
зададени условия от страна на инвеститор или посредник, алгоритмите на 
„черната кутия“ наблюдават случващото се на пазара, цените и търгуваните 
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обеми, за да открият възможност за печалба, и то без никаква човешка на-
меса (Kissel, 2014, p. 20). Щом алгоритъмът засече такава възможност, той 
моментално купува или продава финансовия инструмент. Повечето алгори-
тми на „черната кутия“ имат времеви хоризонт на действие, който варира от 
няколко секунди до няколко минути, но има и такива с времетраене от ня-
колко часа до няколко дни. От казаното дотук следва, че за да функционират 
успешно, „черните кутии“ трябва да използват високочестотни технологии, 
т.е. те са част от високочестотната търговия. 

Фирмите, които използват „черни кутии“, просперират благодарение на 
способността на алгоритмите да разкриват възможности за арбитраж, да се 
възползват от ликвидността и волатилността на цените, докато фирмите, 
ползващи други стратегии, разчитат на икономическия растеж, за да прос-
перират.   

Има няколко възможни видове на алгоритмичната стратегия „черна ку-
тия“ като част от високочестотната търговия:

 Trendfollowing (ormomentum): „следването на тенденциите“ е най-
разбираемата стратегия от широкия кръг инвеститори. Математичес-
ките модели са проектирани така, че да прогнозират движението на 
цените на акциите. Моделът се опитва да определи повратните точки 
в движението на цените и така да генерира печалба, като търгува 
според тенденцията, която в крайна сметка ще доведе до ново цено-
во равнище.

 Statarb: Статистическият арбитраж е по-сложна стратегия отколко-
то следването на тенденциите. Тя води началото си от 80-те години 
на ХХ век, когато компанията, предоставяща финансови услуги за 
индивидуални и институционални инвеститори – Morgan Stanley 
(http://www.morganstanley.com/about/company/history.html), извърш-
вала блокова търговия на акции за своя сметка. За да хеджира покуп-
ките си на акции на дадена компания, Morgan Stanley извършвала къ-
си продажби на акциите на компания, която била силно положително 
корелирана с първата. Така финансовата институция се предпазвала 
от евентуален срив на пазара (Becker, 2012, p. 8). Скоро след това 
инвеститорите започнали да гледат на тази двойка търговска сделка 
не като на блокова търговия и последващата ѝ хеджираща операция, 
а като на двете страни на една търговска стратегия, целяща генери-
рането на печалба, а не само хеджиране.  

 Статистическият арбитраж използва иконометричния принцип за 
завръщането към дадена средна стойност, като са включени голям 
брой ценни книжа, които биват държани за много кратък период вре-
ме, и сложни IT-технологии (Aldridge, 2013, p. 132). Процесът съдър-
жа анализ на много данни, статистически методи, както и автомати-
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зирани алгоритмични системи. Тази високочестотна стратегия търси 
сигнали за извършване на търговия посредством метода на завръща-
нето към средната стойност. Търгува се, когато процесът достигне 
екстремна стойност. Когато той достигне своята средната стойност, 
търговията приключва. Като цяло статистическият арбитраж е рис-
кова стратегия, тъй като на пазара винаги може да настъпят фактори, 
които програмата не очаква да се случат. Тази стратегия причини 
сериозни поражения върху капиталовите пазари, най-известният 
от които е през 1998 г., наречен още long-term capital management 
collapse. Това е името на хеджфонд, основан през 1993 г. от нобелови 
лауреати и изтъкнати икономисти и финансисти, който едва не при-
чинява глобален крах на финансовата система поради използването 
на високорискова арбитражна стратегия. 

 PairsTradingStrategy: Тази стратегия е близка до статистическия ар-
битраж, но се различава от него по това, че конструираното порт-
фолио се състои само от две акции на различни компании. Портфо-
лиото е създадено в определено съотношение между двете акции, 
като в едната инвеститорът държи дълга позиция, а в другата – къса 
позиция. При вземането на решения за търговия основно място за-
ема иконометричният анализ в частта си за завръщането към даде-
на средна стойност (Vidyamurthy, 2004, p. 6). Тук основен елемент 
е спредът между цените на двете акции, който трябва да бъде срав-
нително еднакъв по абсолютна стойност достатъчно дълго време, 
за да оприличим акциите като двойка. При появата на значителни 
отклонения от очаквания спред се генерират сигнали за търговия. 
Инвеститорът закупува сравнително по-слабо движещата се акция 
(дълга позиция). В същото време извършва къса продажба на по-скъ-
пата акция. Ако впоследствие цените на двете акции отново се доб-
лижат една към друга както преди, то тогава инвеститорът може да 
генерира печалба, като излезе от позициите, в които се намира – да 
продаде закупената акция и да излезе от късата продажба (Eickholt, 
2011, p. 12). 

5. ТЕНДЕНЦИИ В АЛГОРИТМИЧНАТА ТЪРГОВИЯ

С развитието на алгоритмичната търговия се промениха и инвести-
ционните навици на стопанските субекти, ползващи алгоритмични стра-
тегии (Kissel, 2014, p. 20). В началото най-използваните стратегии били 
VWAP и TWAP. Предимството им се изразявало в това, че изготвяли план 
за изпълнение на поръчките, а VWAP предоставял възможност за контрол 
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на постигнатите резултати и за извършване на сравнения. Подобренията в 
алгоритмичните стратегии наложили ArrivalPrice и ImplementationShortfall 
като по-ефикасни при търсенето на ликвидност. Финансовата криза предиз-
вика силна пазарна фрагментация и подтикна учредяването на множество 
„тъмни пазари“, които привлякоха голям брой инвеститори, търсещи спеш-
но ликвидност и желаейки да избегнат недостатъците при търгуване на ос-
новните фондови борси. Този факт повиши използването на алгоритмите, 
търсещи ликвидност (Liquidityseekingalgos (Arnuk, Saluzzi, 2012, p. 141) . 

Използването на гореизброените алгоритмични стратегии е като цяло 
константно през годините с изключение на намалелия дял на стратегиите 
VWAP и TWAP. За десет години от 2003 до 2012 г. тяхната употреба е нама-
ляла с около 50%, изгубвайки лидерската си позиция. Стратегията, търсеща 
ликвидност (Liquidity seeking algos), успява да увеличи двойно своето при-
лагане от страна на инвеститорите. Ликвидната стратегия бива използвана 
от 36% от клиентите, VWAP и TWAP привличат около 25% от тях, POV – 
16%, IS и AP – 10%, и портфейлните алгоритми – 7% (фиг. 1). 

Фиг. 1. Използване на различните видове алгоритмични стратегии от инвеститорите

Източник: Kissel, 2014, p. 20.

6. ПРИЛОЖИМОСТ НА АЛГОРИТМИЧНАТА И ВИСОКОЧЕСТОТНАТА 
ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ

Предимствата на алгоритмичната търговия, наложили я първо в САЩ, а 
после в Европа, са много и безспорни. До каква степен обаче те са приложи-
ми и в България на БФБ-София АД.Основната предпоставка за прилагане 
на алгоритмичната търговия е на пазара на съответния финансов инстру-
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мент да са налице висока ликвидност и прозрачност при ценообразуването. 
Затова в световен мащаб алгоритмичната търговия е най-разпространена 
на пазарите на капиталовите инструменти. На БФБ-София АД е налице из-
ключително слаба ликвидност дори и за акциите, които се търгуват най-ма-
сово. Статистическите данни (БФБ-София АД / Пазарна статистика: http://
www.bse-sofia.bg/?page=MarketPerformance) за търговията на ценни книжа 
на регулирания борсов пазар за 2015 г. сочат, че пазарният сегмент акции 
Premium, Standard и алтернативен пазар общо са се състояли 46,942 сдел-
ки или средно 191 акции на ден. Общият брой сключени сделки за 2015 г. 
на основния пазар за всички търгувани финансови инструменти наброява 
60,047, а среднодневно – 244. Търговията с акции заема над 78%. Корпора-
тивните облигации заемат нищожен дял от общия обем сключени сделки. 
Средно на ден за 2015 г. успешно са се търгували по 2 облигации. На фиг. 2 
се вижда, че за периода 2008 – 2015 г. акциите заемат основен дял в търго-
вията на БФБ-София АД. През 2008 г. среднодневното количество сключени 
сделки наброява общо около 1571 ценни книжа. Година по-късно обаче този 
брой спада рязко с повече от 50%. Така световната криза се отразява и на 
българския капиталов пазар. 

Фиг. 2. Развитие на среднодневния брой сделки на основен пазар  
на БФБ-София АД в периода от 2008 г. до 2015 г.

Ако се анализира развитието на българския капиталов пазар меж-
ду 2013 г. и 2014 г. ясно се вижда, че оборотът на БФБ-София АД отчита 
рязък спад от 48%, докато темпът на растеж на броя сключени сделки е 
положителен: 36% (фиг. 3).Този факт може да бъде обяснен с това, че ин-
веститорите раздробяват сделките си. Друг фактор, отразил се върху броя 
сключени сделки е листването на ПФК ЦСКА АД на борсата. Това дове-
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де до сключването на 5 720 сделки. Голяма част от тях бяха извършени от 
дребни инвеститори, почитатели на клуба. Основният брой сделки бяха в 
порядъка между минимума от 10 акции до около 100 акции (http://www.
infostock.bg/infostock/control/news/55238-zashto-se-provali-publichnoto-pred 
lagane-na-tsska). Цената на една акция е три лева, т.е. повечето сделки са ге-
нерирали оборот в диапазона между 30   и 300 лв. Оборотът на борсата през 
2015 г. достига най-ниското си ниво за разглеждания период. 

Фиг. 3. Развитие на търговията на БФБ – София АД според промяната  
в количеството сделки и оборота от 2008 г. до 2015 г.1

Изложените дотук данни недвусмислено сочат, че на българския капи-
талов пазар липсва нужната ликвидност. Спрямо ликвидността, която пред-
лагат фондовите борси, където алгоритмичната търговия е разпространена, 
ликвидността на българския пазар е изключително ниска. Това прави невъз-
можно прилагането на алгоритмична търговия в България.

Една от основните характеристики на алгоритмичната търговия е ней-
ната бързина. За месеците октомври 2014 г. – януари 2015 г. общата въз-
можност за реализиране на подадените поръчки към XETRA наброява едва 
около 15% (Недев, 2016). Тези данни говорят, че на БФБ-София АД няма 
достатъчен брой сходни насрещни поръчки, при които да се сключи сделка. 
Въпреки желанията на инвеститорите да търгуват с дадени ценни книжа, то 
те на практика не могат да реализират нарежданията си. Например за дадена 
акция може да са наредени множество поръчки „продава“, но срещу тях да 

1 Собствени изчисления на база пазарната статистика, изложена на интернет страницата 
на БФБ – София АД.
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стои най-много една поръчка „купува“ или обратно. Активността на българ-
ския капиталов пазар отчита значителен спад на търговията след възникна-
лата криза с КТБ АД. Същевременно на БФБ-София АД към 14.10.2016 г. се 
търгуват акциите на общо 90 броя фирми (http://www.bse-sofia.bg/?page=List
OfTradedSecurities&segnum=S). Пазарът е сравнително тесен. Следователно 
БФБ-София АД не може да предостави възможност за бързо сключване на 
сделки. Това още веднъж прави алгоритмичната търговия неприложима в 
България.

Алгоритмичните стратегии търсят възможности за арбитраж, като из-
пращат поръчки до множество фондови пазари. Емисиите на българския 
пазар се търгуват само и единствено на него с изключение на Софарма АД 
и Еврохолд АД. Ликвидността им на Варшавската фондова борса обаче е 
изключително слаба, а високите транзакционни разходи елиминират иначе 
голямата разлика в цената, на която се търгуват акциите на двете дружества в 
София и Варшава (http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/evrohold-vyv-
varshava-349-lv-v-sofiia-0735-lv-za-akciia-207628/). Поради това отново се 
губи предимството на алгоритмичната търговия в търсенето на разлика в це-
ната на една и съща акция, предлагана на различни борси. Този факт отново 
показва неприложимостта на алгоритмичната търговия на БФБ – София АД.

Алгоритмичната търговия намира широко приложение при търговията 
с блокови поръчки. Тя съумява да ги раздели на отделни части, като всяка 
част се пласира по различен начин с цел да не се повлияе на пазара. На 
БФБ – София често се търгуват блокови поръчки, като обикновено те се до-
говарят предварително между съответните контрагенти. Има два варианта, 
по които такава поръчка може да се нареди. Първият е това да се случи на 
основния борсов пазар на БФБ – София АД, а вторият – на извънборсовия 
пазар. В първия случай има риск трета страна да се намеси и да поеме част 
от поръчката, което ще е в ущърб на двамата контрагенти. Предимството при 
блоковите поръчки на основния пазар е, че печалбите от тях не подлежат на 
данъчно облагане. Предимствата блоковите сделки да бъдат включени на 
извънборсовия пазар, на БФБ – София АД са, че контрагентите имат пълна 
свобода да определят цената, на която ще се извърши блоковата поръчка, а 
с това и маржините. Също не съществува риск от това трета страна да се 
намеси в поемането на блоковата поръчка. Недостатъкът на този вариант 
се състои в липсата на данъчни облекчения за страните по сделката. Сле-
дователно алгоритмичната търговия не би предоставила на инвеститорите, 
търгуващи с блокови поръчки, съществено предимство. Останалите инвес-
титори, които не разчитат на предварителни уговорки, си служат с айсберг-
поръчките, които се извършват от систематичните платформи, даващи до-
бри резултати. Така че и според този критерий алгоритмичната търговия не 
намира приложение на БФБ – София АД. 
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На следващо място, от значение за използването на алгоритмични сис-
теми е и цената, на която те могат да бъдат предоставени в България. В 
момента 7 от 34-те инвестиционни посредници предлагат възможност за 
използване на алгоритми при търговия на чуждестранните борсови пазари. 
Щом нито един от посредниците не предлага напълно автоматизирана тър-
говска платформа за чуждестранните борсови пазари, това е индикатор за 
високите разходи, които едва ли ще се оправдаят поради липса на достатъч-
но потенциални български инвеститори и тяхната скромна инвестиционна 
култура. Ползването на подобни платформи предполага задълбочено поз-
наване както на алгоритмите, върху които се гради платформата, така и на 
процесите, случващи се на международните фондови пазари. Решение на 
посочените проблеми би било високочестотната търговия, но тя е още по-
скъпоструваща, а и изисква огромни инвестиции в технологии, които да 
съхраняват огромното количество данни, с които тя си борави и които тя 
генерира. Прилагането на високочестотна търговия на БФБ – София АД е 
напълно немислимо и технически невъзможно. Предпоставките за това са 
още по-сериозни. Стига само да се каже, че за части от секундата тя може 
да изтъргува над 300 акции, а среднодневният търгуван обем на българския 
пазар е около 388 акции.  

Не на последно място, трябва да се каже, че алгоритмичната търговия 
се разпространява бързо в САЩ поради необходимостта от намаляване на 
разходите за комисиони, плащани на инвестиционните посредници. Чрез 
алгоритмичните стратегии тези фирми освобождават голяма част от персо-
нала си. Това поставя въпроса дали българските инвестиционни посредни-
ци биха имали изгода да въведат алгоритмични стратегии с цел намаляване 
на комисионните си, като освободят персонал. Комисионите за инвести-
ционните посредници варират в зависимост от големината на самата фирма. 
Например големите инвестиционни посредници, като ИП Карол АД, ИП 
Елана трейдинг АД, ИП Бенчмарк АД, ИП Булброкърс АД, събират такси в 
порядъка между 0,25 до 0,50% от оборота, генериран от клиента. Тези про-
центи важат при търговия на БФБ-София АД както посредством платформа 
на посредника като Karoll Broker, Benchmark BG Trader, ELANA BG Trader, 
MetaTrader, така и чрез COBOS. Повечето от тях имат и минимална такса 
за нисък оборот от търговия с ценни книжа, който наброява около 2 лв. За 
сравнение при по-малките посредници, като ИП Фаворит АД, ИП Загора 
Финакорп АД и много други, комисионите вървят в диапазона между 0,5 и 
2%. Минималните такси са по-високи от тези на големите фирми, като те 
варират между 5 и 20 лева. Тези фирми предлагат търговия на БФБ-София 
АД само чрез търговската платформа COBOS. Като цяло брокерските ко-
мисиони не са високи, тъй като делът им в оборота е достатъчно малък. За 
сравнение, алтернативните инвестиции в недвижими имоти изискват дос-
та по-високи комисиони за брокерите. Те варират между 2 и 3,5% от стой-
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ността на сделката. Основната причина за това е, че не е възможно пазарът 
на недвижими имоти да се електронизира. От гледна точка на разходите 
за персонал големите инвестиционни посредници, като ИП Елана трейдинг 
АД, ИП Булброкърс АД и ИП Карол АД, отчитат, че разходите им за персо-
нал наброяват около 50% от административните разходи, като в абсолютно 
изражение те се изменят с различен темп в зависимост от предприятието. 
Отчетите за всеобхватния доход на трите предприятия онагледяват изложе-
ните заключения.  Въпреки високия процент на възнагражденията спрямо 
административните разходи (50%) и спрямо общите разходи (около 15%) 
въвеждането на изцяло алгоритмична търговия ще доведе до инвестиции, 
многократно надвишаващи спада при разходите за персонал. Така този кри-
терий също не предполага приложението на алгоритмичната търговия на 
българския пазар.   

7. ПРЕПОРЪКИ

Безспорно българският пазар се нуждае от нови инвеститори и емитен-
ти. Възможно решение на изредените проблеми е приватизацията на БФБ-
София АД. Агенцията по приватизацията беше започнала процедура по 
приватизацията, но тя беше прекратена. БФБ-София АД следва да се придо-
бие от голяма европейска фондова борса, с което българските инвеститори 
ще получат достъп до финансовите инструменти на широк кръг от емитен-
ти. Българските инвеститори ще засилят интереса си към чуждестранни-
те ценни книжа, което ще им даде условия за използване на алгоритмични 
търговски платформи. Освен това българските публични фирми ще могат да 
предлагат емисиите си на широк кръг от инвеститори, което ще раздвижи 
българския пазар, а това ще повиши ликвидността му. По този начин бъл-
гарският пазар ще стане обект на техните електронни техники за търговия, 
които са алгоритмични и високочестотни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, на БФБ-София АД не е налице нито един от факторите, 
обуславящи прилагането на алгоритмична търговия. Към настоящия момент 
тя е напълно неприложима на БФБ-София АД. Обслужването на пазара по-
средством електронни и систематични платформи напълно задоволява пот-
ребностите както на клиентите, така и на посредниците, като тези системи 
отговарят на актуалните процеси, случващи се на българския фондов пазар.
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УВОД

Счетоводната професия осигурява потребностите от значителен обем 
финансова, а в последно време и нефинансова информация на широк кръг 
лица, отговарящи за вземането на решения, като съществуващи и потенци-
ални инвеститори и кредитори, управляващи и служители в организациите, 
доставчици, клиенти, органите на държавно управление и техните агенции 
и обществеността. Способността на счетоводната професия да удовлетво-
рява нуждите от информация за потребителите допринася за ефективното 
функциониране на икономиката, създаваща стойност за обществото.

Настоящата статия си поставя за цел да насочи вниманието към профе-
сионалната компетентност на т.нар. професионални счетоводители,  която е 
основата за поддържане на висока степен на доверие към счетоводната про-
фесия. Основно внимание е отделено на счетоводното образование, чиято 
цел е развиване на необходимите професионални знания, умения и профе-
сионални ценности, етика и нагласи.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

В последно време се говори все повече за адекватна връзка между биз-
нес модела на икономическата единица и счетоводната му политика. Реали-
зацията на такава връзка изисква множество и все по-комплексни знания от 
счетоводния персонал. Затова на дневен ред излизат проблемите, свързани 
с професионалната квалификация на управленския счетоводен персонал 
или т. нар. професионални счетоводители.

Съвременната динамична среда изисква промяна в знанията и компе-
тенциите, а оттам и в начина на обучение на професионалистите в областта 
на счетоводството, както и поддържането на тяхната квалификация. Т.е. 
трябва да се даде отговор на въпроса: В каква насока трябва да се изгради и 
развие професионалната компетентност на счетоводителите? 

Професионалната компетентност се определя като способност да се 
изпълнява определена роля съгласно дефиниран стандарт1. Според Етич-
ния кодекс на професионалните счетоводители на IFAC2 професионалната 
компетентност се изразява в поддържането на професионалните знания и 
умения на такова ниво, необходимо да гарантира, че клиентът или рабо-
тодателят получават компетентна професионална услуга, базирана на съ-
временното развитие на практиката, законодателството и методологията и 

1 Речник на термините в  Ръководство по международни изложения за образование, 2014, 
с. 17.

2 Международна федерация на счетоводителите.
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че действа с усърдие и задълбоченост, както и в съответствие с приложи-
мите методологически и професионални стандарти3. Приема се, че тя е от 
такава голяма значимост за професионалния счетоводител, че е изведена 
като един от петте фундаментални принципа, които той  трябва да спазва 
в дейността си.

Професионалната компетентност включва две фази4:
• придобиване на професионална компетентност;
• поддържане на професионална компетентност.
Придобиването на професионална компетентност става чрез усвояване 

на професионални знания, умения и професионални ценности, етика и на-
гласи. 

Поддържането на професионална компетентност се осъществява чрез 
продължаващо обучение. 

Липсата на някоя от посочените две фази сигнализира за наличие на 
пропуски в компетентността. 

Дефиницията за компетентността акцентира върху способността на ли-
цата да изпълняват функциите си съгласно стандартите и изисква подходя-
що ниво на знания, умения, професионални ценности, етика и нагласи за 
постигане на тази компетентност. Подходящото ниво на компетентност е 
различно в зависимост от фактори като сложност на средата и  разнообра-
зие на задачите. 

Световната практика в обучението на професионалните счетоводители 
е много различна. В по-голямата си част, в основата стои университетското 
образование, но на много места изключително активна роля имат профе-
сионалните организации. Показателна в това отношение е практиката на 
Великобритания, където водещата роля в обучението и поддържането на 
квалификацията е на професионалните организации.

Към настоящия момент в България възможности за обучение на профе-
сионални счетоводители и придобиване на съответното ниво на профе-
сионална компетентност дава единствено университетската среда. 
Възниква въпросът – релевантно ли е обучението по счетоводство във вис-
шите училища в България на съвременните изисквания за придобиване и 
поддържане на професионална компетентност у бъдещите счетоводители?

Известно е, че Международната федерация на счетоводителите (IFAC), 
наред с редица стандарти в областта на счетоводството и одита, Етичния 
кодекс на счетоводителите, чрез своето структурно звено Съвет по меж-
дународни стандарти за образование по счетоводство (СМСОС), издава 

3 Етичен кодекс на професионалните счетоводители на Международната федерация на 
счетоводителите. 2016§ 100.5.

4 Етичен кодекс на професионалните счетоводители на Международната федерация на 
счетоводителите. 2016§ 130.2.
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и Международни стандарти за образование (МСО)5. В Ръководството 
по международни изложения за образование (издания от 2010 и 2014 г.) е 
посочено, че целта на Съвета е „да служи на обществения интерес, укреп-
вайки счетоводната професия в световен мащаб, посредством развитие и 
повишаване качеството на образованието“. От своя страна повишаването 
на качеството на образованието служи на обществения интерес, като до-
принася за способността на счетоводната професия да удовлетворява нуж-
дите на висшия мениджмънт. Повишаването на качеството на образование-
то посредством разработване и прилагане на Международни стандарти за 
образование увеличава компетентността на глобалния счетоводен бранш, 
водейки след себе си повишено обществено доверие. Ръководството по 
международни изложения за образование дава ясни дефиниции за профе-
сионалната компетентност, начините за придобиването, поддържането ѝ, 
както и нейното оценяване (измерване). 

В т. 12 на Общата рамка на Ръководството е посочено, че професио-
налната компетентност включва компонентите: професионални знания, 
професионални умения и професионални ценности, етика и нагласи. Ком-
петентността може да бъде постигната посредством различни форми на ус-
вояване на знанията, като основните видове са:

• Образование, което се определя като систематичен процес, насочен 
към придобиване и развиване на познания, умения и други способ-
ности на отделните лица, и който обикновено, но не и изключител-
но, се осъществява в академични условия;

• Практически опит –  отнасящ се до дейностите на работното място, 
които са от значение за развиването на компетентност;

• Обучение. Терминът се използва за описване на дейностите по усво-
яване на знания и развитие, които допълват образованието и практи-
ческия опит. Обучението е с практическа насоченост и обикновено 
се осъществява на работното място или в условия, симулиращи ре-
ална работна среда.

В МСО 1 Входящи изисквания на програма за професионално счето-
водно образование се посочва, че при кандидатстване за професионален 
счетоводител се изисква най-малко висше образование. В България това 
изискване се спазва. 

МСО 2 Съдържание на програмите за професионално счетоводно 
образование – предвижда програмата за обучение да включва три на-
правления:

– счетоводство, финанси и свързаните с тях знания;

5 Handbook of International Education Pronouncements. 
   2014 Edition© 2014 by the International Federation of Accountants (IFAC).
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– организационни и бизнес знания; 
– знания и компетентност по информационни технологии.
Първият компонент трябва да включва учебни предмети от следните 

области: финансово счетоводство, управленско счетоводство, данъчно об-
лагане, търговско право, одит и изразяване на сигурност, финанси и финан-
сов мениджмънт и професионални ценности и етика.6

Материята, отнасяща се до счетоводството, финансите и свързаните с 
тях знания, доразвива и обединява знанията, уменията и професионалните 
ценности, етика и нагласи, придобити от другаде в едно цяло в рамките на 
учебните предмети от областите, които всички професионални счетоводи-
тели е нужно да изучават. Тя дава на студентите необходимите теоретични 
и методологически счетоводни знания и интелектуални умения, включи-
телно разбиране за професионалните ценности и етика. Според изисква-
нията на стандарта тази част трябва да бъде преподавана като минимум 
на нивото на образователна степен по счетоводство. Тази част трябва да 
включва: история на счетоводната професия, нормативна уредба на счето-
водството, национални и международни счетоводни и одиторски стандар-
ти, управленско счетоводство (планиране и бюджетиране, управление на 
разходите, контрол върху качеството, оценка на резултатите от дейността и 
др.), понятията и концепциите, методите и процедурите за контрол, данъч-
но облагане и неговото въздействие върху финансовите и управленските 
решения; знания за юридическата среда на бизнеса, включително търговско 
право и право в областта на ценните книжа, уместни за ролята на професи-
ята в конкретната страна; същността на одита и други услуги за изразяване 
на сигурност, включително оценка на риска и разкриване на измами, както 
и интелектуалната и процедурната основа за тяхното извършване; знания за 
финансите и финансовото управление, включително анализ на финансови 
отчети, финансови инструменти, капиталови пазари – както национални, 
така и международни – и управление на ресурсите; етични и професионал-
ни отговорности на професионалния счетоводител по отношение както на 
професионалната, така и на по-широката обществена среда (според изис-
кванията на МСО 4 Професионални ценности, етика и нагласи); счетовод-
ни въпроси, свързани с правителствения сектор и организациите с идеална 
цел; и използване на нефинансови измерители на резултатите от дейността 
в бизнеса.7

Вторият задължителен компонент организационни и бизнес знания би 
следвало да включва учебни предмети от следните области: икономика; 
бизнес среда; корпоративно управление; бизнес етика; финансови пазари; 

6 МСО 2, параграф 23.
7 МСО 2, параграф 24.
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количествени методи; организационно поведение; вземане на управленски 
и стратегически решения, маркетинг и международен бизнес и глобализа-
ция.8 Организационното и бизнес образованието осигурява на  бъдещите 
професионални счетоводители знания за средата, в която действат работо-
дателите и клиентите. То предоставя също така и контекста за прилагане 
на всички професионални умения, придобити по време на процеса преди 
получаване на квалификация. Този компонент осигурява знания по макро- 
и микроикономика; за икономическите и финансовите пазари и начина, по 
който те функционират; прилагането на количествени и статистически ме-
тоди за разрешаване на стопански проблеми; разбиране за ролята на про-
фесионалния счетоводител в корпоративното управление и бизнес етиката; 
разбиране за организациите и средата, в която те оперират, включително 
основните икономически, правни, политически, социални, методологичес-
ки, международни и културни сили и тяхното влияние и ценности; разби-
ране на въпросите, свързани с опазване на околната среда и устойчивото 
развитие; разбиране за междуличностната и груповата динамика в органи-
зациите, включително методите за предизвикване и управление на промени 
в организациите; разбиране по въпросите на персонала и човешките ресур-
си, управлението на хора, управление на проекти и маркетинг; разбиране за 
стратегията и аргументирането на решения, включително бизнес консул-
тации, стратегическо управление и общо управление; разбиране за органи-
зационния и оперативния риск; базови знания по международна търговия 
и финанси и начините, по които се осъществява международният бизнес, 
както и процесът на глобализация; способността да се обединяват гореиз-
броените компоненти за постигане на стратегически цели.9

Компонентът информационни технологии би следвало да включва 
учебни предмети от следните области и компетентности: общо познание 
по информационни технологии; знания по ИТ контрол; компетентност в 
областта на ИТ контрола; компетентност като потребител на информацион-
ни технологии; и една, или съчетание от няколко компетентности в ролята 
на мениджър, оценител или специалист по проектиране на информационни 
системи.10

Като част от тяхното образование преди придобиване на квалифика-
ция, от всички професионални счетоводители се очаква да участват в поне 
една от ролите на мениджър, специалист по проектиране или оценител на 
информационни системи или в съчетание от тези роли. Към момента на 
придобиване на квалификация от кандидатите се очаква да притежават зна-

8 МСО 2, параграф 25.
9 МСО 2, параграф 27.
10 МСО 2, параграф 28.
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ния и разбиране за елементите на компетентност в поне една от тези роли. 
Това може да бъде доказано чрез възможността да се опише или обясни 
значението на въпросите, свързани с изброените компетентности в подхо-
дящи бизнес условия. Кандидатът е длъжен да е в състояние да участва 
ефективно в дейностите, но от него не се очаква да демонстрира високо 
ниво по всяка от тези компетентности. Потребителите на различните ин-
формационни технологии използват ИТ инструментариум и методи, които 
да им помогнат да постигнат собствените си цели или да съдействат на дру-
ги лица да постигнат целите си. Следните широко определени области на 
компетентност се отнасят до ролята на потребител: прилагане на подходя-
щи ИТ системи и инструментариум по отношение на бизнес и счетоводни 
проблеми; демонстриране на разбиране на бизнес и счетоводни системи; и 
прилагане на контроли към персоналните системи.

Професионалната компетентност може да бъде описана и категоризи-
рана по множество различни начини. В рамките на образователните стан-
дарти професионалната компетентност е способността да се изпълнява 
определена роля съгласно дефиниран стандарт. Професионалната компе-
тентност надхвърля познаването на принципите, стандартите, понятията и 
концепциите, фактите и процедурите. Тя представлява съчетаване и прила-
гане на: техническа компетентност, професионални умения и професио-
нални ценности, етика и нагласи.

Преработеният11 МСО 2 Начално професионално развитие – техничес-
ка компетентност, има за цел да установи техническата компетентност, 
която кандидатите за професионални счетоводители трябва да развият и де-
монстрират преди завършване на началното си професионално развитие, за 
да изпълняват ролята на професионален счетоводител. Като под „техничес-
ка компетентност“ се разбира способността да се прилагат професионални-
те знания. Важен момент, който дава преработеният МСО 2 е въвеждане-
то на критерии за измерване на нивата за професионална подготовка и 
възможността за оценяване на постигнатите резултати от процеса 
на усвояване на знания, т.е. възможността да се измери нивото на техни-
ческата компетентност на професионалния счетоводител. Нивата на про-
фесионална подготовка могат да се измерят по следния начин:

11 Номерацията на стандарта е запазена, но са променени името и съдържанието му. Той  
влиза в сила от 01.07.2015 г.
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Таблица 1. Измерване нивата на професионална подготовка12

Основно
ниво на професионална 

подготовка

Средно
ниво на професионална 

подготовка

Високо
ниво на професионална 

подготовка
Характеристики:

– дефиниране, обясняване, 
обобщаване и интерпрети-
ране на базисните принци-
пи и теории в съответните 
области на техническа ком-
петентност за изпълнение 
на задачи, работейки под 
подходящ надзор;
– изпълнение на възложени 
задачи, използвайки под-
ходящите професионални 
умения;
– отчитане на значението 
на професионалните цен-
ности, етика и нагласи при 
изпълнение на възложени-
те задачи;
– разрешаване на елемен-
тарни проблеми и отнася-
не на сложните задачи или 
проблеми до надзорниците 
или лицата, притежаващи
специализирани експертни 
знания и умения; 
– предоставяне на инфор-
мация и обясняване на идеи 
по ясен начин, използвайки 
устни и писмени комуника-
ции.

Резултатите от процеса 
по усвояване на знания на 
основно ниво се отнасят 
до ситуации в работни 
условия, които се характе-
ризират с ниска степен на 
двусмисленост, сложност 
и несигурност.

Характеристики:
– независимото прилагане, 
сравняване и анализиране 
на базисните принципи и 
теории в съответните облас-
ти на техническа компе-
тентност за изпълнение на 
работни задачи и вземане на 
решения;
– комбиниране на техниче-
ска компетентност и профе-
сионални умения с оглед из-
пълнение на работни задачи;
– прилагане на професио-
налните ценности, етика и 
нагласи по отношение на ра-
ботни задачи;
– представяне на информа-
ция и обясняване на идеи по 
ясен начин, използвайки уст-
ни и писмени комуникации, 
пред заинтересовани лица, 
които са от счетоводната или 
извън счетоводната сфера.

Резултатите от процеса по 
усвояване на знания на сред-
но ниво се отнасят до си-
туации в работни условия, 
които се характеризират с 
умерена степен на двусмис-
леност, сложност и неси-
гурност.

Характеристики:
– избор и съчетаване на прин-
ципи и теории от различни об-
ласти на техническата компе-
тентност с оглед управление и 
ръководство на работни задачи 
и отправяне на препоръки, ко-
ито са уместни от гледна точка 
нуждите на заинтересованите 
страни;
– съчетаване на техническа 
компетентност и професионал-
ни умения с оглед управление 
и ръководство на проекти и ра-
ботни задачи;
– упражняване на преценки от-
носно подходящите начини на 
действие на базата на профе-
сионалните ценности, етика и 
нагласи;
– преценяване, проучване и раз-
решаване на сложни проблеми 
с ограничен надзор; предвиж-
дане, подходящо консултиране 
и разработване на решения на 
сложни проблеми;
– последователно представяне 
и обясняване на уместна ин-
формация по убедителен начин 
пред широк кръг от заинтере-
совани страни.

Резултатите от процеса по 
усвояване на знания на
високо ниво се отнасят до си-
туации в работни условия, кои-
то се характеризират с висока
степен на двусмисленост, 
сложност и несигурност.

12 Адаптация на Приложение 1 към МСО 2 (преработен), Handbookof International 
Education Pronouncements, 2014 Edition© 2014 by the International FederationofAccountants 
(IFAC), 302 – 304.



275

След определяне нивата на професионалната подготовка може да се 
пристъпи към измерване на резултатите от процеса по усвояване на знания 
от страна на бъдещите професионални счетоводители. Посочените нива – 
ниско, средно и високо, могат да се установят за всяка една от изброените 
области на компетентност, а именно: финансово счетоводство, управленско 
счетоводство, финанси, финансов мениджмънт, данъчно облагане, одит и 
изразяване на сигурност, общо управление, управление на риска и вътре-
шен контрол, търговско законодателство, информационни технологии, биз-
нес и организационна среда, икономика и бизнес стратегии и управление. 
Примерни критерии за измерване на резултатите от процеса по усвояване на 
знания за всяка една от посочените области на компетентност са разработе-
ни в параграф 7 на МСО 2 Начално професионално развитие – техническа 
компетентност. Поради големия обем на информацията, в настоящото из-
ложение са разгледани критериите само за две области на компетентност – 
финансово и управленско счетоводство. За да се приеме, че е постигнато 
средно ниво на компетентност по финансово счетоводство трябва да са 
налице следните резултати:

	Прилагане на счетоводните принципи по отношение на сделки и 
други събития;

	Прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане 
или други подходящи стандарти по отношение на сделки и други 
събития;

	Оценяване уместността на счетоводните политики, използвани за 
изготвяне на финансовите отчети;

	Изготвяне на финансови отчети, включително консолидирани фи-
нансови отчети, в съответствие с МСФО или други приложими стан-
дарти;

	Интерпретиране на финансови отчети и свързаните с тях оповестя-
вания;

	Интерпретиране на доклади, които съдържат нефинансови данни, 
например доклади за устойчиво развитие и интегрирано отчитане.

Приема се, че е постигнато средно ниво на компетентност по управ-
ленско счетоводство, ако са налице следните резултати:

	Прилагане на техники в помощ на процеса на вземане на решения от 
страна на ръководството, включително определяне себестойността 
на продукцията, анализ на отклоненията, управление на материал-
ните запаси, бюджетиране и прогнозиране;

	Прилагане на подходящи количествени методи за анализиране пове-
дението на разходите и факторите, влияещи върху тях;

	Анализиране на финансови и нефинансови данни с цел осигуряване 
на подходяща информация за вземане на решения от страна на ръко-
водството;
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	Изготвяне на доклади в помощ на процеса на вземане на решения от 
страна на ръководството, включително доклади, които се фокусират 
върху планирането и бюджетирането, управлението на разходите, 
контрола върху качеството, оценка на резултатите от дейността и 
съотнасянето към еталони;

	Оценяване представянето на определени продукти и бизнес сегменти.
Преработеният13 МСО 3 Начално професионално развитие – профе-

сионални умения, спомага да се установят професионалните умения, които 
кандидатите за професионални счетоводители трябва да развият и прите-
жават преди завършване на началното си професионално развитие, за да 
изпълняват ролята на професионален счетоводител. В обхвата на профе-
сионалните умения се включват:

• интелектуални, 
• междуличностни и комуникационни, 
• личностни и 
• организационни.
 Професионалният счетоводител съчетава тези умения с техническа 

компетентност и професионални ценности, етика и нагласи, за да демон-
стрира професионална компетентност.

И тук, подобно на МСО 2, могат да се определят ниско, средно и високо 
ниво (вж. табл. 1) на усвояване на професионални умения в изброените по-
горе области. Стандартът спомага за дефиниране на критерии за степента 
на усвояване на професионалните умения в посочените сфери. Например, 
за да се постигне средно ниво на интелектуални професионални умения, 
е необходимо да са налице следните резултати:

	Оценяване на информация от разнообразни източници и от различ-
ни гледни точки посредством проучване, анализ и обобщаване на 
данните;

	Упражняване на професионална преценка, включително идентифи-
циране и оценяване на алтернативи с цел достигане до добре обо-
сновани заключения, базирани на всички уместни факти и обстоя-
телства;

	Идентифициране на целесъобразността от провеждане на консулта-
ции със специалисти с оглед разрешаване на проблемите и достига-
не до заключения;

	Използване на логически разсъждения, критически анализ и инова-
тивно мислене при разрешаване на проблемите;

	Препоръчване на решения за неструктурирани проблеми с множес-
тво аспекти.

13 И той, както предходния стандарт, е със запазена номерация и променено име и ново 
съдържание. Влиза в сила от 01.07.2015 г.
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В параграф 7 на МСО 3 Начално професионално развитие – профе-
сионални умения, изчерпателно са изброени какви резултати трябва да са 
налице, за да се приеме, че професионалният счетоводител е постигнал 
необходимото (средно) ниво на професионални умения по отношение на 
междуличностните и комуникационните, личностните и организационните 
умения.

От всичко казано дотук може да се направи изводът, че на професио-
налния счетоводител е необходимо балансирано, широкоспектърно и да-
ващо информация за външната среда обучение. 

ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНА 
КОМПЕТЕНТНОСТ

Познават и спазват ли се препоръките и изискванията на международ-
ните стандарти за образование по счетоводство в българските висши учили-
ща, обучаващи бъдещи професионални счетоводители?

Настоящото изложение изследва практиката на ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, в който преподава авторът.

Обстоен анализ на новите учебни планове, влезли в сила за учебната 
2017/2018 г. и сравнителна характеристика спрямо разгледаните МСО по-
казва, че в много голяма степен изискванията на стандартите са покрити. В 
учебните планове са включени всички финансово-счетоводни дисциплини, 
посочени в § 23 на МСО 2 Начално професионално развитие – техническа 
компетентност. Добре развит е и компонентът „Организационни и бизнес 
знания“. В учебния план се изучават Икономика, Бизнес етика, Стратеги-
ческо управление, Финансови пазари, Маркетинг, Международен бизнес и 
глобализация, като някои от дисциплините са в  бакалавърската, а други – в 
магистърската програма. 

По отношение на третия компонент „Информационни технологии“ са 
въведени дисциплините Информационни системи и технологии и Счето-
водни програмни продукти. Те осигуряват необходимите познания за при-
лагане на подходящи ИТ системи и инструментариум по отношение реша-
ването на бизнес и счетоводни проблеми, каквито са изискванията на МСО.

Съдържанието на новите учебни планове на ВТУ за ОКС Бакалавър в 
специалността „Счетоводство и контрол“ и Магистър в същото професио-
нално направление отговаря на изискванията на международните образова-
телни стандарти по счетоводство. Разработващото звено – катедра „Финан-
си и счетоводство“, е спазила критериите за предоставяне на начално про-
фесионално развитие – техническа компетентност и професионални умения 
на бъдещите професионални счетоводители. Постигнат е баланс в броя на 
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изучаваните дисциплини със счетоводна проблематика спрямо останалите, 
като не се наблюдава прекалено голям брой  чисто счетоводни дисциплини.

В процеса на анализа не може да не се отчете влиянието и на други 
вътрешни правила и изисквания, част от вътрешната нормативна уредба на 
университета. Например негативно влияние оказват приетите през 2017 г. 
на общо университетско ниво Правила за разработване и утвърждаване на 
учебна документация14 във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и множеството 
ограничения, които те въвеждат, влизат в противоречие с изискванията на 
МСО. Например те не позволяват да се даде пълна възможност на студенти-
те, завършилите други икономически специалности (например Финанси) и 
тези от друго професионално направление чрез магистърското обучение да 
придобият професионална компетентност на професионален счетоводител.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемите, свързани с изграждането и поддържането на професио-
нална компетентност у счетоводителите в България са обвързани с мно-
жество фактори, което ги прави доста сложни за решаване. Въпреки то-
ва, усилията могат да се насочат най-малко в две насоки: по отношение 
на подобряване качеството на обучението в университетската среда и по 
отношение създаване на съсловна организация, която да упражнява ефек-
тивен контрол върху нивото на професионалната квалификация, спазването 
на професионално-етичните норми и да дава възможност за повишаване на 
квалификацията.

Акцентът на настоящата публикация е изследване доколко изисквани-
ята и препоръките на МСО са взети предвид в обучението по счетоводство 
в конкретен университет.

Отчитайки реалната среда и действащите ограничения при разработва-
не на учебните планове, по-нататъшните действия биха могли да се развият 
в следните насоки:

– Да се доразвие съществуващата магистърска програма „Финансово-
счетоводен мениджмънт“ в посока осигуряване на по-голямо раз-
нообразие в областта на стратегическото управление, човешките 
ресурси, информационните технологии, организационната култура 
и устойчивото развитие. 

– Да се проучи мнението на практикуващи счетоводители кои направ-
ления извън счетоводната материя представляват интерес за тях и 

14 Приети с Решение на АС № 3 от 20.03.2017 г., изм. и доп. с Решение на АС 
№ 7/26.07.2017 г., доп. с Решение на АС № 9/25.09.2017 г.
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на тази основа да се разработят кратки квалификационни курсове 
(например към Центъра за квалификация на ВТУ). По този начин 
ще се осигури и втората фаза на професионалната компетентност, а 
именно нейното поддържане.

– Да се преосмисли политиката на университета по отношение на ма-
гистърските програми. Да се отчетат някои специфики (например 
наличието на международни образователни стандарти по счетовод-
ство и техните изисквания), каквито за други програми не съществу-
ват.
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УВОД

Икономиката е считана за най-успешната обществена наука в голяма 
степен благодарение на използваните модели на човешкия избор, които 
традиционно се основават на индивидуалното максимизиращо поведение 
и допускането за силно ограничен набор от аргументи във функцията на 
полезност на стопанските субекти (Postlewaite, 1998). В действителност в 
икономиката и науки като биологията, психологията и др., които изследват 
човека като стремящ се към задоволяване на нужди индивид, изброяване-
то на различните източници на удовлетворение (аргументи във функцията 
на полезност), е описание на структурата на човешката мотивация (Frank, 
2004).

Икономиката на щастието (англ. happiness economics) е новаторско 
изследователско поле, в което благосъстоянието се оценява чрез комбина-
ция от подходи, използвани традиционно от икономистите, както и такива, 
характерни за психологията. Най-общо изследванията се основават на до-
питвания относно заявяваното благополучие на стотици хиляди индивиди 
в различни държави и континенти. В тях се използва по-широко разбиране 
за полезността, отколкото в конвенционалната икономическа теория, с фо-
кус върху факторите извън дохода, които влияят върху благосъстоянието. 
Резултатите от тези изследвания са подходящи за осветляване на въпро-
си в области, където информацията от разкритите предпочитания (англ. 
revealed preferences) не е достатъчна – например отражението на неравен-
ството върху благосъстоянието, както и това на макроикономическите по-
литики, инфлацията и безработицата. Допитванията за щастието се състоят 
от въпроси към индивидите от типа на „Най-общо, колко щастливи сте в 
живота?“ с отговори в скàла от 3 до 7 възможни степени (например „много 
щастлив“, „достатъчно щастлив“, „не много щастлив“ (Veenhoven, 1993, с. 
28; Kenny, 1999; Powdthavee, 2007).  Въпроси като тези извличат обща само-
оценка за житейската удовлетвореност на индивида. Алтернативен метод 
е да се оставят респондентите да отчитат своите чувства в реално време, 
което дава мярка за преживяваното щастие (Kahneman, Krueger, Schkade, 
Schwarz, Stone, 2006) (срв. със Седларски, Панайотов, 2016; Седларски 
2018a; 2019б; Graham, 2005, 41 – 42). 

Въпреки немалкото методологически затруднения крос секции от голе-
ми извадки между различни страни и във времето показват забележително 
устойчиви модели на нивата на щастие. Междувременно психолозите на-
мират потвърждение на отговорите на хората в тези допитвания и чрез фи-
зиологични измерители на щастието като промени във фронталната област 
на мозъка или броя на „непринудените“ усмивки на Дюшен (вж. Diener, 
Seligman, 2004; Graham, 2005, с. 44; Powdthavee, 2007).
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Резултатите са в съзвучие с множество описани по-рано в психологията 
зависимости. Щастливите хора изглеждат такива на своите роднини, при-
ятели и интервюиращите. Щастливите имат по-високо самочувствие и са 
уверени, че имат по-голям контрол над живота си. Много богатите в САЩ 
са малко по-щастливи от средното, докато приетите в болница алкохолици, 
новите затворници, скорошните клиенти на психотерапевтите и живеещи-
те в условия на икономическо и политическо потисничество са по-малко 
щастливи от средното (Myers, Diener, 1996, 70 – 71). 

ЩАСТИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Проучвания на щастието са използвани от икономисти (вж. един от 
ранните примери на Blachflower, Oswald, 1992; срв. с O’Donnell, Oswald, 
2017) в опит да се измерят равнищата на полезност директно, вместо да се 
почива на теоретичното допускане, че БВП на глава от населението е добро 
приближение като измерител на полезността за обществото1. Наличието на 
панелни данни и напредъкът в иконометричните техники допринасят за все 
по-солидни анализи (вж. Van Praag, Ferrer-i-Carbonell, 2004). Така напри-
мер икономическите изследователи са в състояние да предвидят какъв до-
пълнителен доход ще бъде необходим на средностатистически индивид в 
САЩ или Великобритания да повиши в същата степен заявеното си ниво на 
щастие, колкото е намалението на благосъстоянието му от развод (100 хил. 
долара) или от загуба на работата (60 хил. долара) (Blanchflower, Oswald, 
2004; вж. Graham, 2005, с. 45). 

При сравнение между бедните и по-богатите страни данните от между-
народните проучвания предполагат връзка между доход и щастие. В дейст-
вителност има базово ниво на дохода, което прави възможно посрещането 
на основни биологични нужди за оцеляването. Колко голям обаче е БВП на 
глава от населението, който е достатъчен за задоволяването на тези нужди? 
Динер и Динер (Diener, Diener, 1995) конструират индекс на задоволеност 
на основните нужди, базиран на достъпа до безопасна вода за пиене, детска-

1 Проблем остават културните различия в склонностите да се гледа на света по-скоро в 
положителна или по-скоро отрицателна светлина, за да се разберат правилно резултатите 
от проучванията (Easterlin, 1995, с. 43). Данните за медианите и стандартните отклонения 
на декларираното лично щастие във времето в някои изследвания показват, че това може да 
е действителна пречка. Средното стандартно отклонение на щастието във времето в дадена 
страна е около 0,1 за тристепенна скàла (където „много шастлив“ се равнява на 3, „доста-
тъчно щастлив“ – на 2 и „не много щастлив“ – на 1). Стандартното отклонение на средното 
щастие между държавите е 0,19 – значително повече. Това подсказва, че е налице голяма 
постоянна компонента (вероятно културна) в отговорите на хора при подобни проучвания 
(Kenny, 1999; Powdthavee, 2007).
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та смъртност, очакваната продължителност на живота, осигуреността със 
санитарна инфраструктура и медианното дневно количество калории. Ин-
дексът е видимо свързан с дохода до ниво на БВП на глава от населението 
от около 4000 долара, но дори този сравнително разширен списък с основни 
нужди загубва всякаква корелация с щастието след това равнище на БВП. 
Инграм (Ingram, 1992) формулира подобно заключение, докато Ийстърли 
(Easterly, 1997) достига до извода, че данните от последните десетилетия 
свидетелстват за дори по-слаба връзка от установената от Динър и Динър. 
Използвайки анализ, вземащ под внимание фиксираните ефекти за отдел-
ните държави, той открива, че само 7 от 50 променливи за „качество на 
живота“, които проверява, оказват ефекти върху нарастването на щастие-
то, които са положителни, значими и по-важни от екзогенни промени (той 
отбелязва обаче, че това може да се дължи на дълги и променливи лагове 
между увеличенията на дохода и подобренията на индикаторите за качест-
во на живота) (Kenny, 1999)2.

Като друг проблем, осветляван в рамките на икономиката на щастието, 
се очертава и разминаването между положителната оценка на икономисти-
те за нетните ползи от глобализацията и по-песимистичните настроения в 
обществото в това отношение. Стандартните анализи, основаващи се на съ-
вкупни измерители на дохода, представляват важна изходна точка за оцен-
ка на влиянието на глобализацията върху бедността и неравенството. Но 
подходът на икономиката на щастието представя алтернативни измерители 
на благосъстоянието, които от своя страна разкриват аспекти на процеса на 
глобализация, които също се отразяват на благоденствието в обществата3. 
Сред тях са несигурността, причинявана от краткосрочното придвижване 
във и извън състояние на бедност, ефектите върху благосъстоянието от про-
мени в разпределението в рамките на жизнения или доходния цикъл или 
размествания в доходното разпределение в сектора, професионалната група 
или градското обкръжение, както и промени в декларираните нива на благо-

2 Още Адам Смит приема, че има точка, след която допълнителен доход би бил безпо-
лезен за удовлетвореността от живота. Той твърди, че големите поземлени владения са не-
ефикасни, защото едрият земевладелец не може да има действителна нужда или желание за 
повече пари (и така не би подобрявал земята) (Smith, [1776] 1910, кн. II, глава II).

3 Подходът на разкритите предпочитания чрез наблюдение на избора на индивидите има 
ограничено приложение за обяснението на разминаването в оценките на ефектите от гло-
бализацията. Глобализацията води до промени в наборите от възможности и мотивацион-
ната структура (комплексът от възвръщаемости от различни потенциални решения), които 
се различават за отделните групи в обществото и могат да имат за резултат допълнителна 
уязвимост и житейски размествания за множество индивиди. Такива промени са причинени 
от сили, които не могат да бъдат повлияни от отделни членове на обществото и подходът на 
наблюдаемия избор не е в състояние да обхване техните ефекти върху благосъстоянието на 
индивидите (Graham, 2005, с. 43).
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състояние поради повсеместното разпространение на глобална информация 
и влиянието ѝ върху местните норми на сравнение (Graham, 2005, 41 – 42).

През последните десетилетия глобализацията опосредства ефектите на 
неравенството и бедността върху благосъстоянието. Глобализацията е ос-
новен мотор на растежа – най-малкото в съвкупен порядък – и играе ключо-
ва роля за намаляването на бедността. Но глобализацията води до появата 
или усилването на други фактори, които влияят на благоденствието поне 
толкова осезаемо, колкото и нарастването на доходите. Именно икономи-
ката на щастието позволява тези влияния да се анализират. Едно от тях на-
пример е по линия на увеличаващия се поток от информация за стандарта 
на живот на другите – както в местната икономика, така и извън нея, което 
води до промени в референтните норми и нарастваща фрустрация с разли-
ките в относителния доход, дори сред индивиди, чиито доходи нарастват 
в абсолютно изражение. Глобализацията има за следствие повишена нес-
табилност и несигурност за много групи, особено за тези, които не са най-
добре приспособени да се възползват от възможностите от отварянето на 
търговията и капиталовите пазари. Не е учудващо, че тази несигурност доп-
ринася за отрицателното възприятие на глобализацията, особено в страни, 
където има слаби системи за социална сигурност или където тези системи 
ерозират (Graham, 2005, с. 50).

Допитванията относно щастието се използват и за анализ на конкрет-
ните ефекти от два икономически макропоказателя върху благосъстояние-
то – инфлацията и безработицата. Повечето изследвания потвърждават от-
рицателното въздействие на инфлацията и безработицата върху щастието. 
Негативните последствия от безработицата са по-силни от тези на инфла-
цията и отиват по-далеч от само пропуснатия доход (DiTella, MacCulloch, 
Oswald, 2001). Поради това стандартният „индекс на нещастието“ (англ. 
misery index), който приписва равни тегла на инфлацията и безработица-
та, подценява ефектите на последната върху благополучието (Frey, Stutzer, 
2002; Седларски, Панайотов, 2016; Graham, 2005, с. 50).

Друга област, където се прилагат разкритията на икономиката на щас-
тието и допитванията за субективното благосъстояние, е оценяването на 
ефектите върху благосъстоянието на различни публични политики. Напри-
мер как би повлиял данък върху пристрастяващи вещества като тютюна или 
алкохола. Едно от изследванията на данъка върху цигарите демонстрира, 
че отрицателният ефект върху финансите най-вероятно се неутрализира от 
по-силни положителни ефекти за щастието поради повишения самоконтрол 
(Gruber, Mullainathan, 2002). Междувременно анализът на затлъстяване-
то използва допитвания за щастието, за да проследи ролята на нормите и 
очакванията при обяснението на различията в разпространеността на зат-
лъстяването в различни социоикономически групи и държави. Този анализ 
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разкрива големи разлики в цената на затлъстяването, изразена в загуби на 
субективно благосъстояние, между групите, които от своя страна са свърза-
ни с разликите в разпространеността и във възприемчивостта към послания 
относно общественото здраве (Graham, 2005, с. 51).

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ЩАСТИЕ

Икономическият растеж остава важен за щастието в най-бедните стра-
ни. На това равнище растежът осигурява базовите условия за физическо 
оцеляване, необходими за преследване на щастието. Още Мъри (Murray, 
1988, с. 65) обаче пресмята, че връзката между щастие и богатство се разпа-
да, когато БНП на глава от населението достигне около 5000 долара (в до-
лари от 1978 г.). Този резултат, наред с другите, споменати по-горе, предпо-
лага, че държавите членки на ОИСР вероятно следва да се фокусират върху 
алтернативни цели, вместо най-вече върху растежа. Ако няма ясно изразена 
връзка между икономическия растеж и щастието, пред икономическата на-
ука възниква въпросът защо да се стремим към непрекъснат растеж? Както 
се изразява Джон Кенет Гълбрайт (Galbraith, 1984), „да поставиш мебели в 
празна стая е едно; да продължаваш да събираш мебели докато подът про-
падне е съвсем друго“. Какви да бъдат тези алтернативни цели зависи от 
начините, по които можем да увеличим сумата на полезностите от различ-
ни източници. Възможен вариант са промени в относителното богатство. 
Разпространението на класовото съзнание през XIX и XX век, например, 
може да се приеме за свидетелство за нарастващото значение именно на 
относителното богатство на различни групи в обществото. Един от пробле-
мите с БНП на глава от населението като измерител на благосъстоянието е, 
че пределната полезност на един долар най-вероятно е по-голяма за хората 
в долната част на кривата на Джини, отколкото за тези във високата ѝ част. 
В научната литература се увеличават свидетелствата, подкрепящи тезата 
за положителна връзка между равенството и субективното благосъстояние 
(срв. с Graham, Felton, 2005; Стиглиц, 2016; 2014; Уилкинсън, Пикет, 2014) 
и по този начин за възможна полза от облагането на луксозните блага на 
благосъстоятелните, така че по думите на Адам Смит, „безделието и суе-
тата на богатите да допринася по много лесен начин за облекчаването на 
бедните“ (Smith, [1776] 1910).

Важността на относителното богатство за щастието (срв. със Седлар-
ски, Панайотов, 2016; Седларски, 2018a; 2018б) насочва към наличието на 
трагедия на общите ресурси (англ. tragedy of the commons) – в случая на от-
носителните статусни позиции: в едно растящо стопанство добронамерена-
та държава следва да облага онези дейности, които увеличават абсолютното 
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лично богатство, но намаляват съвкупното щастие. В съвременния свят на 
развити международни комуникации хората в развиващите се страни започ-
ват да оценяват своето благосъстояние, сравнявайки го с това на граждани-
те на най-богатите икономики. Това е само една от причините да се смята, 
че растежът в най-напредналите държави води до глобална относителна ни-
щета при положение, че международното неравенство се увеличава. Със си-
гурност подобна перспектива не осигурява силна международна подкрепа 
за продължаващ икономически растеж на водещите в икономическо отно-
шение стопанства. От своя страна са налични свидетелства, че свободното 
време и щастието са свързани, основани на изчисления с данни от World 
Values Survey, например в ранното изследване на Веенховен (Veenhoven, 
1993) и в студия на Мадисън (Maddison, 1995) относно средните работни 
часове на един зает. Четирите страни в последното изследване със средни 
часове труд на зает под 1500 на година са 5% по-щастливи от шестте дър-
жави със средни часове труд над 1600 на година. Това подсказва, че евен-
туална държавна политика би могла да бъде насочена към задължаване на 
индивидите да използват повече свободно време (например въвеждане на 
4-дневна работна седмица). Оставени сами на себе си, хората ще продължат 
до безкрай усилията си да си осигурят стабилно или нарастващо относи-
телно благосъстояние, изоставяйки свободното време в гонене на по-добър 
материален стандарт на живот от този на останалите. Докато съседите и 
съседите на съседите не бъдат принудени да се възползват от повече сво-
бодно време, те ще пожертват ценно свободно време, за да са сигурни, че 
абсолютното им богатство се увеличава постоянно в стремежа да не изоста-
ват от останалите (Kenny, 1999; срв. със Седларски, 2018а).

Общият извод в случая не е, че икономическият растеж в развитите 
държави е непременно лош – въпреки че е оправдана загрижеността за 
ефектите върху дългосрочната устойчивост на околната среда и отрица-
телните външни ефекти за субективното благосъстояние. Твърденията на 
учените в областта по-скоро са насочени към това, че няма причина да се 
мисли, че растежът винаги е нещо добро – растежът в богатите страни не 
успява да създаде това, за което се предполага, че е негова цел – по-голяма 
полезност (срв. със Седларски, 2018a). В резултат възниква въпросът защо 
е толкова широко споделяна гледната точка, че растежът ще повиши полез-
ността. От неомарксистска перспектива обяснението се търси във факта, 
че концентрацията върху икономическия растеж отклонява вниманието от 
проблематиката на разпределението на доходите. Привържениците на иде-
ите на Макс Вебер биха насочили фокуса върху протестантската етика или 
нейни вариации (вж. Вебер, [1904] 2005). Веберовата идея за загрижеността 
да се докаже, че някой е спасен в отвъдното (чрез успеха на земните му 
начинания) обяснява корените на принудата всички да растат – от страх от 
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отхвърляне с множеството проблеми, произтичащи от подобно гледище за 
света (Kenny, 1999). 

Причината за недоразуменията, свързани с растежа, се крие във фунда-
менталното и широко разпространено неразбиране на източниците на су-
бективното щастие. Както видяхме, доколкото въобще има връзка между 
доход и лично щастие в богатите държави, тя се дължи на относителния 
доход на отделния индивид, а не на абсолютния. Това обстоятелство има 
важни теоретични и политически измерения. Например, ако личното отно-
сително благосъстояние е по-важно от абсолютното, действия, които ув-
реждат националния доход, но са неутрални (или по-малко вредни) за мате-
риалния интерес на даден икономически участник, се превръщат в „рацио-
нални“ за него (в светлината на горното вж. рационалността в българската 
пословица „Не е важно на мен да ми е добре…“) . Възможно следствие е съ-
що, че ако полезност се извлича и от честта и социалния статус, не е задъл-
жително ниско платените държавни служители да бъдат мотивирани главно 
чрез възможността за извличане на ренти (англ. rent-seeking) от служебното 
си положение. Разбира се, слабата връзка между абсолютното богатство и 
полезността има и съществено отражение и върху реакцията спрямо сто-
панските политики. Един работник в САЩ, който се обявява против Се-
верноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA), защото 
увеличава разликите в относителните доходи дори да увеличава национал-
ното богатство, може да е прав от гледна точка на максимизирането на своя-
та субективна полезност. Обратно, правителства, които налагат клаузи за 
максималния брой работни часове, могат в действителност да увеличават 
сумата на индивидуалните полезности (Kenny, 1999). В този контекст може 
дори да бъде рационализирана носталгията към миналото в бившите социа-
листически страни, когато статусното съревнование на основата на матери-
ално разслоение е било целенасочено потискано от държавата.

Макар че множество икономисти не биха се съгласили със специфични 
препоръки като горните, съществува нарастващо единодушие относно при-
ложимостта на изводите от икономиката на щастието като важен допълващ 
инструмент при формулирането на публичните политики. Все повече учени 
защитават идеята да се създадат национални сметки за благосъстоянието, 
които да допълват системата на националните сметки (измерващи дохода). 
Известен е примерът на Бутан, където се изчислява измерителят брутно на-
ционално щастие (англ. gross national happiness) като заместител на брут-
ния национален продукт при оценяването на икономическия напредък на 
страната. Ежегодният „Световен доклад за щастието“ (World Happiness 
Report), който се публикува от 2012 г. и обхваща 156 държави, може да бъде 
разглеждан като приближаване към тази цел (Graham, 2005, с. 51; Diener, 
Seligman, 2004; Kahneman, Krueger et al., 2004; Proto, Oswald, 2017, с. 65; 
Helliwell, Layard, Sachs, 2019).
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Въпреки потенциалния принос на изследванията на щастието към пла-
нирането и провеждането на политики, все пак е необходимо с тях да се 
борави с повишено внимание. Допитванията за щастието понякога дават 
резултати, водещи до новаторски за икономистите прозрения за човешката 
природа – например отнасящи се до адаптацията и справянето с икономи-
чески кризи – но не могат да бъдат преведени в приложими препоръки към 
стопанската политика. Такъв е резултатът, че безработните респонденти са 
по-щастливи (или по-малко нещастни) в условия на по-висока безработи-
ца. Положителните ефекти от намаленото стигматизиране на безработните 
при тези обстоятелства върху субективното им благосъстояние изглежда са 
по-силни от отрицателните ефекти на по-ниската вероятност за намиране 
на работа (Clark, Oswald, 1994; Stutzer, Lalive, 2004). В допитване в Русия 
заетите лица също предпочитат по-високи регионални норми на безработи-
ца. Очевидно респондентите могат да намалят психологическия натиск от 
своите очаквания и да бъдат по-малко критични към собствената си ситуа-
ция, когато другите около тях са безработни. Подобни резултати предоста-
вят силна емпирична подкрепа за схващането, че от значение са относител-
ните нива на дохода и на потреблението, а не абсолютните им стойности. 
Едно от тълкуванията на резултатите – че за да се увеличи щастието, е не-
обходимо да се повиши общата безработица, очевидно не би довело до при-
емливи препоръки за политиката. В същото време обаче разкритията дават 
нова насока за перспективни изследвания относно ефектите от обществе-
ното стигматизиране върху субективното благосъстояние на безработните 
(Graham, 2005, с. 52), както и ролята на статусното сравнение за възприя-
тието за лично благополучие (срв. със Седларски, 2018a; 2018b; Седларски, 
Панайотов, 2016).

БОГАТСТВО И ЩАСТИЕ НА НАЦИИТЕ

Още в края на 50-те години на XX век влиятелният американски ико-
номист Мозес Абрамовиц публикува съчинение, озаглавено „Интерпрета-
ция на националния доход и продукт от гледна точка на благоденствието“ 
(Abramovitz, 1958). В него той достига до извода, че „трябва да сме изклю-
чително скептични към гледището, че дългосрочните промени в темпа на 
растеж на благоденствието могат да бъдат оценени, дори грубо, чрез про-
мените в темпа на растеж на продукта“ и призовава за „по-нататъшен раз-
мисъл за значението на постоянните промени в темпа на растеж на нацио-
налния доход и емпирични изследвания, които да подкрепят и да прида-
дат съдържание на анализа“ (с. 21, 22, цит. по Easterlin, 1974). Абрамовиц 
отбелязава, че „от Пигу насам… икономистите разграничават социалното 
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благоденствие, или благоденствието като цяло, от по-тясното понятие за 
икономическо благосъстояние“, като „националният продукт… е приеман 
за обективното, измерваемо съответствие на икономическото благоден-
ствие“ (с. 3). Щастието е свързано с по-широкото от тези две понятия, то-
ва на социалното благоденствие или благоденствието като цяло. Но, както 
изтъква Абрамовиц, икономистите обикновено пренебрегват възможното  
разминаване между двете понятия и приемат становището на Пигу, „че има 
еднозначно допускане, че промените в икономическото благосъстояние 
свидетелстват за промени на социалното благоденствие в същата посока, 
ако не и в същата степен“ (с. 3) (вж. Easterlin, 1974).

Един от ранните изследователи на щастието на нациите в сравнителен 
аспект Кантрил (Cantril, 1965, Chapter XV) обобщава фазите на щастието, 
през които преминават отделните държави, в 5-степенна схема, подобна на 
тази, която Ростоу разработва за икономическото развитие (Rostow, 1960). 
Точно както и при Ростоу, обаче, държавите не могат да бъдат класифици-
рани точно в отделните фази. В края на представянето на идеята си Кантрил 
пише: „Трябва да бъде отбелязано, между другото, че представителите на 
някои култури или субкултури могат да изглеждат подходящи за класифи-
циране в тази последна [най-висока] фаза на „задоволеност и удовлетво-
реност“, дори без да са преминали през по-ранните етапи, а изглеждат за 
външния наблюдател останали на сравнително примитивно равнище. Ма-
саите в Кения и Танганайка могат да бъдат разглеждани като такава ниша 
на доволство в техния микрокосмос. Съществува, разбира се, голяма веро-
ятност, при положение, че границите на такъв микрокосмос бъдат проник-
нати от „напреднали“ култури с желанията, които те внедряват в човешкото 
съзнание, хората в микрокосмоса да променят стандартите, чрез които те 
преценяват удовлетворението си и да преминат към по-ниско равнище на 
задоволеност“ (Cantril, 1965, с. 310, цит. по Easterlin, 1974). 

В литературата междувременно съществуват множество аргументи в 
полза на обяснението на горните резултати чрез понятията на „относител-
ността“. Първо, вече са налице емпирични данни, подкрепящи концепци-
ята за относителния доход в други икономически области на изследова-
телски интерес като спестяването, раждаемостта и участието в работната 
сила (Duesenberry, 1952; Easterlin, 1973; Freedman, 1963). Второ, сходни 
понятия като „относителнa нищета” (англ. relative deprivation) биват 
възприети широко на теоретично равнище и подкрепени емпирично в со-
циологията, политологията и социалната психология от втората полови-
на на XX век. Трето, историческите промени в определението за бедност 
свидетелстват за важността на относителната позиция в мисленето на об-
ществото относно този проблем. Например още Смоленски (Smolensky, 
1965, с. 40) подчертава, че оценките за средствата, осигуряващи „мини-
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мални удобства“ за работниците в Ню Йорк в хода на XX век „най-общо 
са половината от реалния брутен вътрешен продукт на глава от население-
то“ (цит. по Easterlin, 1974).

Убедителни са свидетелствата, че „приетите“ нива на потребление се 
изменят правопропорционално с равнището на икономическо развитие. 
Широко възприето становище сред социалните учени в области, различни 
от икономиката, е, че „вкусовете“ са продукт на опитностите при социализа-
цията. Кантрил (Cantril, 1965, с. 202) формулира горното така: „Хората във 
високоразвитите държави очевидно са възприели широк набор от желания, 
изглеждащи сложни и скъпи от гледната точка на индивидите в по-малко 
развити региони, които още не са научили за всичко, което потенциално е 
достъпно за гражданите на по-развитите общества и чиито желания по от-
ношеие на социалните и материалните аспекти на живота са действително 
сравнително скромни“ (цит. по Easterlin, 1974).

Корелацията между дохода на домакинството и декларираното житей-
ско удовлетворение от живота като цяло (на което е приписано цяло число) 
в националните допитвания обикновено е в границите между 0,15 и 0,30 
(вж. Diener, Biswas-Diener, 2002). На основа на данните от General Social 
Survey може да се изчисли, че е около два пъти по-вероятно тези с годишни 
доходи над 90 000 долара да се определят като „много щастливи“ в сравне-
ние  с тези с доходи под 20 000 долара. Не се забелязва обаче почти никаква 
разлика между групата с най-високо доходи и тази с доходи между 50 000 и 
89 000 долара годишно (Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz, Stone, 2006).  

На икономистите отдавна е известно обяснението на Дюзенбери на 
парадокса на доходите и спестяванията в САЩ с помощта на понятието 
за „относителен доход“  (Duesenberry, 1952). Основната идея е изразена 
съвсем просто от Маркс преди близо две столетия: „Една къща може да 
бъде малка или голяма; докато съседните къщи са също толкова малки, тя 
задоволява всички социални нужди за дом. Но ако до къщата израсне палат, 
тя се свива до малка колиба“ (цит. по Lipset, 1960, с. 63 и Easterlin, 1974). 
Нека да допуснем, следвайки Дюзенбери, че полезността, която даден ин-
дивид извлича от разходите за потребление, е функция не от абсолютния 
размер на тези разходи, а от отношението на текущите му разходи към тези 
на другите, т.е.

Ui = f [Ci / Σ aij Cj] ,

където Ui и Ci са индексът на полезността и разходите за потребление съот-
ветно на i-тия индивид, Cj е потреблението на j-тия потребител, aij е теглото, 
приписвано от i-тия потребител на разходите на j-тия (Duesenberry, 1952, 
с. 32, Easterlin, 1974; срв. също с Powdthavee, 2007; O’Donnell, Oswald, 2017, 
с. 35). В най-простия случай, в който на разходите на всеки друг индивид е 
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придавана еднаква тежест, полезността, получавана от даден индивид, за-
виси от отношението на неговите разходи към средните разходи на глава 
от населението в страната. Колкото по-високи са те от средното, толкова 
по-щастлив е той и обратно – колкото са по-ниски, толкова е по-нещастен. 
Нещо повече, ако рамката на сравнение винаги е текущото средно равнище, 
увеличение на нивата на дохода, което е равномерно за всички граждани, 
не би променило нивото на щастие на обществото. Налице е класически 
пример за заблуда на съединяването (англ. fallacy of composition, при която 
отделните характеристики на елементите на дадена съвкупност се възприе-
мат като присъщи и на съвкупността като цяло). Повишението на дохода на 
който и да е индивид би увеличило щастието му, но повишението на дохода 
на всички индивиди с една и съща сума не би променило щастието им. Ето 
защо при сравнението между държавите, богатите държави не са непремен-
но по-щастливите (Easterlin, 1974).

Съществуват основания да се вярва, че минималната крос-секцийна 
корелация между дохода и оценките за житейското удовлетворение или 
общото щастие надценява ефекта на дохода върху субективното благосъс-
тояние. Първо, увеличенията на дохода имат най-често само временно отра-
жение върху декларираното от индивидите житейско удовлетворение (срв. 
с Easterlin, 2003; Frey, Stutzer, 2002). Второ, както беше споменато, голе-
мите увеличения на дохода в дадена страна във времето не са свързани с 
повишения на средното субективно благосъстояние. Трето, макар средното 
житейско удовлетворение да показва тенденция да расте с увеличаването 
на БВП на глава от населението при първоначално ниски равнища на БВП, 
има само малко или направо липсва по-нататъшно нарастване на житейско-
то удовлетворение, след като БВП на глава от населението премине 10 000 
долара годишно (срв. с Easterlin, 1995; Layard, 2005; Kahneman, Krueger, 
Schkade, Schwarz, Stone, 2006).

Защо ефектът на дохода върху субективното благосъстояние е толкова 
слаб? Има няколко обяснения, всяко от които може да има различна тежест 
при обяснението. На първо място, както видяхме, Дюзенбери, Ийстърлин, 
Франк и др. (Duesenberry, 1952; Easterlin, 2003; Frank, 1999) посочват, че 
благосъстоянието се влияе по-скоро от относителния доход, отколкото от 
абсолютния – да получаваш повече или по-малко от останалите е по-зна-
чимо за психологическото благополучие в сравнение с това колко точно 
получаваш. Действително, в литературата има множество свидетелства за 
това, че рангът в общественото разпределение на доходите влияе на жи-
тейското удовлетворение (Clark, Oswald, 1996; Ferrer-i-Carbonell, 2005; 
Luttmer, 2005). Когато обществото става по-богато, средният ранг на не-
говите членове не се променя, така че хипотезата за относителния доход 
може да обясни непроменливостта на средното субективно благосъстояние 
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въпреки растежа на националния доход. Хипотезата за относителния до-
ход обаче не може да обясни сама по себе си защо постоянно увеличение 
на дохода на даден индивид има само преходен ефект върху неговото бла-
госъстояние при положение, че относителната му доходна позиция се по-
вишава. От друга страна е възможно заемането на по-висока относителна 
позиция да бъде неутрализирано от промяна на референтната група. След 
повишението новите колеги все повече се явяват нова база за сравнение, 
което прави подобрението спрямо предишния колектив все по-малко зна-
чимо (Runciman,1966).

На второ място, Ийстърлин (Easterlin, 1995; 2003) изтъква, че хората 
свикват с материалните блага, а Скитовски (Scitovsky, [1976] 1992) твърди, 
че материалните блага по правило носят малко радост на повечето хора. 
Така повишенията на дохода, от които се очаква да увеличат благосъстоя-
нието чрез разширяване на възможностите за потребление, могат да имат 
малък устойчив ефект, тъй като или консумацията на материални блага 
оказва незначителен ефект върху благосъстоянието над определено рав-
нище на потребление, или заради хедоничната адаптация (англ. hedonic 
adaptation). Към това се добавя и обстоятелството, че човешките желания се 
напасват към материалните възможности, и доходът, от който хората заявя-
ват, че се нуждаят в живота, също нараства с увеличаването на материално-
то им благосъстояние – и в крос-секциите, и при изследванията във времето 
(Frederick, Lowenstein, 1999; Van Praag, Frijters, 1999). 

Канеман и колектив, наред с други автори (вж. например Kenny, 1999) 
предлагат още едно обяснение. Когато доходът нараства, начинът, по който 
хората разпределят времето си обикновено не се променя в полза на дей-
ности, свързани с положителен афект. А субективното благосъстояние е 
свързано с това как хората прекарват времето си. Според проучването на 
Канеман и съавторите му, основано на данни от American Time Use Survey 
(за това как средният индивид разпределя часовете от деня за различни дей-
ности) и Columbus DRM Survey (за средното изпитвано щастие или напре-
жение/стрес, свързани с всяка от дейностите), хората с по-високи доходи са 
склонни да посвещават повече от времето си на работа, задължителни нера-
ботни дейности (като пазаруване или грижа за децата) и активна отмора (ка-
то физически упражнения) и по-малко време за пасивна отмора (например 
гледане на телевизия). Като цяло дейностите, с които по-заможните хора 
се ангажират през деня, не са свързани непременно с по-голямо щастие, а 
всъщност с малко по-високо напрежение и стрес. Резултатите осветляват и 
възможната роля на илюзията на фокуса. Когато някой разсъждава върху 
това, колко по-голям доход ще му е нужен, за да повиши субективното си 
благосъстояние, той е склонен да мисли за прекарване на повече време в 
отмарящи занимания, като гледане на голям плазмен телевизор или игра 
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на голф, а в действителност би трябвало да мисли за прекарване на много 
повече време в работа и придвижване и много по-малко време за пасивна 
отмора (но може би малко повече голф), които са свързани с работните по-
зиции с по-високи доходи. Сама по себе си тази промяна в използването 
на времето не е вероятно да доведе до увеличение на щастието, а може да 
увеличи напрежението, наред обаче с чувството за постижение и удовлет-
ворението.

Ако потребителският избор не се осъществява без разходи, осигуря-
ването от стопанската система на избор между множество, но сходни про-
дукти може да е свързано с високи производствени разходи, но малки пол-
зи по отношение на полезността. Не на последно място, потреблението се 
осъществява във времето – да се добавят повече блага, когато няма време 
да им се наслаждаваме, може да се окаже безплодно за субективното бла-
госъстояние (вж. Linder, 1970, с. 8). С превръщането на времето в основно 
ограничение – на мястото на дохода – в човешкия живот вече не това, колко 
голяма заплата получаваме, а как заработваме доходите си, се превръща във 
все по-важен източник на удовлетворение (Abramovitz, 1958). 

Въпреки слабата връзка между дохода и общото житейско удовлетво-
рение или възприеманото щастие много хора са силно мотивирани да уве-
личат своя доход. В някои случаи тази илюзия на фокуса може да доведе 
до погрешно преразпределение на времето – от примиряването с много по-
дълго време за пътуване до работа (което е сред най-лошите моменти през 
деня) до жертването на време за социализация (което е сред най-добрите 
моменти от деня). Поставянето на ударението върху ролята на внимание-
то може да помогне да се обясни защо толкова хора се стремят към висок 
доход (защото преувеличават очакванията си за повишаване на щастието 
заради илюзията на фокуса и понеже промените в относителния доход са 
свързани със силни емоционални реакции) и защо дългосрочните ефекти 
от тези промени са относително слаби (тъй като вниманието рано или къс-
но се пренасочва към ритуални аспекти на ежедневния живот) (Kahneman, 
Krueger, Schkade,Schwarz, Stone, 2006).

От друга страна, е вярно също, че всеки индивид оценява собственото 
си щастие, отново сравнявайки действителния си опит с някаква норма, из-
ведена от личните му социални опитности. Следователно липсва обективна 
мярка за щастие, независима от индивида. Може да бъдат правени опити за 
използване на „обективни“ измерители, като потребление, консумирани ка-
лории или продължителност на живота, за да се заключи за щастието. Бла-
госъстоянието може да се оценява и чрез различни обществени показатели, 
като например измерители за разпространеносттта на социална дезоргани-
зация (престъпления, самоубийства и пр.). В края на краищата адекватност-
та на такива измерители се основава на предполагаема връзка между тези 
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външни проявления и вътрешни състояния на съзнанието – т.е. на модел на 
човешката психология. И ако чувствата са тези, които имат значение, съ-
ществува реалната възможност субективните самооценки да противоречат 
на „обективните“ свидетелства. За социалните учени, и особено икономи-
стите, това обикновено е фрустриращо: налице са редица психологически 
причини хората да не се чувстват по-добре, въпреки че „би трябвало“ да е 
така. Нормата на сравнение, на основата на която се правят самооценките 
на личното щастие е функция на обществените условия – тя се повишава с 
тяхното подобряване. Икономическият анализ успява дълго да избегне не-
удобните последствия от този социален механизъм за теоретичните изводи 
като допуска, че вкусовете са дадени или са неизмерваеми. В действител-
ност за краткосрочните проблеми, обект на изследване в икономиката, това 
е малка пречка пред анализа. Но с нарастването на загрижеността относно 
връзката между дългосрочния икономически растеж, от една страна, и сви-
детелствата за човешкото субективно благосъстояние и желания, както и 
факторите, от които зависят, от друга, възниква въпросът за защитимостта 
на подобен подход (Easterlin, 1974).

Резултатите не водят по необходимост до извода, че вниманието тряб-
ва да бъде пренасочено от икономическия растеж към преразпределението 
на дохода като инструмент за повишване на субективното благосъстояние. 
Данните сами за себе си не свидетелстват, че разликите в щастието меж-
ду страните са систематично свързани с неравенството (срв. със Стиглиц, 
2016; 2014). Теоретичната връзка, от своя страна, също е несигурна – ако 
относителните доходни позиции останат непроменени, а разликите в дохо-
дите намалени наполовина, щастието би ли било по-голямо? Би могло да се 
предположи, че чувствителността към разликите в дохода би се повишила, 
така че хората с по-ниски доходи биха страдали също толкова в новата си-
туация с различия в доходите от 50%, колкото и в старата с различия напри-
мер 100%. В такъв случай субективното благосъстояние не би се променило 
(Easterlin, 1974).

ПРОМЯНА НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА С НАРАСТВАНЕ  
НА БОГАТСТВОТО

Настоящото състояние на анализа на щастието сочи еднозначно към 
необходимостта от изследване на формирането на предпочитания или вку-
сове. Икономистите твърде дълго настояват, че определянето на вкусовете 
е извън тяхната изследователска област. Но по този въпрос се наблюдава 
обнадеждаваща промяна във вкусовете на самите икономисти. Например 
централна характеристика на работата още на Гълбрайт (Galbraith, 1984) и 
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атаката му към конвенционалната икономическа теория e т.нар. ефект на 
зависимостта, т.е. че вкусовете се подават в голяма степен на манипулация 
от страна на компаниите. 

За да намери емпирични свидетелства, подкрепящи тезата за неутра-
лизиращия ефект върху щастието на нарастващите с дохода материални 
желания (вкусове, предпочитания), Ийстърлин изследва извадки от две со-
циоикономически групи. Едната се състои от индивиди с по-високо обра-
зование от гимназиалното, а другата – само с гимназиално или по-ниско 
образование. Съставът на двете групи е относително постоянен в рамките 
на жизнения цикъл. Образователната система „канализира“ жизнените пъ-
тища на индивидите в две различни траектории – по-високо образованите 
съответно получават и достъп до по-високи доходи през трудовия си живот. 
Те са и тези, които средно са по-щастливи от хората на „по-ниската“ житей-
ска пътека.

Оказва се, че данните предоставят учудващо убедителни свидетелства, 
че материалните желания на абитуриентите (преди едните да продължат 
образованието си, а другите да започнат направо работа) са много сход-
ни за всички (Ийстърлин използва списък с 12 потребителски стоки, които 
респондентите могат да отбележат като много важни за „добър живот“ – 
например поне една собствена кола, къща, вила и пр.). 

В началото на жизнения цикъл двете групи – с повече и с по-малко 
образование – се намират приблизително на една и съща функция на полез-
ност, тъй като споделят общи материални желания. Понеже индивидите в 
групата с по-високо образование получават средно по-висок доход в срав-
нение с този на по-малко образованите, на този етап тяхното субективно 
благосъстояние е по-високо. В течение на жизнения цикъл доходите на две-
те групи се увеличават, но по-силно за групата с високо образование. По-
силното нарастване на доходите на високообразованата група обаче причи-
нява и голямо увеличаване на желанията в сравнение с нискообразованата 
група. В резултат разликата в щастието на двете групи остава постоянна.

Но на какво се дължат приликите в материалните желания на индивиди-
те с различен социоикономически статус в началото на жизнения им цикъл. 
Тези, които ще придобият по-високи образователни степени, обикновено 
произхождат от по-заможни семейства, което би преподлагало да започнат 
младежките си години с по-високи материални очаквания от останалите.

Възможно обяснение на първоначалната близост и нарастващите по-
късно в живота различия в материалните желания се крие в променящото 
се в хода на жизнения цикъл значение на два определящи за желанията фак-
тора – собствения минал опит и социалното сравнение. Широко призната 
е важността на влиянието на околните, т.е. на социалното сравнение при 
оформянето на желанията на младежите. Тъкмо това влияние вероятно е 
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причина за близостта в желанията на младите участници в допитванията 
от различни социоикономически групи. Децата от различен произход се 
смесват в ранна възраст много повече, отколкото по-късно в живота си – в 
училище, в спорта, на рок концерти или като служители във веригите за 
бързо хранене, където подпомагат семейния бюджет. Те гледат едни и същи 
телевизионни програми, филми и реклами. С напредването на възрастта и 
различното образователно равнище те поемат по различни професионални 
траектории, започват да живеят в различни квартали и като цяло референт-
ните групи на възрастните се стесняват и се ограничават много по-силно до 
хора с еднакъв статус. По този начин факторите, допринасящи за близостта 
на материалните желания в детството, престават да имат толкова голямо 
влияние. 

Изводи като този могат да бъдат обвързани с по-общата теоретична ли-
тература за формирането на предпочитанията в психологията и икономика-
та. В психологията двете групи фактори, разглеждани тук като влияещи на 
желанията – миналият личен опит и опитът на останалите – се отнасят до 
теорията на нивото на адаптация (англ. adaptation level theory) и теория-
та на социалното сравнение (англ. social comparison theory) (вж. например 
Helson, 1964; Frederick, Loewenstein, 1999). Съответствията в икономика-
та на тези две теории са моделите на формиране на навици и теориите за 
взаимозависимите предпочитания (вж. например Duesenberry, 1949; Frank, 
1985). И според психологическите, и според икономическите теории пре-
ценките се формират чрез сравнение – в първия случай със собствения ми-
нал опит, а във втория – с опита на другите (Easterlin, 2001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Някои икономисти – като Нобеловия лауреат Джоузеф Стиглиц – пос-
вещават усилията в последните си разработки на отрицателните ефекти 
от нарастващото неравенство в разпределението на доходите в съвремен-
ните развити стопанства. Психолози изследват менталните усилия, свър-
зани с нарастващите възможности за избор в модерните общества, които 
намаляват полезността от потреблението на разнообразни стоки и услуги. 
Поведенческите икономисти се фокусират върху намаляващото с времето 
удовлетворение, извличано от материалните притежания, заради ефекта на 
адаптация и т.нар. хедонична бягаща пътека (англ. hedonic treadmill), която 
оставя човешкото желание за повече винаги незадоволено. Икономически 
изследователи на социалния статус, още от времето на Веблен и концепци-
ята му за показното потребление (англ. conspicous consumption, вж. Веблен, 
[1899] 2016) наблягат на сравнителната природа на полезността, която ин-
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дивидите извличат от потреблението – функцията на полезност на даден 
субект от потреблението на дадено благо не зависи само от консумираното 
количество (допълнителната полезност намалява с увеличаване на количе-
ството), но и от това, какви блага и какво количество от тях могат да си поз-
волят да потребяват членовете на референтната група – роднини, съседи, 
колеги. Икономическите теоретици на щастието установяват, че въпреки 
ясно изразеното увеличение на материалното благосъстояние, развитите 
общества не отбелязват ръст във възприеманото си житейско удовлетворе-
ние в няколко поредни десетилетия след Втората световна война.

В действителност между всички тези търсения в съвременната иконо-
мическа наука съществува пряка връзка. Живеем във времена, в които цен-
тралните въпроси в икономиката отново придобиват ясна видимост, както 
преди повече от 150 години. Ако, следвайки Бентамовата утилитаристка 
традиция, целта на икономиката наистина е да донесе максимално щастие 
на индивидите в обществото, увеличението на разполагаемите за потребле-
ние блага ли е начинът за нейното постигане или то има скрити отрицателни 
последици, останали невидими за конвенционалните неокласически иконо-
мисти толкова дълго? Защо продължава да се отлага предвижданото и от 
Маркс, и от Кейнс (в есето „Икономически възможности за нашите внуци“, 
Keynes [1930] 2010) повсеместно намаляване на работното време и отдаване 
на членовете на обществото на развлекателни и творчески занимания, при 
положение, че нарасналата производителност чрез технологиите отдавна е 
направила това възможно? Каква е ролята за щастието на непрекъснато уве-
личаващите се очаквания, както и на сравняването с останалите? И въобще 
какво е щастие, което икономиката трябва да максимизира?
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The growth of data volumes and the need for fast analytical data processing lead to significant 
efforts to answer effectively these major challenges. Data processing plays key role and is the 
leading motivation for the research and development in software and hardware technologies. Now 
there are new trends in databases technologies: the integration of Artificial Intelligence (AI) and 
Database Management System (DBMS) technologies promises to play a significant role in shaping 
the future of computing. AI/DB integration is crucial not only for next generation computing but 
also for the continued development of DBMS technology. Both DBMS and AI systems represent 
well established technologies, research and development in the area of AI/DB integration is 
comparatively new. The motivations driving the integration of these two technologies include 
the need for access to large amounts of shared data for data processing, efficient management 
of data, and intelligent processing of data. Information Technology (IT) industry is introducing 
autonomous hardware and the first autonomous databases. The expectation is that using methods 
of the machine learning and sophisticated program algorithms most of the maintenance activities 
will be automatically done.

The in-memory functionality leads to new approaches in the data processing algorithms and 
database architecture. The paper observes also big improvements in the hardware and software 



304

of complex engineered database machines (Exadata, Exalytics) and new database, which was 
designed and successfully implemented in Europe – the SAP HANA.

Key words:  In-memory Data Bases, Analytical Data Processing, Engineered Database 
Appliances, Exadata, Autonomous Databases, Oracle 18c.

INTRODUCTION

AI and DBMS are well known and established technologies with deep foun-
dations based on research, development and long year usage. Data are the driven 
component of the science and the industry and the moving engine off the comput-
er science. It is no surprise that DBMS are intensively used in the AI solutions. In 
the last years is observed two significant phenomena. The first fact is that the data 
needed for Data Processing (including AI applications) grows and reaches huge 
amount. The classic approaches for Data Processing are not able to process the 
enormous amount of data fast. The DBMS have to speed up the Data Processing 
specially to meet the requirements of the special branch of the AI called Business 
Intelligence (BI) which is very often used to extract business analysis from huge 
amount of data stored in DBMS. The first challenge is the quick access to large 
amounts of shared data for knowledge processing. This leads to storing the data 
in the memory (RAM) instead of disk drives and usage of special designed Data 
Base Appliances (Integrated Data Base Machines with big caches and special 
intelligent access mechanism to the data on the disk devices). 

In the last years a second phenome is arising – the Cloud Computing and 
Cloud Data Centers. This leads to growing number of the installed DBMS in-
stances in the Data Centers and to big problems in the support and administration 
of these instances. Administration of the DBMS is a complex and time-consum-
ing activity done by experienced and high paid personall. The problems are that 
there are not so much specialists and that they can’t react quickly by this huge 
amount of DBMS. The only solutions here is to involve autonomous DBMS ad-
ministration based on AI methods. There are many activities in different fields of 
the very complex and sophisticated environment. The setting of the parameters 
of DBMS is a huge task (the initial setting of the parameters are initial values 
that are not appropriate for the particular DBMS and the applications it serves). 
Regular patching and updating of the software is very important but time and 
resource consuming. A very hard task is the performance tuning of the DBMS. 
This is a very specific task done from trained personal. Other important task are 
the security measures (prevent of nonauthorized access to the data) and detect-
ing and prevent intrusion of hackers to the data and to the system. The tracking 
and the control of the storage including deleting of the old log files is the main 
routine task of the administrators. All this should be done automatically and for 
the complex tasks (parameters set, performance tuning) AI should be involved. 
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TRANSACTIONAL DATABASE AND DATA WAREHOUSE

Most data collected by organizations used to be transaction data that could 
easily fit into rows and columns of relational database management systems.

Now there is an explosion of data from web traffic, e-mail messages, and 
social media content (tweets, status messages), as well as machine generated data 
from sensors (used in smart meters, manufacturing sensors,and electrical me-
ters) or from electronic trading systems. These data may be unstructured or semi-
structured and thus not suitable for relational database products that organize 
data in the form of columns and rows. To derive business value from these data, 
organizations need new technologies and tools capable of managing and analyz-
ing nontraditional data along with their traditional enterprise data.

The traditional tool for analyzing corporate data for the past two decades 
hasbeen the data warehouse. A data warehouse is a database that stores current 
and historical data of potential interest to decision makers throughout the com-
pany. The data originate in many core operational transaction systems, such as 
systems for sales, customer accounts, and manufacturing, and may include data 
from website transactions. The data warehouse extracts current and historical 
data from multiple operational systems inside the organization.

The data warehouse makes the data available for anyone to access as needed, 
but the data cannot be altered. A data warehouse system also provides a range 
of ad hoc and standardized query tools, analytical tools, and graphical reporting 
facilities.

Another way of facilitating big data analysis is to use in-memory comput-
ing, which relies primarily on a computer’s main memory (RAM) for data stor-
age.

Users access data stored in system primary memory, thereby eliminating 
bottlenecks from retrieving and reading data in a traditional, disk-based database 
and dramatically shortening query response times. In-memory processing makes 
it possible for very large sets of data, amounting to the size of a data mart or small 
data warehouse, to reside entirely in memory. Database, which uses AI approach 
is different from a traditional database because there is three core elements:

• Accelerated data ingestion,
• Co-locality of in-memory data (parallel processing across database 

nodes),
• A common platform for data scientists, software engineers, and database 

administrators to iterate and test models faster and apply results directly 
to analytics.

An in-memory database stores data in the main memory rather than in sepa-
rate disk storage. It does so to process queries faster, particularly in analytics and 
BI databases. Database, which uses AI approach supports parallel processing, 
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while also remaining distributed across a scalable database infrastructure. Now 
there are advances in contemporary computer hardware technology that make 
in-memory processing possible, such as powerful high-speed processors, multi-
core processing, and falling computer memory prices. These technologies help 
companies optimize the use of memory and accelerate processing performance 
while lowering costs.

Leading commercial products for in-memory computing include SAP  
HANA and Oracle Exalytics. Each provides a set of integrated software compo-
nents, including in-memory database software and specialized analytics software, 
run on hardware optimized for in-memory computing work.

SAP HANA in-Memory database

Table Types in SAP HANA

The SAP HANA database supports two types of table: those that store data 
either column-wise (column tables) or row-wise (row tables). SAP HANA is op-
timized for column storage (Fig.1).

Conceptually, a database table is a two dimensional data structure with cells 
organized in rows and columns. Computer memory however is organized as a 
linear sequence. For storing a table in linear memory, two options can be chosen 
as shown below. A row store stores a sequence of records that contains the fields 
of one row in the table. In a column store, the entries of a column are stored in 
contiguous memory locations.

Fig. 1. Principle of Row- and Column-Based Storage for a Table
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In the SAP HANA database, tables that are organized in columns are op-
timized for high-performing read operations while still providing good perfor-
mance for write operations. Efficient data compression is applied to save memory 
and speed up searches and calculations. Furthermore, some features of the SAP 
HANA database, such as partitioning, are available only for column tables. Col-
umn-based storage is typically suitable for big tables with bulk updates. How-
ever, update and insert performance is better on row tables. Row-based storage is 
typically suitable for small tables with frequent single updates.

The approach to highlight the criteria to be used to decide whether a table 
should be a colon or a sequence is as follows:

• Column type storage – when to use: Calculations are typically executed 
on individual or a small number of columns;The table is searched based 
on the values of a few columns; The table has a large number of columns; 
The table has a large number of rows and columnar operations are required 
(aggregate, scan, and so on); High compression rates can be achieved 
because the majority of the columns contain only a few distinct values 
(compared to the number of rows).

• Row type storage – when to use: The application needs to process only 
one single record at one time (many selects and /or updates of single 
records); The application typically needs to access the complete record; 
The columns contain mainly distinct values so compression rate would be 
low; Neither aggregations nor fast searching are required; The table has a 
small number of rows (for example, configuration tables).

It is important to note, that the SAP HANA database allows row tables to be 
joined with column tables. However, it is more efficient to join tables of the same 
storage type. It is possible to change an existing table from one storage type to the 
other (ALTER TABLE ALTER TYPE).

ADVANTAGES OF COLUMN-BASED STORAGE

Column tables have several advantages:
• Higher data compression rates – Columnar data storage allows for highly 

efficient compression. Especially if the column is sorted, there will 
be ranges of the same values in contiguous memory, so compression 
methods such as run length encoding or cluster encoding can be used 
more effectively;

• Higher performance for column operations – With columnar data 
organization, operations on single columns, such as searching or 
aggregations, can be implemented as loops over an array stored in 
contiguous memory locations. Such an operation has high spatial locality 
and efficiently utilizes the CPU caches;
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• In addition, highly efficient data compression not only saves memory but 
also increases speed;

• Elimination of additional indexes – In many cases, columnar data storage 
eliminates the need for additional index structures since storing data in 
columns already works like having a built-in index for each column: 
The column-scanning speed of the in-memory column store and the 
compression mechanisms (especially dictionary compression) already 
allow read operations with very high performance. In many cases, it will 
not be required to have additional index structures. Eliminating indexes 
reduces memory size, can improve write performance, and reduces 
development efforts. However, this does not mean that indexes are not 
used at all in SAP HANA. Primary key fields always have an index and 
it is possible to create additional indexes, if required. In addition, full text 
indexes are used to support full-text search;

• Elimination of materialized aggregates – Thanks to its column-scanning 
speed, the column store makes it possible to calculate aggregates on large 
amounts of data on the fly with high performance. This eliminates the 
need for materialized aggregates in many cases. Eliminating materialized 
aggregates has several advantages. It simplifies data model and aggregation 
logic, which makes development and maintenance more efficient; it 
allows for a higher level of concurrency because write operations do not 
require exclusive locks for updating aggregated values; and it ensures that 
the aggregated values are always up-to-date (materialized aggregates are 
sometimes updated only at scheduled times);

• Parallelization – Column-based storage also simplifies parallel execution 
using multiple processor cores. In a column store data is already vertically 
partitioned. That means operations on different columns can easily be 
processed in parallel.

HISTORY TABLES

SAP HANA supports history tables which allow queries on historical data 
(also known as time-based queries).

History tables are special database tables that only allow inserts. Write op-
erations on history tables do not physically overwrite existing records. Instead, 
write operations always insert new versions of the data record into the database. 
The most recent versions in history tables are called current data. All other ver-
sions of the same data object contain historical data. Each row in a history table 
has timestamp-like system attributes that indicate the time period when the record 
version in this row was the current one. Historical data can be read by requesting 
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the execution of a query against a historical view of the database (SELECT ... AS 
OF time). Alternatively, you can put a database session in history mode, so that 
all subsequent queries are processed against the historical view. Currently, SAP 
HANA supports only column-based history tables.

The history tables in SAP HANA correspond to system-versioned temporary 
data in SQL. For system-versioned temporal data, the timestamps are automati-
cally set and indicate the so-called transaction time when the data was current. 
New versions are automatically created by the system during updates.

Time-based queries are read operations against a consistent view of the data-
base that corresponds to a historical point in time. To enable time-based queries, 
the involved tables must be created as history tables. Only for history tables a 
history storage is created and filled.

MEMORY MANAGEMENT IN THE COLUMN STORE

The column store is the part of the SAP HANA database that manages data 
organized in columns in memory. Tables created as column tables are stored here.

The column store is optimized for read operations but also provides good 
performance for write operations. This is achieved through 2 data structures: 
main storage and delta storage (Fig. 2).

The main storage contains the main part of the data. Here, efficient data com-
pression is applied to save memory and speed up searches and calculations. Write 
operations on compressed data in the main storage would however be costly. 
Therefore, write operations do not directly modify compressed data in the main 
storage. Instead, all changes are written to a separate data structure called the 
delta storage. The delta storage uses only basic compression and is optimized 
for write access. Read operations are performed on both structures, while write 
operations only affect the delta.

Fig. 2. Main Storage and Delta Storage
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The purpose of the delta merge operation is to move changes collected in the 
delta storage to the read-optimized main storage. After the delta merge operation, 
the content of the main storage is persisted to disk and its compression recalcu-
lated and optimized if necessary.

A further result of the delta merge operation is truncation of the delta log. 
The delta storage structure itself exists only in memory and is not persisted to 
disk. The column store creates its logical redo log entries for all operations exe-
cuted on the delta storage. This log is called the delta log. In the event of a system 
restart, the delta log entries are replayed to rebuild the in-memory delta storages. 
After the changes in the delta storage have been merged into the main storage, the 
delta log file is truncated by removing those entries that were written before the 
merge operation. As only data in memory is relevant, the load status of tables is 
significant. A table can have one of the following load statuses:

• Unloaded, that is, none of the data in the table is loaded to main memory;
• Partly loaded, that is, some of the data in the table is loaded to main 

memory, for example, a few columns recently used in a query; 
• Fully loaded, that is, all the data in the table is loaded into main memory.

LOADING AND UNLOADING OF DATA IN THE COLUMN STORE

The SAP HANA database aims to keep all relevant data in memory. Stan-
dard row tables are loaded into memory when the database is started and remain 
there as long as it is running. They are not unloaded. Column tables, on the other 
hand, are loaded on demand, column by column when they are first accessed. 
This is sometimes called lazy loading. This means that columns that are never 
used are not loaded and memory waste is avoided.

This is the default behavior of column tables. In the metadata of the table, it 
is possible to specify that individual columns or the entire table are loaded into 
memory when the database is started.

The database may actively unload tables or individual columns from memo-
ry, for example, if a query or other processes in the database require more memo-
ry than is currently available. It does this based on a least recently used algorithm.

DBA (database administrator) can also configures columns to allow access 
to the main storage one page at a time instead of requiring the whole column to 
be in memory. This enables DBA to save memory and query a single value in the 
main storage when certain individual columns or the entire table reside on disk. 
To enable this feature, specify column description clauses PAGE LOADABLE 
or COLUMN LOADABLE in the <column_desc> of a CREATE TABLE or  
ALTER TABLE statement.
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LOAD AND UNLOAD A TABLE USING SQL

Procedure: Open the SQL console and execute the required statement:  
LOAD <table_name>
UNLOAD <table_name>
Results:If DBA loaded a table, the complete data of the table, including the 

data in its delta storage, is loaded into main memory. Depending on the size of the 
table, this may take some time. The table’s load status is FULL.

If DBA unloaded a table, the complete data of the table, including the data 
in its delta storage, is unloaded from main memory. Subsequent access to this 
table will be slower as the data has to be reloaded into memory. The table‘s load 
status is NO. 

LOAD AN INDIVIDUAL COLUMN USING SQL

Procedure for loading and unloading the column using SQL includes: Open 
the SQL console and execute the statement:  

 LOAD <table_name> (<column_name>, ...) 
 UNLOAD <table_name> (<column_name>, ...) 
Result is that the entire column is loaded or unloaded into or from main mem-

ory. Its load status is TRUE or FALSE. The table’s load status is PARTIALLY.

THE DELTA MERGE OPERATION

Write operations are only performed on the delta storage. In order to trans-
form the data into a format that is optimized in terms of memory consumption 
and read performance, it must be transferred to the main storage. This is accom-
plished by the delta merge operation.

The following Fig. 3 shows the different steps in the merge process, which 
objects are involved, and how they are accessed:

Fig. 3. The Delta Merge Process
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Before the merge operation, all write operations go to Delta 1 storage and all 
read operations read from Main 1 and Delta 1 storages.

While the merge operation is running, the following happens:
• All write operations go to the second delta storage, Delta 2.
• Read operations read from the original main storage, Main 1, and from 

both delta storages, Delta 1 and Delta 2.
• Uncommitted changes in Delta1 are copied to Delta2.
• The content of Main 1 and the committed entries in Delta 1 are merged 

into the new main storage, Main 2.
After the merge operation has completed, the following happens:
• Main1 and Delta1 storages are deleted.
• The compression of the new main storage (Main 2) is reevaluated 

and optimized. If necessary, this operation reorders rows and adjust 
compression parameters. If compression has changed, columns are 
immediately reloaded into memory.

• The content of the complete main storage is persisted to disk.
With this double buffer concept, the table only needs to be locked for a short 

time: at the beginning of the process when open transactions are moved to Delta2, 
and at the end of the process when the storages are “switched”.

The minimum memory requirement for the delta merge operation includes 
the current size of main storage plus future size of main storage plus current size 
of delta storage plus some additional memory. It is important to understand that 
even if a column store table is unloaded or partly loaded, the whole table is loaded 
into memory to perform the delta merge.

The delta merge operation can therefore be expensive for the following main 
reasons:

• The complete main storages of all columns of the table are re-written in 
memory. This consumes some CPU resources and at least temporarily 
duplicates the memory needed for the main storages (while Main 1 and 
Main 2 exist in parallel).

• The complete main storages are persisted to disk, even if only a relatively 
small number of records were changed. This creates disk I/O load.

This potentially negative impact on performance can be mitigated by the 
following strategies:

• Executing memory-only merges;
• A memory-only merge affects only the in-memory structures and does 

not persist any data.
The performance of the delta merge depends on the size of the main storage. 

This size can be reduced by splitting the table into multiple partitions, each with 
its own main and delta storages. The delta merge operation is performed at parti-
tion level and only for partitions that actually require it. This means that less data 
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needs to merged and persisted. Note that there are disadvantages to partitioning 
tables that should also be considered. 

DELTA MERGE ON PARTITIONED TABLES

During the delta merge operation, every partition of a partitioned table is 
treated internally as a standalone table with its own data and delta store. Only the 
affected partitions are subject to the merge operation. As described above, the 
whole table has to be duplicated during the merge operation, so for partitioned ta-
bles, the amount of needed main memory during the merge operation is reduced, 
depending on the size of the partition.

Before a table is (re-)partitioned, a delta merge operation is executed. There-
fore, in the case of huge tables, DBA have to partition them in good time so as not 
to run out of memory during the merge operation.

MERGE MOTIVATIONS

The request to merge the delta storage of a table into its main storage can 
be triggered in several ways. These are called merge motivations. The following 
Fig. 4 illustrates the different merge motivations and how they are triggered.

Fig. 4. Merge Motivations

AUTO MERGE

The standard method for initiating a merge in SAP HANA is the auto merge. 
A system process called mergedog periodically checks the column store tables 
that are loaded locally and determines for each individual table (or single parti-
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tion of a split table) whether or not a merge is necessary based on configurable 
criteria (for example, size of delta storage, available memory, time since last 
merge, and others).

Auto merge is active if the active parameter in the mergedog section of the 
indexserver.ini file is set to yes. 

Auto merge can be activated and deactivated for an individual table in the 
system view TABLES (SYS). The value in the column AUTO_MERGE_ON can 
be changed to TRUE or FALSE.

SMART MERGE

If an application powered by SAP HANA requires more direct control over 
the merge process, SAP HANA supports a function that enables the application 
to request the system to check whether or not a delta merge makes sense now. 
This function is called smart merge. For example, if an application starts loading 
relatively large data volumes, a delta merge during the load may have a negative 
impact both on the load performance and on other system users. Therefore, the 
application can disable the auto merge for those tables being loaded and send a 
“hint” to the database to do a merge once the load has completed.

When the application issues a smart merge hint to the database to trigger a 
merge, the database evaluates the criteria that determine whether or not a merge 
is necessary. If the criteria are met, the merge is executed. If the criteria are not 
met, the database takes no further action and only a subsequent hint from the ap-
plication will trigger another evaluation of the criteria.

Smart merge is active if the smart_merge_enabled parameter in the merge-
dog section of the indexserver.ini file is set to yes.

For tables that DBA want to merge with the smart merge, DBA should dis-
able the auto merge. Otherwise, the auto merge and smart merge may interfere 
with each other.

HARD AND FORCED MERGES

DBA can triggers the delta merge operation for a table manually by execut-
ing the SQL statement MERGE DELTA OF “<table_name>”. This is called a 
hard merge and results in the database executing the delta merge for the table 
either immediately if sufficient system resources are available, or as soon as suf-
ficient system resources become available. The hard merge is therefore subject to 
the merge token control mechanism.

If DBA wants the merge to take place immediately regardless of system re-
source availability, DBA can pass an optional parameter. A forced merge may be 
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useful in a situation where there is a heavy system load, but a small table needs to be 
merged or if a missed merge of a certain table is negatively impacting system per-
formance. To execute a forced merge, execute the SQL statement MERGE DELTA 
OF ‘<table_name>’ WITH PARAMETERS (‘FORCED_MERGE’ = ‘ON’).

Unlike system-triggered delta merge operations, all of the manually-execut-
ed delta merge operations listed here do not subsequently trigger an optimization 
of the compression of the table’s new main storage. If the table was compressed 
before the delta merge operation, it remains compressed with the same compres-
sion strategy afterward. If it was not compressed before the delta merge opera-
tion, it remains uncompressed afterward. After a manual delta merge, DBA must 
therefore trigger compression optimization manually.

CRITICAL MERGE

The database can trigger a critical merge in order to keep the system stable. 
For example, in a situation where auto merge has been disabled and no smart 
merge hints are sent to the system, the size of the delta storage could grow too 
large for a successful delta merge to be possible. The system initiates a critical 
merge automatically when a certain threshold is passed.

THE MERGE MONITOR

The delta merge operation for column tables is a potentially expensive op-
eration and must be managed according to available resources and priority. This 
is the responsibility of the merge monitor.

The system uses cost functions to decide which table to merge, when, and 
in which order. There are also cost functions that control how many tables are 
merged at the same time and how many threads are used to merge a single table.

The merge monitor is responsible for controlling all merge requests for all 
column tables on a single host. In a distributed system, every index server has its 
own merge monitor.

All merge requests must acquire a merge token from the merge monitor. 
A merge token represents an allocation of system resources and “entitles” the 
merge to actually start. The merge monitor blocks merge requests if there are not 
enough system resources available or if the same table is already being merged by 
another thread. This avoids long waits and delays for other threads for inserting 
or just reading data.

Depending on current system resource consumption, merge motivation, and 
the evaluation of the various cost functions, the merge monitor lets single re-
questing merge threads pass and releases waiting threads.
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There is no option or need to disable, stop, or even kill the merge monitor. 
The merge monitor is not a thread.

DATA COMPRESSION IN THE COLUMN STORE

The column store allows for the efficient compression of data. This makes 
it less costly for the SAP HANA database to keep data in main memory. It also 
speeds up searches and calculations. Data in column tables can have a two-fold 
compression:

• Dictionary compression – This default method of compression is applied 
to all columns. It involves the mapping of distinct column values to 
consecutive numbers, so that instead of the actual value being stored, the 
typically much smaller consecutive number is stored.

• Advanced compression – Each column can be further compressed 
using different compression methods, namely prefix encoding, run 
length encoding (RLE), cluster encoding, sparse encoding, and indirect 
encoding. The SAP HANA database uses compression algorithms to 
determine which type of compression is most appropriate for a column. 
Columns with the PAGE LOADABLE attribute are compressed with the 
NBit algorithm only.

Advanced compression is applied only to the main storage of column tables. 
As the delta storage is optimized for write operations, it has only dictionary com-
pression applied. 

Compression is automatically calculated and optimized as part of the delta 
merge operation. If you create an empty column table, no compression is applied 
initially as the database cannot know which method is most appropriate. As you 
start to insert data into the table and the delta merge operation starts being ex-
ecuted at regular intervals, data compression is automatically (re)evaluated and 
optimized.

Automatic compression optimization is ensured by the parameter active in 
the optimize compression section of the indexserver.ini configuration file. This 
parameter must have the value yes.

COMPRESSION FACTOR

The compression factor refers to the ratio of the uncompressed data size to 
the compressed data size in SAP HANA.

The uncompressed data volume is a database-independent value that is de-
fined as follows: the nominal record size multiplied by the number of records in 



317

the table. The nominal record size is the sum of the sizes of the data types of all 
columns.

The compressed data volume in SAP HANA is the total size that the table 
occupies in the main memory of SAP HANA.

DBA can retrieve this information for a fully-loaded column table from the 
monitoring view M_CS_TABLES by executing the statement: 
select SCHEMA_NAME, TABLE_NAME, MEMORY_SIZE_IN_TOTAL from 
PUBLIC.M_CS_TABLES where SCHEMA_NAME=’<schema>’ and TABLE_
NAME=’<table>’

The compression factor achieved by the database depends on the SAP HANA 
implementation and the data involved.

TABLE PARTITIONING

The partitioning feature of the SAP HANA database splits column-store 
tables horizontally into disjunctive sub-tables or partitions. In this way, large 
tables can be broken down into smaller, more manageable parts. Partitioning is 
typically used in multiple-host systems, but it may also be beneficial in single-
host systems.

Partitioning is transparent for SQL queries and data manipulation language 
(DML) statements. There are additional DDL statements for partitioning itself:

• Create table partitions;
• Re-partition tables;
• Merge partitions to one table;
• Add/delete partitions;
• Move partitions to other hosts;
• Perform the delta merge operation on certain partitions.
When a table is partitioned, the split is done in such a way that each parti-

tion contains a different set of rows of the table. There are several alternatives 
available for specifying how the rows are assigned to the partitions of a table, for 
example, hash partitioning or partitioning by range.

The following are the typical advantages of partitioning:
• Load balancing in a distributed system – Individual partitions can be 

distributed across multiple hosts. This means that a query on a table is not 
processed by a single server but by all the servers that host partitions.

• Overcoming the size limitation of column-store tables – A non-partitioned 
table cannot store more than 2 billion rows. It is possible to overcome 
this limit by distributing the rows across several partitions. Each partition 
must not contain more than 2 billion rows.

• Parallelization – Partitioning allows operations to be parallelized by using 
several execution threads for each table.
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• Partition pruning – Queries are analyzed to determine whether or not they 
match the given partitioning specification of a table. If a match is found, 
it is possible to determine the actual partitions that hold the data being 
queried. Using this method, the overall load on the system can be reduced, 
thus improving the response time. For example, if a table is partitioned 
by year, a query restricted to the data of one year is executed only on the 
partition with data for this year.

• Improved performance of the delta merge operation – The performance 
of the delta merge operation depends on the size of the main index. If data 
is only being modified on some partitions, fewer partitions will need to be 
delta merged and therefore performance will be better.

• Explicit partition handling – Applications may actively control partitions, 
for example, by adding partitions to store the data for an upcoming month.

The following Fig. 5 illustrates how a table can be distributed over three 
hosts with dedicated partitions for individual months.

Fig. 5. Example of Table Partitioning

DISADVANTAGES OF SAP HANA

SAP HANA has traditionally been a “pure” IMDB (in - memory database), 
which limited HANA to databases that could be fully loaded into memory. This 
meant that HANA could not support very large databases where the size exceed-
ed the amount of memory available. This has been a source of a large number of 
complaints from HANA customers over the need for a smooth transition within 
HANA to non-volatile storage. SAP partially addressed this problem with the 
dynamic tiering option and support for”extended tables” released in late 2014. 
Extended tables are disk-based structures that allow HANA to access data on 
disk as well as in memory but currently there is no concept of partitioning, and 
extended tables are discrete objects from in-memory tables, which must be man-
aged by applications.

More recently, their Data Lifecycle Management (DLM) tool can be used 
for moving data between memory, disk and Hadoop/SybaseIQ based on specified 
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rules and policies. This solved the large database problem, but introduced other 
issues. Besides the issue that extended tables will be very slow to access, use of 
extended tables is also not transparent to the application. The logic to manage 
data tiering and access for extended tables may need to be added to every applica-
tion that accesses data in a large database.

HANA does have support for row based tables, but the performance empha-
sis is on columnar based tables and this is the format that all of HANA’s perfor-
mance features operate on. This is a significant issue in HANA, as a table is either 
row based or it is column based; it cannot be both simultaneously.

So although row based tables are supported, HANA is primarily a columnar 
database and SAP emphasizes that most tables should be columnar based. This 
implies that a single data format is suitable for both OLTP and analytics.

Organizations can deploy HANA on premise after purchasing an SAP-cer-
tified hardware appliance, or on a public cloud from SAP, Amazon, Microsoft, 
IBM, and several other cloud providers. The processors used are Intel Xeon. The 
OS is Linux. So it is not possible to claim that SAP Hana is a multiplatform DB.

ORACLE DATABASE IN-MEMORY

Oracle Database In-Memory is available in Oracle Database 12c Enterprise 
Edition as additionally paid option. This means that the Database can be used 
without the In-Memory feature. The Oracle Database 12c has variants for almost 
all industrial used operating systems and processor types and do not need special 
certified appliance to be run. The only exception is the option to use the so called 
“SQL in Silicon”:  the SPARC M7 microprocessor, specifically engineered for 
optimal performance for the Database In-Memory.

DUAL-FORMAT ARCHITECTURE

Oracle Database In-Memory optimizes analytics and mixed workload OLTP, 
delivering outstanding performance for transactions while simultaneously sup-
porting real-time analytics, business intelligence, and reports.

This breakthrough capability is enabled by the “dual-format” architecture of 
Oracle Database In-Memory (Fig. 6). Up to now, databases have forced users to 
store data in either column or row format. Column format is highly efficient for 
analytics, but imposes very large overheads when used in OLTP environments. 
Similarly, row format enables extremely fast OLTP, but is less optimized for ana-
lytics. The only way to optimize for both OLTP and analytics has been to copy 
data from OLTP systems to analytic systems using complex ETL processes that 
add a great deal of expense and latency.
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The dual-format architecture of Oracle Database In-Memory eliminates this 
tradeoff by representing tables simultaneously using traditional row format and a 
new in-memory column format. 

The Oracle SQL Optimizer automatically routes analytic queries to the col-
umn format and OLTP queries to the row format, transparently delivering best-of 
both-worlds performance. Oracle Database 12c Release 2 (12.2) automatically 
maintains full transactional consistency between the row and the column formats, 
just as it maintains consistency between tables and indexes.

Fig. 6. Oracle’s unique dual-format architecture

The new column format is a pure in-memory format. Tables are stored on 
disk using Oracle’s existing row-based or hybrid columnar formats. Since there 
is no persistent columnar storage format, there are no additional storage costs or 
storage synchronization issues. Changes to the purely in-memory column format 
are very fast because they don’t need expensive persistent logging.

Having both a column and a row-based in-memory representation does not 
double memory requirements. Oracle uses its highly optimized buffer cache man-
agement algorithms to keep only actively accessed row data in memory. De-
cades of experience has shown that caching a small percentage of data blocks in 
memory eliminates the vast majority of storage I/Os, and flash caching eliminates 
virtually all the rest.Therefore most of the memory capacity in a database server 
can be allocated to the column format.

Oracle’s in-memory column format uses sophisticated compression to ex-
pand memory capacity and improve query performance. Compression ratios vary 
from 2X – 20X, depending on the option chosen and redundancy in the data. 
The compression method may be different across columns, partitions or tables. 
For example, some table partitions can be optimized for scan speed, others for 
memory footprint, while others may be optimized to efficiently handle frequent 
DML operations.
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COMPREHENSIVE IN-MEMORY OPTIMIZATIONS

Oracle Database In-Memory implements state-of-the-art algorithms for in-
memory scans, in-memory joins, and in-memory aggregation. For example:

• Analytic queries typically reference only a small number of the columns 
in a table. Oracle Database In-Memory minimizes work and maximizes 
performance by accessing only those columns needed by a query, and by 
processing these columns directly without having to decompress them 
first.

• Tables are logically split into sections, and minimum and maximum 
values of every column are maintained for every section of a table. This 
allows queries to quickly skip table sections that only contain data outside 
of the range of data needed by thequery.

• Some columns have many repeated values. For example a column storing 
the geographic region of each sales transaction will have many repetitions 
of the same regions. Oracle Database In-Memory compresses these 
repeated values to save memory, and optimizes processing by executing 
query predicates just once for each unique column value (e.g. once per 
unique region).

• Modern microprocessors support SIMD (Single Instruction for Multiple 
Data values) vector processing instructions to accelerate graphics and 
scientific computing.

• Oracle Database In-Memory can use these SIMD vector instructions to 
process multiple column values in a single CPU clock cycle (Fig.7).

Fig. 7. SIMD vector processing scans billions of values per second

• In-Memory table joins take advantage of the new columnar compressed 
format by converting join conditions into filters applied during very fast 
data scans or by executing the join on the compressed values within the 
join columns.

• Analytic workloads typically spend a considerable amount of time on 
expression evaluation for each row returned by a query. In-Memory 
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expressions enable frequently evaluated expressions to be materialized 
into the In-Memory column store. Once in the column store, all in-memory 
optimizations seamlessly apply to theexpressions: vector processing, 
storage index pruning, etc. The expression columns are also maintained 
automatically as the underlying table columns are updated.

• In-Memory aggregation algorithms leverage the column format to speed 
up analytic queries and reports that aggregate large amounts of data.

COST EFFECTIVE IN-MEMORY PROCESSING FOR  
ANY DATABASE SIZE

Oracle Database In-Memory does not require all database data to fit in mem-
ory. Users can choose to keep only performance sensitive tables or partitions in 
memory. Less performance sensitive data can reside on much lower cost flash or 
disk (Fig. 8).

Fig. 8. Data may reside in memory, flash or disk with no size limits

Queries execute transparently on data residing on all three tiers – memory, 
flash and disk – enabling Oracle Database In-Memory to be used with databases 
of any size.

ENGINEERED DB APPLIANCES (DB MACHINES)

The Engineered DB Appliances are specially constructed hardware com-
plexes. For applications a special engineered system Exadata is used. Computing 
Units – Processors, classic Memory (RAM), some advanced kinds of RAM like 
ZFS. ZFS (source Internet) is a combined file system and logical volume manager 
designed by Sun Microsystems. The features of ZFS include protection against 
data corruption, support for high storage capacities, efficient data compression, 
integration of the concepts of file system and volume management, snapshots and 
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copy-on-write clones, continuous integrity checking and automatic repair, RAID-
Z and native NFSv4 ACLs.

Data Storage Units – Cells with 12 hard disks every which works as one unit 
with high degree of intelligence. This intelligence is delivered by 2 Intel Xeon 
processors included in every cell. The number of cells vary between 3 and 14 in 
a single appliance.

Flash Storage – Frequently accessed data blocks and index blocks are cached, 
control files and file header reads and writes are cached.

Network Units – Interconnection switches (InfiniBand switches – (source 
Internet) a computer-networking communications standard used in high-perfor-
mance computing that features very high throughput and very low latency. It is 
used for data interconnect both among and within computers. InfiniBand is also 
used as either a direct or switched interconnect between servers and storage sys-
tems, as well as an interconnect between storage systems) and Ethernet switches.

All components are controlled and checked by a special monitoring and track-
ing system. If a malfunction is detected the Oracle support center is informed via 
automatic generated service request sent to support center by email. This leads to 
immediate intervention of Oracle technicians which repair or change the defect 
unit on the fly.

EXADATA HAS AUTONOMOUS HARDWARE FEATURES

The big foundation of the autonomy of the Exadata Appliance lies in the fact 
that the end provider of the hardware is only one big corporation. So the war-
ranty and the delivering of spare components is easier as in the case of a bunch of 
different supplier. Furthermore in the appliance are incorporated many tracking 
devices and in case of serious damage automatic service request is sent to the 
provider which acts immediately without intervention from the client party.

Integrated Lights Out Manager (ILOM) is the tracking tool and provides 
advanced service processor hardware (baseboard management controller) and 
software that you can use to manage and monitor Database Machine servers. 
ILOM’s dedicated hardware and software is preinstalled on the database servers 
and Exadata Storage Servers inside Database Machine. ILOM enables to actively 
manage and monitor the server independently of the operating system state (out-
of-band). With ILOM the operators can:

• Learn about hardware errors and faults as they occur
• Remotely control the power state of your server
• View and use the graphical and non-graphical consoles for the host
• View the current status of sensors and indicators on the system
• Determine the hardware configuration of the system
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• Receive alerts about important system events through notification 
methods such as SNMP traps and email alerts.

AUTONOMOUS DATABASES (DB)

The number of the installed DB instances increases drastically with the digi-
talization of the society and the industry. All this bring a bad reputation over the 
DBs: they are claimed as very complex products that need expensive personal and 
expensive hardware in order to be used. This is a big challenge not only for the 
consumer but also for the producer of the DBs. One way to reconcile this problem 
are the cloud services. With the cloud services the care for infrastructure, installa-
tion, supporting and running of the DBs and the applications are delegated to the 
provider of the cloud services. But the provider has its own problems – there are 
too many DB instances on the Cloud and too less experiencer personal and time 
to support the farms with the DBs. So the industry slowly go to the idea for “au-
tonomous” DBs. These means that the maintenance, update, upgrade and security 
of the installed and running DBs will be done automatically. Even more – the 
complex performance tuning will be automated.

ORACLE 18C – LIMITED STEPS TO AN AUTONOMOUS DB

The next release of Oracle DB (12.2.0.2) is named Oracle 18. This release 
coincide with the new trend of hosting of every kind of software – the Cloud Ser-
vices. The Cloud gives the unseen possibility for the enterprises (also middle and 
small) to host their software in the Cloud Services providers. This triggers a new 
problem – the huge amount of this software (particularly DBs) needs support ef-
forts – patching, updating, upgrading, bug fixing, performance tuning, problems 
fixing, backup and recovery and many other activities which are the contents of 
the DBA job – very expensive because of the need for big amount of knowledge, 
experience, passion and talent. Definitely there are no enough people to meet 
these requirements. So for good or bad these activities should be automated as 
much as possible.

The autonomous Oracle DB will be available for now only in Oracle Cloud 
environment. The no Oracle Cloud installations so far are not able to be autono-
mous. 

The main expectation is that the Oracle Autonomous Database Cloud offers 
total automation based on machine learning and eliminates human labor, human 
error, and manual tuning.

The main features are:
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• No Human Labor: Database automatically upgrades, patches, and 
tunes itself while running; automates security updates with no downtime 
window required.

• No Human Error: SLA guarantees 99.995% reliability and availability, 
which minimizes costly planned and unplanned downtime to less than 30 
minutes a year.

• No Manual Performance Tuning: Database consumes less compute 
and storage because of machine learning and automatic compression. 
Combined with lower manual admin costs, Oracle offers even bigger cost 
savings.

These unprecedented targets at this point of the development of the software 
sound as pure phantasy for every DBA.  This will be possible only in Oracle 
Cloud because of the uniformity of the installation, the usage of Oracle Exadata 
Appliance in these Cloud Computing Centers and the total control of Oracle en-
gineers over the installations. But this is not possible on the other kind of instal-
lations – the so called on-premises installations due the unpredictable parameters 
of the hardware, operating systems and other installation component. The biggest 
obstacle is that the autonomous DB (as declared above) needs permanent bidirec-
tional access from and to Oracle domains in the WEB. There are few companies 
that will agree to grant such access to their productive DB installations due many 
reasons – open door for hacking, confidentiality of the productive data, law re-
strictions and many other security reasons. In most cases the Oracle DBs run deep 
behind firewalls and have no access to public Web services. 

Another interesting question is how the users of the Oracle Cloud Services 
will agree to grant almost unlimited access to their data to Oracle personal and 
how this will harm the confidentiality agreements of the deploying.

It seems that will  be other ways to ensure autonomy of the DBs on-premises 
e.g. manual delivering the patch sets, patch bundles, update sets, bug fixes to the 
DB and give the DB the possibility to take the decision what to apply. But the 
problem with the downtime still exists and it is hard task to solve it.

CONCLUSION

There are new trends in the DBMS and AI in the last years. The usage of 
BI (Business Intelligence) is over huge volumes of data and is expected to be 
fast enough to analyze the data in real time. The data warehouses should speed 
up the processing. The BI applications are using new AI methods to analyze the 
business processes. The Cloud Data Centers host an unprecedent big amount of 
DBMS systems and all of them need to be supported continuously to guarantee 
the expected performance. This brings on the stage the automated supporting 
tools based on AI approach which gives autonomy the DBMS.
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In the second decade of this century the databases got significant improve-
ments in their functionality. The complexity of hardware landscape (components, 
providers, support, etc.) and software installation and support leads to big prob-
lems how to keep running all this stuff in the data centers. There are new trends 
in the balance of the usage of RAM and hard disk memories. The attempt to place 
massive parts of the databases in the RAM mature and is now almost standard 
feature of the databases implemented in thousands of firms. The engineered ap-
pliances reduces the risk to get hardware failures. The autonomous DBs make 
easier to do the routine support, maintenance, performance tuning and bug fixing. 
These approaches are in the beginning phase but they highlight the trends in the 
future research and development. These leads to new approaches in the design 
of the applications and rise new challenges for hardware, operating systems and 
database administrators. The architectural and functional changes are significant 
and need knowledge to operate them successful.
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УВОД

Индустрия 4.0 е текущата тенденция за автоматизация и обмен на дан-
ни в индустрията и управлението. Тя включва кибер-физически системи, 
интернет на нещата, облачни технологии и когнитивни изчисления. Ин-
дустрия 4.0 революционизира производството и представлява промяна на 
парадигмата от „централизирано“ към „децентрализирано“ интелигентно 
производство. Интелигентното производство се превръща в норма за биз-
неса, в който интелигентни машини, базирани на информационни и кому-
никационни технологии, системи и мрежи са в състояние независимо да 
обменят данни и да отговарят на заявки, за да управляват производствени 
процеси. Този нов свят на децентрализирано, автономно производство в ре-
ално време се основава на конкурентните и новаторски сектори на индус-
трията и на иновативната научноизследователска дейност в бизнеса.

Ефектът и въздействието върху икономиката на тази индустриална ре-
волюция ще бъде огромен, като Индустрия 4.0 обещава съществено уве-
личаване на оперативната ефективност, както и разработването на изцяло 
нови бизнес модели, услуги и продукти. 

Индустрия 4.0 се характеризира със следните принципи:
• Гъвкавост:   Динамични бизнес процеси в мрежи;
• Намаляване на времето за изпълнение: големи данни, контекст, по-

добрени възможности за взимане на решения; 
• Масова персонализация – адаптиране към клиентите по отношение 

на планирането, конфигурирането, поръчката, дизайна и производ-
ството; 

• По-ефективни процеси и услуги вследствие на оценка на големи 
данни;

• Гъвкава и адаптивна организация, вместо формално разделена орга-
низация по работни функции.

Модерният свят на XXI в. е формиран от три големи технологични ин-
дустриални революции. Първата индустриална революция, която започва 
в Обединеното кралство в края на XVIII в. и завършва в средата на XIX в., 
представлява радикална промяна на аграрната икономика чрез въвеждането 
на механични производствени методи.

Вторият период на радикална трансформация с появата на индустриал-
ното производство и раждането на поточната линия и електричеството в на-
чалото на XX век е не по-малко тежък, тъй като навлиза в ерата на достъпни 
потребителски продукти за масова консумация. 

В края на 60-те години употребата на електроника и информационни 
технологии (ИТ) в индустриалните процеси отворя вратата към нова ера на 
оптимизирано и автоматизирано производство.
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Сега интернет на нещата (Internet of Things, IoT) и услугите могат да бъ-
дат добавени към историческия списък от силите (механизация, електрое-
нергия и информационни технологии), които предизвикват индустриалните 
промени. Индустрия 4.0 обещава да увеличи производствената производи-
телност с до 50% и да намали наполовина необходимите ресурси. Индус-
трия 4.0 свързва технологиите в иновативна интегрирана система за про-
изводство и интелигентните производствени процеси проправят път към 
нова индустриална ера, която радикално ще трансформира индустриалните 
производствени вериги и бизнес моделите. 

Индустрия 4.0 стартира ерата на „интелигентната индустрия“, в коя-
то хората, устройствата, обектите и системите се свързват, за да формират 
динамични, самоорганизиращи се мрежи за производство. Децентрализи-
раната интелигентност спомага за създаването на интелигентна мрежова 
структура за обекти и за независим процес на управление.

1. ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ – РАЗВИТИЕ И ЕВОЛЮЦИЯ

Индустриалната революция е набор от макроизобретения, позволили 
ускореното развитие на микроизобретенията. Последствията от това са не-
обратими и променят глобално облика на обществото.

1.1. ПЪРВА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Фиг. 1. „История на Индустриалната революция“, Deloitte University Press

Източници: Germany Trade & Invest, “INDUSTRIE 4.0 – Smart manufacturing for the future,” 
July 1, 2014; National Academy of Science and Engineering, “Securing the future of German 
manufacturing industry: Recommendations for implementing the strategic initiative Industry 4.0,” 
April 2013; Deloitte analysis.
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Първата индустриална революция, която започва във Великобритания 
около 1760 г. и продължава до около 1840 г., въвежда механизирания труд 
в текстилната промишленост. Извършва се преход от ръчни инструменти 
към машинни инструменти. Паралелно с това се появява и парната машина, 
която подпомага значително разрастването на фабриките, централизацията 
на производството и използването на взаимнозаменяеми части. Този пери-
од се характеризира с масово производство на стомана, химикали и нефто-
продукти.

1.2. ВТОРА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Развитието на автомобилната индустрия в началото на XX в. бележи 
началото на следващ исторически момент. Хенри Форд и усъвършенства-
ният модел на конвейерно производство на автомобили, който той въвежда 
чрез поточната линия са типичен пример. 

Бързият темп на развитие по това време изважда на преден план про-
блема за менажирането на персонала. Става все по-трудно един човек да ко-
ординира и контролира дейността на работниците. Началото на този период 
се характеризира и с липсата на работен персонал от мениджъри, които да 
разпределят задачите и отговорностите, да ръководят работниците и да ре-
шават задачи, свързани с работния процес.

Развитието на електричеството и телекомуникационните канали – теле-
фон, радио и по-късно телевизия, се превръщат в основни двигатели, които 
задвижват и свързват отделните звена.

1.3. ТРЕТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Третата индустриална революция е свързана с напредналите телекому-
никационни технологии. Друг акцент са възобновяемите източници, които 
се съчетават с редица други социално-икономически и политически сили. 
Джереми Рифкин в интервю, дадено пред списание “Forbes” през 2011 г., 
казва, че най-доброто от предприемаческото, научното и технологичното 
знание трябва да се комбинира с регионалните и националните институции, 
както и свързаните с тях обществени и бизнес организации, за да се тран-
сформира глобалната икономическа инфраструктурата и света да се подгот-
ви за следващата голяма икономическа ера (Forbes, 2011).

1.4. ЧЕТВЪРТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
Навлизането на новата цифрова индустриална технология е трансфор-

мация, която позволява да се събират и анализират данни между машините, 
осъществява по-бързи, по-гъвкави и по-ефективни процеси за производство 
на стоки при намалени разходи, без това да оказва влияние на качеството. 
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Технологиите отдавна се използват в производството, но с Индустрия 4.0 те 
ще се интегрират по нов начин. Това ще доведе до по-голяма ефективност и 
промяна на бизнес процесите, на онлайн свързването между клиент и про-
изводител и между доставчик и клиент, както и между човека и машината 
(фиг. 1). Според статия на “Boston Consulting Group” налице са девет тех-
нологични тенденции, формиращи градивните елементи на Индустрия 4.0., 
илюстрирани на фиг. 2.

Фиг. 2. „Девет технологии, които трансформират индустриалното производство”,  
Boston Consulting Group

Източник: BCG analysis.

1.4.1. Компоненти на Индустрия 4.0
Дигитализацията е навсякъде – смартфони, мобилен интернет, елек-

тронна търговия, облачни услуги, които се използват дистанционно, вкъ-
щи, на работното място, по пътя към работа – и като начин за намиране на 
работа. Големите данни, бизнес анализи и интернет на нещата преобразуват 
начина, по който се прави бизнес. Дигитално активираните бизнес модели 
и възможности преобразуват индустрии, като търговията на дребно, транс-
порта, финансите и производството, и имат потенциала да трансформират 
много отрасли. Компонентите на Индустрия 4.0 са: облачни и мобилни 
технологии, интернет на нещата (IoT), интегрирани анализи, автономни и 
кооперирани роботи, киберсигурност, SCM (Supply Chain Management) сис-
теми.

1.4.1.1. Интернет на нещата (Internet of Things, IoT)
Същността на Индустрия 4.0 е въвеждането на Кибер-физичните сис-

теми (Cyber-physical systems) в индустриалните предприятия. Кибер-фи-
зичните системи се състоят от обекти, сензори и задвижващи устройства, 
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които трябва непрекъснато да комуникират и обменят информация чрез ин-
тернет на нещата (Internet of Things, IoT). По този начин се създава мрежа от 
устройства, материали и продукти по веригата на стойността (Value chain). 
Използването на иновации, като тези, свързани с Индустрия 4.0, може да 
доведе до намаляване на разходите, редуциране на отпадъците, по-високи 
печалби и разработване на нови продукти и услуги. Индустрия 4.0 също 
така дава възможност за цялостно подобрение на услугите и продуктите, 
предлагани от компаниите. Това променя досегашната организация и мето-
дология в индустриалната среда и е предпоставка за развитие на нови биз-
нес модели (Correia, 2014). През последните две десетилетия се разгръща 
нова дигитална революция. Увеличаването на мощностите и интегрирането 
на капацитета за пренос, изчисляване и съхранение на данни, както и сте-
пента, до която дигиталните технологии проникват в икономиката, водят до 
фаза на трансформацията, базирана на интернет от нещата (IoT). 

За първи път терминът интернет на нещата се представя от Кевин 
Аштън в презентация пред ръководството на „Procter&Gamble“, 1999 г. 
Основната концепция представлява свързаността на различни физически 
обекти, които си взаимодействат с външната среда посредством вградени 
електронни устройства. Физическите обекти могат да бъдат сгради, превоз-
ни средства, други устройства, вещи и предмети от всякакъв тип. Взаимо-
действието между тях създава мрежа от електронни устройства, които мо-
гат да извършват различни процеси без необходимостта от човешка намеса. 
За тази цел се използват комуникационни мрежи като силови, безжични, 
инфрачервени и слаботокови мрежи. 

На глобално ниво интернет на нещата създава концептуална рамка за 
всички технологии, които се свързват с нея или произлизат от нея. Същест-
вуването на интернет днес има своето директно влияние върху икономика-
та, обществото и начините, по които се създава взаимовръзката с техноло-
гичните системи. На индустриално ниво тези взаимовръзки със системи-
те позволяват свързването на дигиталния с физическия свят. Хората вече 
могат да взаимодействат с машините, използвайки подходящите средства 
в производствения процес, като едновременно следят и координират ло-
гистично производствените единици, за да удовлетворят изискванията на 
клиентите. Това позволява непосредственото координиране на целия упра-
вленски и производствен процес (Correia, 2014). На много различни нива в 
бизнеса и в обществото има приложения, активно свързани в IoT проекти. 
Това могат да бъдат университети, неправителствени организации, стартъ-
пи, представители на индустриалния и финансовия сектор. IoT и свързаните 
сензорни устройства подобряват стандартите в здравеопазването, земеде-
лието, управлението на природни ресурси, питейната вода, климатичните 
промени и енергийните източници. Технологиите имат различни характе-
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ристики като производителност, ефективност, сигурност, устойчивост, гъв-
кавост, изисквания за захранване, обхват, разходи за физическите устрой-
ства (сензори, свързващи модули и услуги) и лицензи. За големи предпри-
ятия, използващи широкообхватни системи с много сензорни устройства 
е наложително да се търси най-висока степен на сигурност и устойчивост, 
докато за други по-малки проекти гъвкавостта и необходимите лицензи са 
приоритетни.

Според доклад на Международния съюз по телекомуникации към ООН 
(ITU) и Сиско Системс (Cisco Systems) от 2016 г. актуалността на IoT тех-
нологиите се корени в потенциала им да решават някои от най-належащите 
проблеми в света. В последно време информационните и комуникационни-
те технологии (ICT), като мобилните телефони, интернет и Големите данни 
(Big Data) значително увеличават своя принос в глобалните проекти за раз-
витие, подобрявайки крайните резултати и доставени услуги.

1.4.1.1.1. Индустриален Интернет на Нещата (Industrial Internet of 
                Things, IIoT)
Терминът „Индустриален Интернет на Нещата“ (IIoT) се използва, за да 

се илюстрира взаимовръзката между индустриалното производство и тех-
нологичното оборудване, което използва IoT технологии. Индустриалният 
интернет на нещата представлява приложението на най-новите дигитални 
технологии в индустриалната дейност. Целта е повишена ефективност, като 
в същото време бързото намаляване на разходите за различните елементи 
на IIoT води до представяне на високоефективни технологии за управление 
на мрежи и данни. Един от основните акценти в проучване на „Прайсуотър-
хаусКупърс” (PwC) за 2015 г. посочва, че компаниите в Европа ще инвести-
рат €140 млрд. евро за развитие на индустриални интернет приложения до 
2020 г. (PwC, 2015). Интелигентното оборудване позволява индивидуална 
машинна оптимизация, което води до по-добра производителност, по-нис-
ки разходи и по-висока надеждност. Оптимизираната машина е тази, която 
работи на най-високи нива на производителност и позволява да се миними-
зират разходите за експлоатация и поддръжка. Интелигентните мрежи, как-
вито се създават благодарение на IIoT, позволяват оптимизацията на вза-
имосвързаните машини, изграждане на мрежи от роботи или коопериране 
на роботи, статични или динамични.

1.4.1.1.2. Универсално компютризиране (Ubiquitous Computing, 
                Ubicomp)
Още през 1991 г. Марк Вайзер казва: „Универсалното компютризиране 

e третата вълна в развитието на компютърните технологии, която вече за-
почва. Първо бяха мейнфрейм компютрите, всеки от които беше споделен 
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от много хора. Сега сме в ерата на персоналните компютри, човек и маши-
на се гледат неловко един друг през работния екран. Следващото, което 
се задава, е универсалното компютризиране, или ерата на тихата техноло-
гия, когато технологията в живота ни ще работи на заден фон“ (Wikipedia). 
Вайзер предсказва свят, в който „обекти от всякакъв вид могат да усещат, 
комуникират, анализират, както и да отговарят и реагират на хора и други 
машини автономно“ (Deloitte, 2016).

1.4.1.1.3. Машина – към – машина комуникации (Machine – to – 
                Machine communication, M2M)
М2М комуникациите са форма на обмен на данни, който включва един 

или повече обекта без непременно да включва необходимост от човешка 
намеса или взаимодействие в процеса на комуникация. М2М комуникаци-
ята се осъществява чрез мобилна мрежа (например GSM-GPRS), която слу-
жи като транспортна мрежа. За да е налице М2М комуникация, то в процеса 
на обмен на данни, от първоначалната заявка до крайния отговор не трябва 
да има човешка намеса. Примери за М2М мрежи, които са използвани в 
практиката, са: алармена система, автомати за плащане на паркинг престой, 
диагностики на автомобила, навигация, контролиран достъп до сгради, 
асансьори и др. (Zanini, 2017).

1.4.1.2. Големи данни (Big data)
Цифровите технологии обработват и съхраняват нови типове данни. 

Предвид високата честота, по-голямото покритие и по-голямата точност 
на тези данни е важно те да бъдат интегрирани във възможно най-голяма 
степен. Веднъж локализирани данните, трябва да бъдат решени въпросите 
за управлението и споделянето на данни. Въпреки че събирането на данни 
става все по-евтино, с управлението и съхранението на данни не е така. Съ-
ществуват все още значителни правни съображения и неуточнения, особено 
по отношение на неприкосновеността на личния живот и собственост върху 
данните.

Големите данни дават възможност на фирмите да насочват продукти-
те си, така че да съответстват в по-голяма степен на предпочитанията на 
потребителите въз основа на по-точна информация за потребителските из-
исквания. Това може да се превърне в подобрение на качеството от гледна 
точка на потребителя.

Големите данни и информацията в реално време са нови източници на 
създаване на стойност. Големите анализи на данни позволяват да се подо-
бри сегментацията на пазара чрез насочване на доставките и продуктите в 
бизнес и производствени иновативни модели, като се създават нови продук-
ти (комбиниране на масово производство с персонализация) и нови модели 
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на бизнеса и административните услуги. В допълнение към повишаването 
на прозрачността и ефективността, големите данни позволяват по-добър и 
по-своевременен анализ на представянето на всеки тип променлива и адап-
тиране на структурите и поведението в реално време.

В основата си цифровата трансформация дава възможност за по-дъл-
боко и по-широко разбиране на организацията и на бизнеса. Това са тези 
прозрения, които позволяват на дигиталните лидери да открият нови тен-
денции, да идентифицират новите нужди на клиентите и да разработят нови 
продукти и услуги по-бързо от конкурентите им. Стойността, която се реа-
лизира от цифровата трансформация на бизнеса, е пряко свързана с възмож-
ността да се събират и да се получават повече данни от много места и да се 
анализират последователно.

1.4.1.3. Облачни и мобилни технологии
Облачните и мобилните технологии са най-използваните компоненти 

на Индустрия 4.0 и дават възможност на организациите и потребителите 
да получат достъп до приложения от всяка точка на света при поискване 
(Truong, 2010). Най-важните предимства на облачните технологии са на-
маляването на разходите, техническия персонал и усилията на крайните 
потребители. Доставчиците на облачни услуги предлагат все по-нови реше-
ния с редица иновативни функционалности. Най-големите компании в све-
та, които предлагат облачни услуги и свързани с тях продукти са Amazon, 
Google, Salesforce, Microsoft. 

За съхраняване на данни се използват структурирани и неструктури-
рани бази от данни. Самата база от данни се дефинира като организирана 
съвкупност от данни, съхранявани за дълъг период от време и предназна-
чени за използване от различни приложения чрез ефективни средства за 
достъп и поддръжка (Martin, 1983). Големите ИТ компании Oracle, SAP, 
IBM предлагат в своето портфолио на услуги и продукти облачни услуги 
и технологии за управление на бази от данни. База от данни като услуга 
(DBaaS) е архитектурен и оперативен подход, позволяващ на ИТ достав-
чиците да предоставят функционалността на база от данни като услуга за 
един или повече потребители. DBaaS архитектурите осигуряват следните 
необходими функционалности на потребителите:

• Инсталиране и управление на инстанси на бази от данни по поръчка 
срещу заплащане с използване на механизми за самообслужване;

• Автоматизирано наблюдение и спазване на определени от доставчи-
ка на услуги дефиниции, атрибути и качество на нивото на обслуж-
ване;

• Фино измерване на използването на услугата DBaaS, позволяващо 
пълно докладване и точно таксуване за всеки отделен потребител.
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Например DbaaS архитектурата на Oracle 12c осигурява голяма спо-
делена инстанция (container database), където потребителите могат да под-
включат или изключват една или повече pluggable database за изграждане 
на техните приложения. Също така Oracle Cloud Platform (фиг. 3) включва 
широка гама софтуерни инструменти, които предоставят различни облачни 
услуги на потребителите за разработване на софтуерни приложения.

Фиг. 3. Oracle Cloud Platform

Source: https://www.oracle.com/cloud/platform.html .

Интеграцията на технологиите, елементи на Индустрия 4.0, използва 
синергийния ефект от взаимодействието между тях и позволява разработ-
ване на цялостни софтуерни платформи, като новата GIS платформа на 
фирмата ESRI, която подпомага целия цикъл на развитие и управление на 
градската среда (фиг. 4). GIS платформата включва: изследване на град-
ската среда, моделиране и анализи, проиграване на сценарии, обсъждане, 
взимане на решения, управление на градските процеси и качествено ад-
министративно обслужване. Платформата интегрира и обработва всички 
видове данни: изображения, таблици, данни от проучвания на терен, 3D, 
данни в реално време, Big Data, LiDAR заснемане, както и данни от нови 
източници: сензори, краудсорсинг, сателити, дронове, данни от други сис-
теми, нови картни приложения уеб и мобилни включително. Приложението 
ArcGIS Pro позволява Smart Mapping (умно картографиране), инструменти 
за бързо и лесно създаване на 3D модели, визуализация и анализи, включи-
телно пространствено-времеви и статистически, анимации, лесно и бързо 
споделяне в интернет, обработка на изображения, управление на данни и 
интеграция (ESRI, 2017). 
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Дигиталната трансформация на бизнеса (Дигитализация) е интеграция 
на новите дигитални технологии във всички сфери на бизнеса, водеща до 
фундаментална промяна на начина, по който работи организацията.

Фиг. 4. ArcGIS Pro Platform 

Source: ESRI.bg.

2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА – ДВИГАТЕЛ НА ПРОМЯНАТА

Дигитализацията е ключов компонент, който трансформира глобали-
зацията. Размерът на трансграничните потоци от данни е нараснал 45 пъ-
ти повече спрямо 2005 г. Очаква се да се увеличи с още девет пъти през 
следващите пет години, тъй като потоците от информация, търсения, ко-
муникации, видео, транзакции и вътрешнофирмен трафик продължават да 
нарастват. В допълнение към преноса на данни и идеи, потоците от данни 
позволяват движението и достъпа до стоки, услуги, финанси и хора. Всеки 
тип трансгранична транзакция има цифров компонент. Понастоящем около 
15% от световната търговия със стоки се осъществява чрез международна 
електронна търговия, като голяма част от тях се управляват от платформи 
като „Alibaba“, „Amazon“, „eBay“ и др. Отвъд електронната търговия чрез 
дигиталните платформи за намиране на работа или свободна практика за-
почва да се оформя по-глобален пазар на труда. Около 50% от световните 
търговски услуги вече са цифровизирани. Тези трансформации позволяват 
на малките и средните предприятия по целия свят да предлагат далеч по-
високи процентни ставки и да достигат до клиенти и доставчици, до които 
преди това не са имали възможност поради конкуренцията на по-големите 
компании. Използването на термина „дигитализация“ обхваща три аспекта: 
дигитализация на активи, включително инфраструктура, свързани машини, 
данни, платформи за данни и др.; дигитализация на операциите, включи-
телно процеси, плащания и бизнес модели, както и взаимодействия между 
клиентите и веригата за доставки; и дигитализация на работната сила, вклю-
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чително използването на цифрови инструменти от работниците и квалифи-
цираните работници, както и нови дигитални работни места и роли. Трите 
аспекта са свързани; без промени в работната сила дигиталните инвестиции 
сами по себе си едва ли ще доведат до резултати. При измерването на всеки 
от тези аспекти се срещат относително големи различия между фирмите, 
секторите и държавите. В Съединените щати и Европа степента на използва-
не на цифровите технологии се различава в различните компании, включи-
телно тези в рамките на един и същ сектор. Търговията на дребно е пример, 
където някои високо дигитализирани търговци на дребно, като „Amazon“, се 
намират в относително не-дигитализиран сектор. В повечето страни няколко 
отрасъла са относително по-дигитализирани, например финансовите услуги, 
медиите и самият технологичен сектор. Много други остават в периферията 
на цифровизацията, като например публични сектори като здравеопазване и 
образование, както и отрасли като туризма и строителството. Тези разлики 
са от значение: компаниите, които са дигитални лидери в своите сектори, 
имат по-бърз растеж на приходите и по-висока производителност от по-сла-
бо дигитализираните си конкуренти. Те подобряват маржовете на печалба-
та три пъти по-бързо от средното. Докато най-дигитализираните сектори са 
склонни да имат по-висок ръст на производителността и заплатите, те не са 
най-големите сектори в икономиката по отношение на дела на БВП или за-
етост. За сравнение изоставащите сектори в цифровизацията са в производ-
ството и заетостта и често тези сектори са с относително нисък ръст на про-
дуктивност. Разходите за здравеопазване, например, са 10% и повече от БВП 
в европейските страни, включително Франция, Германия и Великобритания, 
като секторът е един от най-слабо дигитализираните (McKinsey, 2017) . 

Според проучване на McKinsey Global Institute, озаглавено „Дигитали-
зация, изкуствен интелект и бъдещето на работата: наложителни за Европа“ 
(„Digitization, AI, and the future of work: Imperatives for Europe“) повечето 
страни едва са достигнали своя потенциал. Оценката за Европа е, че е овла-
дяла само 12% от своя потенциал от дигитални технологии, вариращи от 
10% в Германия до 17% във Великобритания. Това поставя Европа след 
Съединените щати, които са усвоили 18% от своя потенциал. Европа има 
инициативност и значителни иновации, но за разлика от САЩ и Китай не 
е успяла да  превърне тази комбинация в глобални дигитални платформи. 
Има някои изключения, като например „Spotify“ в музиката, но други све-
товни платформи, като „Skype“ и „PriceMinister“, са развити от неевропей-
ски компании. Вследствие на това Европа е вносител на дигитални услуги, 
чиито търговски дефицит в дигиталната търговия със САЩ възлиза на поч-
ти 5,6% от общата търговия между ЕС и САЩ.
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2.1. ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ

Цифровизацията преобразува бизнеса и естеството на работата, както 
и предефинира границите на производство, разпространението и потребле-
нието. Тези тенденции представляват възможности, като появата на нови 
продукти, процеси и техники, както и заплахи за работодателите и служи-
телите, които трябва да адаптират организацията на работата, разпределе-
нието на работните места и уменията. Общите последствия върху пазара на 
труда все още са много несигурни, което се отразява в големите различия в 
резултатите на съществуващите изследвания. 

Проведено проучване на Европейския икономически и социален коми-
тет от 2017 г. относно влиянието на дигитализацията върху пазара на труда 
в Европа посочва, че същата оказва влияние върху съществуващата работна 
обстановка. Появяват се нови изисквания за нови умения при изпълнението 
на нови задачи. Това може да означава, че сегашната работна сила тряб-
ва да бъде преквалифицирана или заменена от работници, които вече имат 
нужните умения. Дигитализацията създава както нови работни места, така 
и прави някои от вече съществуващите излишни. По-широкото използване 
на ICT и новите цифрови технологии, като анализи на данни, изкуствен ин-
телект (AI), 3D печат, изчислителни облачни системи, Интернет на нещата 
(IoT) и роботиката, променят пазарите на труда. Тази динамика обаче не 
е нещо ново за света. Подобни примери могат да се намерят в миналото, 
когато например нови технологии, като парните двигатели и електричест-
вото, също разтърсват пазара на труда. В миналото технологичният прогрес 
първоначално е довел до свиване на търсенето на работна сила, преди да за-
почне да създава нови работни места. Взаимодействието между хората все 
още играе важна роля при разпределянето на работата и повечето хора все 
още работят в рамките на организациите. В хода на дигиталната революция 
тази сфера на работа започва бавно да се променя, с работни платформи за 
посредничество между индивидите онлайн, без хора или организации да 
посредничат извън тази платформата.

Основният въпрос е дали тази революция ще се отрази по същия на-
чин. Вече има проведени няколко проучвания за оценка на създадените 
и закрити работни места, пряко свързани с дигитализацията. Резултатите 
варират значително заради различните методологии и изследвани страни, 
поради което все още не може да се приеме еднозначно становище по те-
мата. Въпреки това може да се каже, че дигитализацията ще допринесе за 
поляризацията на пазара на труда. Това най-силно ще се усети в ниско- и 
средноквалифицираните работни места, където автоматизираните процеси 
могат да заменят работната ръка. В бъдеще се очаква търсенето на високо-
квалифицирани специалисти с дигитални умения, предприемачески умения 
и творческо мислене да бъде високо. 



340

2.2. ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯТА

Напредъкът в софтуерните технологии и все по-широката употреба на 
нови бизнес модели позволява да се търгува онлайн със стоки и услуги гло-
бално, без да бъдат пречка държавните граници. Технологиите подпомагат 
вземането на иновативни решения от компаниите, за да ръководят по-добре 
бизнес процесите и активите си. От финансов аспект дигитализацията спес-
тява значителни разходи за физическо съхранение, обработка и споделяне 
на данните. Дигитализацията променя фирмите отвътре, като влияе върху 
организационните структури и управленските стратегии, така както влияе и 
отвън в отношенията им с клиенти, партньори и конкуренти в променящите 
се бизнес екосистеми.

Разработването на нови технологии и увеличаването на зависимостта 
от нови бизнес модели непрекъснато намаляват транзакционните разходи, 
както и информационната асиметрия в търговията. Това стимулира пред-
приятията да предефинират своите производствени и дистрибуционни про-
цеси и да рационализират своите организационни структури. Намаляването 
на разходите за транзакции в повечето случаи води до намаляване на ба-
риерите пред навлизането на пазари, принуждавайки действащите пазарни 
участници да се адаптират към новите конкуренти и пазарната динамика. 
Новите участници често имат други бизнес модели, отколкото тези на ти-
тулярите. Технологичните промени могат да генерират допълнителна ико-
номическа активност, независимо дали чрез създаване на нови продукти и 
услуги, или чрез подобряване на съществуващите и пренасочването им към 
нови пазарни сегменти. Новите технологии целят също да подобрят ефек-
тивността и ефикасността на служителите (Henten, 2016).

2.2.1. Взаимодействие с клиентите
Технологичният напредък в областта на софтуерната и хардуерната ин-

дустрия прави производството на продукти и предоставянето на услуги по-
ефективно по отношение на разходите и времето чрез:

– ускоряване на производствените цикли и времето за доставяне на 
стоките на пазара;

– интерактивни, многоканални решения, постоянна свързаност; 
– персонализирани решения чрез използване на цифрови данни.
Тези характеристики позволяват на производителите и доставчиците на 

услуги да проследяват по-добре потребителското поведение и да прогно-
зират предпочитанията. Интернет дава възможност на потребителите да 
сравняват оферти и да си взаимодействат по-лесно чрез рейтингови сис-
теми за сравняване на цените и ревюта с мнения на различни клиенти; со-
циалните мрежи също подобряват достъпа до информация и подпомагат 
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потребителския избор. По-добрият достъп до информация и подобреният 
избор на потребителите водят до все по-взискателни и проактивни клиенти. 
Потребителите извършват по-систематична оценка и сравнение на оферти-
те, те не разчитат единствено на информацията, предоставена от продава-
чи и производители. Различни проучвания подкрепят предположението, че 
потребителите са по-уверени в отзивите и ревютата на други потребители, 
отколкото на  корпорациите: 78% от потребителите се доверяват на  препо-
ръки от ревюта, в сравнение само 14% се доверяват на марковата реклама 
(Ernst & Young, 2011).

Тези характеристики преструктурират търговските практики, като мар-
кетинг и реклама, и предефинират стратегическите отношения както в B2C 
(business-to-customer), така и в B2B (business-to-business) средата. Прила-
гането на дигитални технологии дава предимство на първите излезли на 
пазара при привличане на внимание от страна на потребителите и изграж-
дане на доверие към предлаганите продукти и услуги. Двата фундаментал-
ни двигателя в случая са правилното прилагане на дигиталния маркетинг и 
киберсигурността, които дават най-добро конкурентно предимство. 

Скорошни проучвания идентифицират основните дигитални техноло-
гии, които европейските утвърдени индустрии използват, за да оптимизи-
рат основните си дейности. „ПрайсуотърхаусКупърс“ провежда проучване 
сред немски индустрии и констатира, че благодарение на по-добрата инте-
грация и управление на хоризонталните и вертикалните вериги за създаване 
на стойност, мениджърите могат да съсредоточат усилията си за разработка 
на конкретни решения с цел повишаване на клиентската удовлетвореност 
(PwC, 2015). Най-успешните цифрови преобразувания за промишлеността 
се определят от четири набора на инструменти за увеличаване на произво-
дителността от 20% на 30%: 

– събирането и използването на цифрови данни;
– автоматизацията на производствените процеси;
– взаимосвързаната верига за създаване на стойност;
– създаване на дигитални клиентски интерфейси.
Развитието на IIoT, т.е. кибер-физичните системи и сложни машини с 

вградени мрежови сензори и софтуер водят до една непрекъсната дигитали-
зация на икономиката, изразяваща се във възход на нови посредници, които 
имат пряк достъп до клиентските данни и предлагат подобрени услуги, но 
също така оформят изцяло нова бизнес екосистема. За да останат конкурен-
тоспособни, съществуващите предприятия трябва да увеличат усилията в 
посока усъвършенстване и адаптиране на тези нови процеси, като същевре-
менно се ангажират със стратегическо и допълващо сътрудничество.

В Европа дигиталната трансформация на бизнеса се разглежда като по-
тенциално важен двигател на иновациите и икономическия растеж, като се 
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създават нови методи, техники и данни, които повишават ефективността и 
производителността и позволяват развитие на концепцията за нови продук-
ти и услуги. 

2.2.2. Взаимодействие със служителите
Дигитализацията и свързаните с нея бизнес платформи драматично 

променят организацията на работата, водят до значителни промени в за-
държането на работните места и специализацията на работната сила. Ци-
фровата трансформация се стреми да максимизира капиталовите активи, 
като повишава интензивността на труда в основното производство. Този 
заместващ ефект обаче е съпроводен от компенсационен ефект, който води 
до преразпределение на задачи между хората и машините (или софтуера) 
в рамките както на едни и същи компании, така и между сектори. Диги-
талната транс формация на бизнеса действа като двигател на организацион-
ната промяна и позволява по-систематичен мониторинг и контрол върху 
дейността на служителите. Дигитализацията предоставя нови възможности 
за вътрешно и външно сътрудничество. Например технологиите за вирту-
ализация, като изчислителните облачни системи, позволяват на фирмите да 
централизират съхранението на данни, като същевременно децентрализират 
достъпа до данните, като по този начин позволяват на работниците да имат 
достъп и да споделят ресурси бързо и дистанционно. Тези технологии поз-
воляват на по-малките компании да намалят разходите си за закупуване на 
хардуер и софтуер, като приложат решения в облачните изчислителни сис-
теми, като например софтуер като услуга (Software-as-a-Service, съкр. SaaS) 
или инфраструктура като услуга (Infrastructure-as-a-Service, съкр. IaaS). С 
новите технологии, водещи до намаляване на транзакционните разходи, 
компаниите са икономически стимулирани да се специализират основно в 
индустрията или продукта, като други дейности се аутсорсват. Особено в 
услугите, но и в производството, организацията на работата става все по-
гъвкава по отношение на времето и пространството. Анализът на данните 
подобрява контрола на мениджърите върху производствения процес, както 
качествено, така и количествено, чрез мониторинг на резултатите, осигуря-
ване на електронните транзакции и отчитане нивото на удовлетвореност на 
клиентите. В допълнение, превенцията срещу киберзаплахи се превръща в 
критичен аспект на функционирането и представянето на фирмите. Това е 
важно не само за увеличаване на доверието в отношенията с клиентите, но 
и за осигуряване на високо ниво на вътрешна мрежова и информационна 
сигурност и защита на данните по отношение на служителите. Нарастваща-
та практика на изнесени ключови компоненти, например отдалечен достъп 
и съхранение на данни, носи редица нови рискове за сигурността, свързани 
с операционните системи, комуникационните протоколи и приложенията 
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(ENISA, 2016). Фирмите трябва да въведат политики за управление на рис-
ка и да обучат служителите, за да осигурят високо ниво на неприкоснове-
ност и сигурност на чувствителни данни.

Нарастващото взаимодействие между хората и интелигентните маши-
ни предполага повече предизвикателства за организацията на работата. Във 
връзка с това, Европейският парламент инициира дебат и планира да при-
еме препоръки за това как най-добре да се обърне внимание на предизви-
кателните етични, икономически, правни и социални въпроси, свързани с 
развитието в областта на роботиката и изкуствения интелект (ИИ) за граж-
данска употреба, в доклада с препоръки към Комисията относно правилата 
за гражданско право по роботика, приет на пленарно заседание през фев-
руари 2017 г. Докладът призовава за поредица от действия за разработване 
на европейска правна рамка за роботиката и ИИ, и свързаните с тях етични 
стандарти, отговорност за произшествия, включващи автоматизирани сис-
теми, както и да създаде европейска агенция, която да отговаря за надзора 
на тази бързо развиваща се област и да гарантира интегриран подход за 
целия Европейски съюз (Delvaux, 2017).

2.2.3. Взаимодействие с институциите
В годишния доклад на Световния икономически форум, озаглавен 

„Световен доклад за конкурентоспособността“ за периода 2016 – 2017 
(Schwab, 2017), са отразени 12 фактора за успешна конкурентоспособност 
на страните в контекста на развиващите се технологии, дигитализацията и 
индустриалната революция, един от които са публичните институции.

○ Институции
Правната и административната рамка, в която взаимодействат физичес-

ките лица, фирмите и правителствата, определя качеството на публичните 
институции в дадена страна и има силен принос за конкурентоспособността 
и растежа. Тя влияе върху инвестиционните решения и върху организацията 
на производството и играе ключова роля в начините, по които обществата 
разпределят ползите и поемат разходите за стратегии и политики за разви-
тие. Добрите частни институции също са важни за стабилното и устойчиво 
развитие на икономиката. 

○ Инфраструктура
Развитата и оптимизирана инфраструктура е от решаващо значение за 

гарантиране на ефективното функциониране на икономиката. Ефективните 
видове транспорт дават възможност на бизнеса да получи своите стоки и 
услуги по сигурен начин и да улесни движението на работниците до най-
подходящите работни места. Доставките на електроенергия без прекъсва-
ния и недостатъци са важни за предприятията и заводите, за да могат да 
работят безпрепятствено. И накрая, солидна и широка телекомуникационна 
мрежа позволява бърз и свободен пренос на данни и съобщения, което уве-
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личава цялостната икономическа ефективност и гарантира, че предприяти-
ята могат да работят безпроблемно, като вземат предвид цялата налична 
информация.

○ Макроикономическа среда
Стабилността на макроикономическата среда е важна за бизнеса и за 

цялостната конкурентоспособност на една страна. Само макроикономичес-
ката стабилност не може да увеличи производителността, но макроиконо-
мическото объркване вреди на икономиката. Правителството не може ефек-
тивно да предоставя услуги, ако трябва да прави плащания с висок лихвен 
процент върху предишните си дългове. Текущите фискални дефицити огра-
ничават бъдещата способност на правителството да реагира на бизнес цик-
лите. Икономиката не може да расте устойчиво, ако макроикономическата 
среда не е стабилна.

○ Здравеопазване и основно образование
Здравето на работната сила е жизненоважно за конкурентоспособност-

та и производителната сила на страната. Работниците, които са болни, не 
могат да функционират според техния потенциал и ще бъдат по-малко про-
дуктивни. Лошото здраве води до значителни разходи за бизнеса. Инвести-
рането и предоставянето на качествени здравни услуги е от решаващо зна-
чение за просперитета на икономиката. В допълнение към здравето се взема 
предвид степента и качеството на образованието на населението, което е 
все по-важно в днешната икономика. Образованието повишава ефектив-
ността на всеки един работник.

○ Висше образование и обучение
Качественото висше образование и обучение са от решаващо значение 

за икономиката. Днешната глобализираща се икономика изисква добре об-
разовани работници, които са в състояние да изпълняват сложни задачи и 
да се адаптират бързо към променящите се околна среда и нужди на произ-
водствената система. 

○ Ефективност в търговията
Страните с ефективни пазари на стоки са в добра позиция да създадат 

правилната комбинация от продукти и услуги, предвид специфичните ус-
ловия на предлагане. Конкуренцията при условия на прозрачност е важна 
за стимулиране на пазарната ефективност и по този начин на производи-
телността на бизнеса. Ефективността на пазара зависи и от условията на 
търсенето, като ориентация на клиентите и специфика на купувача. Поради 
културни или исторически причини клиентите може да са по-взискателни в 
някои страни, отколкото в други. Това може да създаде важно конкурентно 
предимство, тъй като принуждава компаниите да бъдат по-иновативни и 
ориентирани към клиентите и по този начин налага необходимата дисци-
плина, за да се постигне ефективност на пазара.
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○ Ефективност на пазара на труда
Ефективността и гъвкавостта на пазара на труда са от решаващо зна-

чение, за да се гарантира, че работниците са разпределени най-ефективно в 
икономиката и са снабдени с подходящи стимули да положат максимални 
усилия в работата си. Поради това пазарите на труда трябва да имат гъвка-
востта да прехвърлят работниците от една икономическа дейност в друга 
бързо и без много социални смущения. Ефективните пазари на труда трябва 
също да осигурят ясни стимули за служителите и да осигурят справедли-
вост в бизнес средата.

○ Развитие на финансовия пазар
Ефективният финансов сектор разпределя ресурсите, спестени от на-

селението на страната, както и тези, които влизат в икономиката от чужби-
на. Бизнес инвестициите са от решаващо значение за производителността. 
Следователно икономиките изискват финансовите пазари да са подходящо 
регулирани, за да защитят инвеститорите и другите участници в икономи-
ката като цяло.

○ Технологична готовност
Технологичната готовност измерва гъвкавостта, с която дадена иконо-

мика използва съществуващите технологии за повишаване на производи-
телността на своите отрасли.

○ Пазарен обем
Размерът на пазара се отразява на производителността, тъй като голе-

мите пазари позволяват на фирмите да използват икономии от мащаба. В 
ерата на глобализацията и дигитализацията международните пазари се пре-
връщат в заместител на вътрешните пазари, особено на малките държави. 

○ Сложност на бизнес процесите
Бизнес сложността се отнася до два елемента, които са взаимосвърза-

ни: качеството на цялостните бизнес мрежи на дадена страна и качество-
то на операциите и стратегиите на отделните фирми. Когато компаниите и 
доставчиците от определен сектор са взаимосвързани в географски близки 
групи, наречени клъстери, ефективността се повишава и се създават въз-
можности за иновации в процесите и продуктите.

○ Иновации
Иновациите са особено важни за икономиките, те са двигател за раз-

витието на бизнеса. Фирмите трябва да разработват авангардни продукти 
и процеси, за да поддържат конкурентно предимство и да се насочат към 
дейности с още по-висока добавена стойност. 
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2.3. ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСИТЕ

Дигиталната трансформация в банковото дело се движи паралелно с 
развитието на софтуерните технологии. Това е нормално, при положение, 
че самите клиенти на финансови услуги все повече използват най-различни 
технологии в ежедневието си и това създава нови изисквания и очаквания 
към банките. Тези финансови институции, които не се адаптират успешно 
към променящата се бизнес среда, поставят бъдещето си съществуване на 
сериозно изпитание.

Дигитализацията основно предопределя начина, по който фирмите се 
конкурират на пазара. В технологично отношение разработеният софтуер 
и интернет приложенията съвместно са генератори на тази динамика. Бан-
ките разработват софтуерни приложения за мобилно банкиране. Например, 
чрез нови интернет платформи, клиентите могат да взаимодействат с други 
клиенти директно, за да дават и да получават заеми, наричани още „пазар-
ни“ или „peer-to-peer“ кредити. Връзките и взаимодействията водят и до 
нарастване на базата от данни на банките и множеството събрани данни. В 
резултат на това банките вече се конкурират как да използват големите дан-
ни (big data), като използват съвременните технологии за анализи (Business 
Intelligence/ BI), за да получат конкурентно предимство чрез предлагане на 
уникално за клиентите обслужване.

Според съвместно проучване на „Boston Consulting Group“ и „Google“, 
проведено през 2016 г., в световен мащаб сферата на цифровите плащания 
се задвижва от четири основни тренда, които се очаква да имат определящо 
значение за бъдещето на индустрията:

• Дигиталната технологична революция, която се случва в момента;
• Влизането на нови участници, които създават нови правила;
• По-взискателни клиенти;
• Промяна в досегашните регулации.
Детайлизираното проследяване на тези четири основни тренда включ-

ва:
○ Дигиталната технологична революция
Ускореното потребление на мобилен интернет и мобилни услуги се 

очак ва да достигне 3 милиарда потребители до 2020 г., покривайки 65% от 
възрастното население на планетата. Еволюцията в развитието на смартфо-
ните ги превръща в потенциален ускорител на новите дигитални плащания. 

○ Навлизането на нови участници
В сферата на плащанията вече се наблюдава повишена активност и на-

влизане на нови  категории участници, като производители на мобилни ус-
тройства (Apple, Samsung), технологични компании (Google, eBay, Alibaba), 
търговци на дребно (Starbucks, Walmart), телекомуникационни компании 
(Vodafone, Orange) и различни стартъп компании.
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○ По-взискателни клиенти
Навлизането на небанкови, технологични и търговски участници в сфе-

рата на плащанията предлага на клиентите очаквано изживяване. Очаква-
нията на клиентите към финансовите решения се променят с навлизането 
на нови функционалности като биометричното удостоверяване от „Apple 
Pay“ и интегрираните награди на „Starbucks“, които вероятно ще са нова 
база и ще влязат в очакванията на клиентите като част от стандартното об-
служване.

○ Промяна в досегашните регулации
Регулациите играят ключова роля при определянето на характера и 

успеха на финансовите решения. С модернизацията на платежната инфра-
структура доставчиците на платежни услуги могат да се възползват от сис-
темите в реално време, за да предлагат авангардни платежни решения на 
клиентите. 

Действащата от 1995 г. Директива за защита на личните данни е морал-
но остаряла, затова през 2016 г. Европейският парламент прие Регламента 
GDPR, който влиза в сила на 25 май 2018 г. Общият регламент за защита на 
личните данни (General Data Protection Regulation или GDPR) е ново зако-
нодателство на Европейския съюз, което задължава фирмите и институци-
ите да спазват определени правила и процеси, когато събират, съхраняват и 
обработват информация за физически лица. Това може да са данни за име, 
адрес, ЕГН, имейл адрес, IP, семеен статус, политически предпочитания, 
поведение в интернет, физически или здравен статус и т.н. Последните пра-
вила на ЕС за подобен тип информация са от средата на 90-те години, далеч 
преди развитието на онлайн търговията, социалните мрежи и анализите на 
големи масиви с данни. В рамките на ЕС, освен защита на персонална ин-
формация, ще имат и регулиран „износ“ на лични данни към трети страни. 
Политиката по този въпрос е унифицирана във всичките 28 страни членки, 
което ще улесни големите компании, опериращи на международния пазар 
– те ще следват един стандарт. Новите стриктни правила ще се отнасят за 
компаниите, боравещи с лични данни на граждани на Европейския съюз. 
Новият стандарт за защита на потребителите и личната им информация, 
въпреки че е единен за целия ЕС, е твърде висок в много отношения, което 
означава, че компаниите трябва да направят сериозни инвестиции, както 
за да приведат действащите системи според стандартите, така и за да мо-
гат да администрират правилно данните, с които ще разполагат в бъдеще. 
Компаниите трябва да се съобразят и да направят необходимите промени 
в своите системи и процеси, така че да отговарят на единния стандарт за 
целия ЕС. Регламентът разширява понятието „лични данни“. Това означава, 
че с влизането му в сила компаниите ще трябва да осигурят защита на IP 
адрес, физическия адрес и ЕГН на клиента, както и информация от посетени 
интернет сайтове – всичко с едно ниво на защита. 
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2.4. РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Приетият  от Европейския парламент „Регламент за защита на личните 
данни“ (General Data Protection Regulation GDPR), ще окаже ефект върху 
бизнеса по следните критерии, групирани от българска консултантска ком-
пания „Консехо“:

 Териториален обхват. Регламентът за защита на личните данни ще 
се прилага и в страни извън ЕС, както и спрямо администратори и 
лица, обработващи лични данни на европейски граждани.

 Задължение за искане на съгласие. За да може да се обработят и съх-
ранят лични данни, се въвеждат изисквания за текстовете, свързани 
с искането на съгласие.

 Съгласие от непълнолетни при ползване на „онлайн“ услуги. Обра-
ботването на данни на дете е законосъобразно съгласно Регламента, 
при положение, че детето е навършило 16 години. За деца под 16 
години обработването на данни е възможно, след като е дадено съ-
гласие от родителя на детето или настойника му. Предвидено е дър-
жавите членки да могат да определят според своето законодателство 
и по-ниска възраст, но тя не трябва да е под 13 години.

 Права на физическите лица.  Според Регламента  всеки субект на дан-
ните има право да получава информация и потвърждение, относно:
– целта на обработването; 
– категорията на данните; 
– получателите на данните;
– срока или критериите за определяне на срока за съхранение; 
– правото на възражение срещу обработката; 
– съществуването на автоматизирано вземане на решения, включи-

телно профилиране;
– правото за искане за коригиране или изтриване на лични данни 

или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със 
субекта на данните, право за предявяване на жалба до надзорен 
орган; узнаване на източниците на данни, когато същите не са 
получени от субекта; 

– правото за получаване на копие от личните данни в достъпен 
електронен формат.

 Правото да бъдеш забравен. Субектът на данните получава право, 
което му позволява да поиска от администратора на лични данни 
изтриване на личните данни и да се прекрати по-нататъшното им 
разпространение и обработка. В Регламента условията за заличава-
не включват данните, които вече не са от значение за предвидената 
обработка или е постъпило искане за оттегляне. При разглеждане 
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на такива искания се взема под внимание дали ще бъде засегнат об-
щественият интерес по отношение на наличието на такива данни.

 Преносимост на данните. Въвежда се правото на субекта на данни-
те да получава личните си данни, структурирани в широко използ-
ван и пригоден за машинно четене формат, с цел да ги прехвърли на 
друг администратор.

 Задължение за уведомяване на Компетентния надзорен орган 
(КНО). Въвежда се задължение за уведомяването на КНО при ус-
тановени нарушения, свързани със сигурността на личните данни. 
Администраторът ще трябва да извърши уведомяването без излиш-
но забавяне до 3 дни след узнаването. 

 Административни наказания. Санкциите се определят за всеки кон-
кретен случай, като максималният размер е до 20 млн. евро или до 4 
% от общия годишен световен оборот на организацията за предход-
ната финансова година, като се използва по-голямата сума. Има из-
искване санкциите да са ефективни, пропорционални и да възпират 
нарушенията. Въвежда се възможност за предявяване на групови ис-
кове към организацията, извършила нарушението, които биха могли 
да доведат до загуби и/или щети върху репутацията на юридическо-
то лице (Consejo, 2016).

○ Експлозия от данни

3. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОЛЕМИ ДАННИ  
И МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ

3.1. ГОЛЕМИ ДАННИ В БИЗНЕСА

Анализът на големи данни означава обработването и използването на 
данни с огромни размери, които надвишават капацитета на софтуерните 
инструменти на традиционните бази от данни, използвани за съхраняване, 
управление и анализ на данни. Големите данни произлизат от бързото на-
растване на количеството, скоростта и разнообразието на цифровите данни, 
генерирани в реално време, в резултат на все по-важната роля на информа-
ционните технологии в бизнеса. Управлението на данни дава възможност за 
генериране на информация, която може да се използва във времевия пери-
од, преди дадени решения да станат необратими. За разлика от традицион-
ните източници, при които се събират данни за една или няколко конкретни 
цели, в областта на големи данни използваните данни са генерирани за дру-
ги цели и се използват по начин, който не е предвиден при генерирането им 
(ECLAC, 2016).
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Навлизането на смартфоните и таблетите в бизнеса повишава нивата на 
свързаност и взаимодействие между клиентите. Това отчасти се случва бла-
годарение на социалните мрежи. С развитието на смартфоните се увеличава 
и възможността да се събират най-различни данни, генерирани от високите 
нива на активност на потребителите. Изчислено е, че към 2015 г. размерът 
на дигиталните данни, които се съхраняват, възлиза на шест зетабайта. За-
това все повече компании внедряват облачни технологии, за да се справят с 
огромния обем от данни. По прогнози на IBM за 2017 г., на световно ниво 
процентът на компаниите, които ползват облачни услуги достига 70%.

През 2016 г. около три четвърти от компаниите, базирани в Европейс-
кия съюз (ЕС) и с екип от поне 10 служители имат уебсайт, а почти поло-
вината използват социални медии. Само 10% от тях обаче заявяват, че ана-
лизират и „големи данни“ съгласно Евростат (Европейската статистическа 
служба). Най-популярните източници за анализ са данните за геолокация 
от преносими устройства, използвани от 47% от бизнесите и данните, гене-
рирани от социалните медии (45%). Една трета (33%) от компаниите съоб-
щават, че анализират собствените си „големи данни“, получени чрез умни 
устройства и сензори, а 25% са използвали други източници на „големи 
данни“. От страните членки на ЕС, за които има подобна информация, ана-
лизът на „големи данни“ се използва от поне 15% от компаниите в Малта и 
Нидерландия (по 19%), Белгия (17%), Финландия и Обединеното кралство 
(по 15%), в България 7%. От друга страна, само 6% от компаниите правят 
анализ на „големи данни“ в Германия и в Полша, а в Кипър този процент е 
3% (фиг. 5).

Фиг. 5. Анализ на „големи данни“ в страните от ЕС 

Източник: Евростат.
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Големите данни предполагат нещо повече от анализ на огромни обеми 
информация. Проблем е, че голяма част от тях е във формат, който не съот-
ветства на традиционния структуриран формат на базите от данни, напри-
мер видео файлове, графични файлове, текстови документи, машинен код, 
геопространствени данни и други. Цялата тази информация се пази в разно-
образни хранилища, понякога дори извън пределите на организацията. Като 
резултат, макар и да имат достъп до огромен обем от данни, корпорациите 
нямат необходимите инструменти, за да намират зависимости между тези 
данни и на тази основа да правят значими изводи.

Друг проблем е, че данните се обновяват все по-често и традиционни-
те методи за анализ на информацията не могат да се справят с огромните 
обеми постоянно обновявани данни, което води до необходимостта от нови 
“Big Data” технологии.

Ситуацията допълнително се усложнява от вариантността на данните. 
Техният състав и структура постоянно се променят при пускане на нови ус-
луги, инсталиране на усъвършенствани сензори, провеждане на нови мар-
кетингови компании и други.

Големите данни (Big Data) са във фокуса на вниманието в много органи-
зации, но успешното им прилагане е в процес на усъвършенстване. Данните 
крият огромен потенциал за подобряване функционирането на бизнес ор-
ганизациите във всички направления на дейността им: от подобряване об-
служването на клиентите, оптимизирането на протичащите в организацията 
вътрешни процеси, анализа на представянето и оценка на риска. Разкрива-
нето на този потенциал изисква използването на правилни инструменти, 
чрез които данните да бъдат представени в лесен за възприемане, анализ 
и прогнозиране графичен вид, който служи за основа на по-интелигентни 
управленски и бизнес решения. Ключът за по-бързото интегриране на Big 
Data е използването на решения за бизнес анализ (BI/ Business Intelligence) 
инструменти. Според експерти от Gartner в областта на BI през 2016 г. 
завършва последният етап от продължаващия няколко години преход от 
анализи на база отчети, подготвени от ИТ специалисти към анализи, които 
бизнес потребителите подготвят самостоятелно. Резултатът от този преход 
са съвременните BI платформи, създадени в отговор на нуждите на потре-
бителите за по-достъпни и гъвкави инструменти за получаване на задълбо-
чени аналитични резултати. Анализаторите считат, че BI технологиите ве-
че са стратегически важен инструмент и необходимо средство за повечето 
предприятия. Обобщавайки цялата информация, натрупана по различните 
канали на комуникация, системите за бизнес анализ осигуряват цялостен 
поглед към взаимоотношенията на бизнеса и клиентите му. По-доброто об-
служване, оптимизиране и ускоряване на процесите в организацията и от-
криване на точните канали за комуникация с различни клиентски групи са 
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само част от ползите, които могат да се постигнат с въвеждане на системите 
за бизнес анализ в корпоративната инфраструктура на организациите. Ин-
струментите за бизнес анализи могат да разкрият тенденции в клиентското 
поведение, правейки по този начин бизнес организациите много по-гъвкави 
и иновативни в намирането на все по-добри начини за задържане и привли-
чане на нови клиенти.

Банките от доста време  консолидират огромни масиви с данни за кли-
ентите, а съвременните технологии позволяват гъвкава работа с тях. Така 
възниква потенциал за оптимизация и допълнителна монетизация. Облас-
тите на приложение на подобни разработки са много – от маркетинга до 
сигурността, но едно от главните предимства за банките в приложението на 
Big Data е продажбата на допълнителни услуги на клиентите.

3.2. ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ

Разгръщането на мобилни широколентови мрежи осигурява подобрена 
свързаност и възможност за цифрови технологии, които се използват нався-
къде. Въпреки факта, че глобалното разпространение на тези мрежи започ-
на през 2007 г., само за една година те надминават по обхват широколен-
товия достъп с фиксирана линия. Днес мобилни широколентови мрежи са 
основен носител на широколентов достъп до интернет, достигащ до 32% от 
населението, в сравнение с фиксираните линии, които покриват само 10%. 
Това по-широко разпространение на мобилните технологии и достъп до 
мрежи, устройства и приложения елиминира ограниченията на времето и 
мястото в използването на цифровите технологии, като по този начин рязко 
променя ежедневието в личната и работната сфера. Мобилните технологии 
позволяват на хората да използват личните си устройства за работа, което 
увеличава скоростта на работа и променя работните процеси чрез включва-
нето на социални бизнес инструменти. В световен мащаб през 2013 г. всеки 
потребител има средно две устройства. Всяко следващо поколение мобилна 
технология увеличава скоростта на връзката и улеснява използването на все 
по-модерни облачни приложения. Въпреки че едва 43% от връзките понас-
тоящем се осъществяват през мрежи от трето поколение (3G) и четвърто 
поколение (4G), разгръщането на пето поколение (5G) технология вече се 
предвижда от 2020 г. Очаква се 5G мрежите да са в състояние да покрият 
нарастващото търсене на повсеместен и незабавен достъп до приложения, 
намалявайки времето за реакция (латентност) до 1 милисекунда (ms), дока-
то 4G мрежите имат латентност от около 50 ms, интервал, който нараства 
до около 500 ms в 5G услугите. 5G мрежи, които все още са в тестова фа-
за, разчитат на по-гъсти сигнали през по-малки антени и облачни решения, 
за да могат да доставят от 50 до 100 пъти по-високи скорости, отколкото 
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днешните 4G мрежи. Така 5G обещава да е от първостепенна важност за из-
граждането на инфраструктурата на редица индустрии. Според данните на 
световната търговска група GSMA до 2025 г. 1,2 млрд. души ще имат дос-
тъп до 5G мрежи. Преминаването към тези решения ще промени мобилните 
услуги, предоставяни на потребителите и ще създаде нови бизнес модели, 
както и възможни проблеми за държавите и индустриите, които не успеят 
да инвестират умно през преходния период. За разлика от предишните ево-
люции на технологията – 2G в началото на 90-те години на миналия век, 3G 
в началото на хилядолетието и 4G преди по-малко от десетилетие – новите 
стандарти на 5G мрежата ще доведат не само до по-бързи скорости на прех-
върляне на данни, но също така и ще позволят свързването на всякакви сен-
зори, устройства, включително и коли, електроуреди и огромни земеделски 
машини. 5G ще бъде революция не само за потребителските услуги, но и за 
цели индустрии (ECLAC, 2016).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съвременните компании разработват стратегии за приложение на диги-
талната трансформация. Всяка фирма има уебсайт, а повечето – и няколко 
маркетингови стратегии със задължителното участие на социалните мрежи 
в процеса. Дигитализирането на всички бизнес процеси е стъпка, далеч по-
голяма от тази на разпространението на интернет и мащабът и темпът на 
промяната придобиват силно влияние. Скоро „цифровата“ стратегия ще се 
превърне в стандартна стратегия. В европейски и национален план е важно 
да се предприемат мерки за стандартизация на процедурите за придобиване 
на цифрови компетентности, прилагане на GDPR от месец май 2018 г. Ди-
гитализацията променя бизнеса и напредъкът е бърз и динамичен. „Темпът 
на промяната никога не е бил толкова бърз, но и никога вече няма да бъ-
де толкова бавен.“ – е ключовото послание на Джъстин Трюдо, министър-
председател на Канада, от Световния икономически форум в Давос, януари 
2018 г.

Дигитализацията преминава отвъд определението за автоматизация на 
процесите – тя  трансформира самите процеси, бизнес модели и очаквания-
та на клиентите. Чрез всеобхватните цифрови връзки между системи, хора, 
места и обекти, дигитализираният бизнес създава стойност и генерира при-
ходи. Всяка компания днес може да изработи стратегия и да използва циф-
ровите технологии, за да създаде печеливша позиция за своя бизнес, както 
и за своята индустрия. Потенциалът, който се отключва чрез дигиталната 
трансформация представлява следващо стъпало в развитието на световната 
и националната икономика. 
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Постигането на предимство в конкурентната среда включва приемане-
то на нови модели за управление, както и промяна на бизнес процесите, за 
да се отразят реалностите на цифровите технологии. Цифровите технологии 
използват синергийния ефект от интеграцията. В изолация технологиите, 
като мобилни устройства, таблети, големи данни и социални медии, не са 
толкова мощни. Взаимовръзките между цифровите технологии са двигател 
на иновациите днес. Осъзнаването на тази парадигма предполага създава-
нето на аналогични връзки и в рамките на организацията.
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